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Ochrona użytków rolnych — nowym zadaniem dla geodezji
Wstęp. Intensywny, nie notowany dotychczas w naszej
historii, rozwój gospodarczy naszego kraju, stawiający nas
w rzędzie wysoko uprzemysłowionych państw Europy, ma
to do siebie, że dla realizacji wielu i nierzadko ogromnych
inwestycji wymaga bardzo znacznych obszarów terenu.
Wynika z tego wniosek, że jednocześnie ze wzrostem in
dustrializacji następować powinien rozwój metod związa
nych z dysponowaniem terenami przeznaczonymi pod in
westycje. Rozwiązywanie tych problemów powierzone zo
stało instytucji planowania przestrzennego, której głów
nym zadaniem jest „...ustalenie dla poszczególnych obsza
rów przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów na
określone cele... oparte na wynikach badań warunków
przyrodniczych, demograficznych, gospodarczych i społecz
nych...” (Art. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym).
Wieloletnia obserwacja wykazała brak zainteresowania
i należytej troski o właściwy przebieg tego procesu. Szcze
gólnie jaskrawo i niepokojąco oraz niezgodnie z duchem
i ideą planowania przestrzennego wygląda ten problem
w odniesieniu do podstawowego środka produkcji w rolnic
twie, jakim są gruty użytkowane rolniczo, zwane potocz
nie użytkami rolnymi.
Grunty te — jak wskazują na to dane statystyczne —
stanowią główne źródło przeznaczonych na cele inwesty
cyjne terenów. Ich powierzchnia, począwszy od roku 1946,
systematycznie maleje i do dnia dzisiejszego zmniejszyła
się o ponad 300 000 hektarów. Stanowi to ca l,5o∕o ogólnej
powierzchni użytków rolnych w Polsce.
Jeszcze wyraźniej i w sposób bardziej dosadny wygląda
przebieg tego procesu przedstawiony za pomocą wskaźni
ka odnoszącego się do liczby mieszkańców naszego kraju.
W poszczególnych latach na jednego mieszkańca przypa
dały następujące powierzchnie użytków rolnych:
— w roku 1946 —
—
„ 1950 —
—
„ 1960 —
—
„ 1964 —

0,85
0,81
0,69
0,64

ha
ha
ha
ha

Jest rzeczą oczywistą, że obecna wysokość omawianego
wskaźnika kształtuje nie tylko ubytek gruntów przezna
czonych na cele inwestycyjne. Równie poważny wpływ ma
tutaj znaczny przyrost naturalny ludności. Przyjmując jed
nak taką czy inną poprawkę, wskaźnik ten charakteryzu
je mimo wszystko ciągłe i w zasadzie nieodwracalne
(z uwagi na trwałość większości realizowanych inwestycji)
kurczenie się niezbędnych dla prowadzenia produkcji rol
niczej gruntów.
Proces ubywania użytków rolnych w ogóle pogłębia je
szcze bardziej nie uzasadnione niczym — jak to stwierdzo
ne zostało podczas badania tych problemów — przeznacza
nie na potrzeby różnych inwestycji gruntów o wysokich
walorach produkcyjnych. Przykładów dotychczasowej nie
gospodarności na tym odcinku jest wiele, jak choćby zlo
kalizowanie zajezdni autobusowej w Puławach na obszarze
ponad 40 ha Wysokourodzajnych gruntów, stanowiących

własność gospodarstw indywidualnych, podczas gdy bez
żadnego dla właściwej funkcjonalności tego obiektu
uszczerbku można było zlokalizować go w innym miejscu
na mniejszym obszarze i na słabszych gruntach.
Inny jaskrawy przykład to lokalizacja Cukrowni Werb
kowice w woj. lubelskim na obszarze ca 50 ha, przewyż
szającym znacznie potrzebę tej inwestycji i na gruntach
najwyższej jakości, zaliczonych do I i II klasy bonitacyj
nej. Warto przy tym zaznaczyć, że na przykład z użytków
rolnych, przekazanych przemysłowi materiałów budowla
nych, około 1140 ha przewidzianych do eksploatacji dopiero
po 1970 r. już obecnie wypadło z produkcji rolniczej.
W miastach dość często likwiduje się wartościowe, wySokoprodukcyjne obiekty szklarniowe i ogrodniczo-warzywne, lokalizując tam inwestycje, które mogłyby być wznie
sione z powodzeniem w zupełnie innym miejscu.
Następnym, bardzo niepokojącym objawem, jest pozo
stawianie własnemu losowi i nieprzywracanie zdolności
produkcyjnej gruntom, które zostały w różny sposób wy
eksploatowane. Chodzi tutaj głównie o siejące największe
spustoszenie w użytkach rolnych wydobywanie bogactw
naturalnych metodą odkrywkową, choć niewiele mniejsze
powierzchnie zajmują zwałowiska górnicze i przemysłowe,
wyrobiska czy nie używane już drogi, fragmenty dawnych
koryt uregulowanych obecnie rzek itp. Według przybli
żonych szacunków, powierzchnia nie zrekultywowanych
dotychczas samych tylko wyrobisk odkrywkowych oraz
zwałowisk górniczych i przemysłowych (przykłady dewa
stacji ilustrują zamieszczone zdjęcia) wynosi obecnie oko
ło 16 000 hektarów.
Mając na uwadze te właśnie, podane w poważnym stresz
czeniu fakty, jak również wiele jeszcze innych zjawisk,
Rada Ministrów podjęła w niewielkim odstępie czasu dwa
akty prawne, a mianowicie:
1) uchwałę nr 198 z dnia 12 Iipca 1966 r. w sprawie
ochrony użytków rolnych (M.P. nr 40 poz. 200) oraz
2) uchwałę nr 301 z dnia 6 września 1966 r. w sprawie
rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekształconych
w związku z poszukiwaniem i eksploatacją kopalin (M.P.
nr 50 poz. 247).
Te dwa niezmiernej wagi dla gospodarki narodowej,
a przede wszystkim dla rolnictwa, akty prawne stanowią
niewątpliwie istotne ogniwa w łańcuchu przepisów mają
cych na celu ochronę takich naturalnych dóbr przyrody
jak: woda1), powietrze') i grunt.
Z uwagi na to, że obydwie wymienione wyżej uchwały
są szczególnie związane z różnego rodzaju zabiegami geo
dezyjnymi, a głównie z pracami wchodzącymi do zakresu*
’) Zagadnienie ochrony wód uregulowane zostało ustawą z dnia
30.V.1966 r. Prawo wodne — Dział IV — Ochrona wód (Dz. U. nr 34
poz. 158).
!) Zagadnienie ochrony powietrza uregulowane zostało ustawą
z dnia 21.IV.1966 r. — o ochronie powietrza atmosferycznego przed

1

zadań powiatowych i wojewódzkich biur geodezji i urzą
dzeń rolnych, wydaj e się potrzebne na łamach naszego pi
sma przekazanie szerokiemu ogółowi geodetów niektórych,
związanych z tymi problemami, informacji czy sugestii.

Zasady ochrony użytków rolnych
Wspomniana już uchwała nr 198 zawiera na wstępie kil
ka podstawowych założeń, w myśl których:
— ochrona użytków rolnych odnosi się zarówno do te
renów położonych w granicach administracyjnych miast
i osiedli, jak i do terenów gromad;
— ochronie podlegają wszystkie grunty wykazane jako
użytki rolne w materiałach ewidencji gruntów;
— na cele nie związane z produkcją rolniczą powinny
być przekazywane przede wszystkim nieużytki bądź grunty
słabej jakości (V i VI klasy); natomiast grunty dobrej
jakości (I — IV klasy) przeznaczone być mogą na cele
inwestycyjne dopiero wówczas, gdy brak jest nieużytków
lub gruntów słabej jakości — lub w przypadkach uza
sadnionych szczególnie ważnymi względami ogólnopaństwowymi lub ekonomicznymi;
— powierzchnie użytków rolnych przeznaczone na cele,
nie związane z ich właściwym przeznaczeniem, ograniczone
muszą być do najmniejszych, niezbędnych rozmiarów;
— przeznaczanie użytków rolnych na cele nie związane
z produkcją rolniczą wymaga uzgodnienia z organem rol
nictwa. Uzgodnienie to przeprowadza organ planowania
przestrzennego właściwego prezydium rady narodowej.
Tak więc od razu na wstepie uzgodnione zostało niedwu
znacznie, gdzie i co ma być chronione; podkreślono, że
ochrona dotyczy zarówno jakości gruntów, jak i ich ilości
oraz wskazano organ, który ma odgrywać główną rolę
w spełnianiu tej ochrony.
Ciekawa i zupełnie nowa jest metoda realizacji założeń
uchwały, oparta na dwóch zasadniczych czynnikach, z któ
rych jeden jest natury administracyjnej, drugi zaś stano
wią uzupełniające działalność administracyjną bodźce eko
nomiczne.

Czynniki natury administracyjnej
Pierwszym w tej grupie tematem unormowanym przez
uchwałę, jest określenie, w toku jakich prac realizowane
być mają ujęte w niej założenia. Wymienia się tutaj
wszystkie te opracowania, podczas wykonywania których
podejmowane są decyzje w sprawie nadawania użytkom
rolnym odpowiedniego przeznaczenia. Są to miejscowe pla
ny zagospodarowania przestrzennego, projekty wyznaczania
terenów budowlanych oraz decyzję o lokalizacji szczegóło
wej inwestycji budowlanych, stref ochronnych i zmian spo
sobu wykorzystania terenu, w przypadkach gdy dla danego
obszaru nie sporządzono jeszcze żadnego z dwu poprzednich
opracowań.
Uchwała nie poprzestaje jednak na tym, co należy ro
bić już dzisiaj oraz w przyszłości, ale poleca znaczne cof
nięcie się wstecz i zbadanie decyzji podjętych w stosunku
do użytków rolnych w przeszłości. W tym celu w ciągu
3 lat od dnia wejścia w życie uchwały poddane mają być
doraźnej analizie wszystkie sporządzone dotychczas (za
twierdzone lub nie) miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, po czym przeprowadzona ma być doraźna
aktualizacja tych spośród nich, które nie odpowiadają za
łożeniom przyjętym w uchwale.
Dla wykonania tego zadania we wszystkich powiato
wych, miejskich i wojewódzkich radach narodowych po
wołuje się specjalne zespoły do spraw ochrony użytków
rolnych. O znaczeniu i wadze tych zespołów świadczy
fakt, że przewodnictwo w takim zespole spoczywać ma
w ręku członka prezydium danej rady narodowej, któremu
podlegają sprawy rolnictwa. Zespół ten, obok stwierdzenia
zgodności poszczególnych planów z podanymi na wstępie
zasadami, ma ponadto postawić wnioski co do celowości
pozostawienia w granicach administracyjnych miast i osie
dli terenów przeznaczonych do rolniczego użytkowania rów
nież i w okresie perspektywicznyrń. Rewizja nadmiernie
rozszerzonych w latach poprzednich granic administracyj
nych miast i osiedli ma na celu szersze niż dotychczas
włączenie się organów rolnictwa do racjonalnego, zgodnego
z ich właściwościami, wykorzystania tych terenów. Pozo
stawanie Wgranicach administracyjnych miast wielu gos
podarstw rolnych, a nawet całych wsi i wiążące się z tym
podleganie ich gruntów prawom miejskim (gospodarka te
renami) doprowadzenie niejednokrotnie do tego, że niektó
i)

rzy właściciele lub posiadacze gruntów, z uwagi na nie
pewność co do dalszych losów ich gospodarstw, nie inwe
stowali w nie, lecz parcelowali je głównie na działki bu
dowlane, doprowadzając tym samym nie tylko do niewska
zanego rozdrabniania gospodarstw i spadku produkcji, ale
również do rozpraszania zabudowy.
Obok analizy planów zagospodarowania przestrzennego,
a więc przyjrzenia się temu, co jest w planie i co jeszcze
nie zostało zrealizowane, prezydia rad narodowych obo
wiązane są zarządzić przeprowadzenie do końca 1967 r. kon
troli wykorzystania terenów już przydzielonych różnym
użytkownikom. W razie stwierdzenia niewłaściwego wyko
rzystania bądź zagospodarowania znajdujących się na tych
terenach użytków rolnych podjęte będą odpowiednie kro
ki celem naprawienia tego stanu.
W dalszej swej treści uchwała zajmuje się nie rozwiąza
nym dotychczas zagadnieniem pasów drogowych i kolejo
wych oraz rezerw na przyszłą ich rozbudowę. Nastąpić
ma zrewidowanie celowości utrzymywania tych rezerw,
będących obecnie głównym siedliskiem chwastów i źródłem
chorób roślin. Rezerwy konieczne mają być odpowiednio
zagospodarowane.
Analizowane i kierowane do rewizji w pierwszej kolej
ności powinny być te plany, według których w najbliższym
czasie ma nastąpić realizacja poważnych zamierzeń inwe
stycyjnych. Drugim, bardzo ważnym warunkiem jest, aby
zabiegi te nie hamowały realizacji planowych ważniej
szych inwestycji oraz nie przeszkadzały w realizowaniu
i funkcjonowaniu urządzeń mających służyć prawidłowe
mu rozwojowi miast i osiedli.
Czynniki natury ekonomicznej

Uchwała wprowadza następujące bodźce natury ekono
micznej, zadaniem których jest przeciwdziałanie wyłącza
niu nadmiernych powierzchni użytków rolnych z produkcji
rolniczej i przeznaczanie ich na inne cele inwestycyjne:
1) odpłatne przekazywanie użytków rolnych należących
do państwa (dotychczas odbywało się to bezpłatnie);
2) stałą opłatę roczną na użytki rolne, przekazane w użyt
kowanie lub nabyte w trybie przepisów o wywłaszczeniu:
a) za użytki rolne na obszarze gromad — w wysokości
10% ceny tych użytków,
b) za użytki na obszarze miast i osiedli w wysokości
opłat pobieranych za tereny państwowe oddane w użytko
wanie organizacjom społecznym, zgodnie z ustawą o gospo
darce terenami w miastach i osiedlach.
Opłaty te podlegają zwiększeniu o 100 lub 200% za po
nadnormatywne obszary użytków rolnych, jeżeli użytkow
nik nie zagospodaruje ich rolniczo.
Zasady powyższe nie dotyczą użytków rolnych przezna
czonych nod budowle wodne oraz gruntów, co do których
w nrzyszłości przewidziana jest rekultywacja. Pewne ulgi
zastosowane sa również w odniesieniu do spółdzielczego
budownictwa mieszkaniowego. Uchwała utrzymuje dotych
czasowe warunki odpłatności, o ile budownictwo to jest
lokalizowane na użytkach rolnych w klasach V i VI,
a podnosi opłaty o 50%, o ile przekazywane sa spółdziel
czości mieszkaniowej użytki rolne w klasach I — IV.
Przepisy uchwały regulują prócz tego tryb postępowania
w przypadkach, kiedy na przekazywanych użytkach rolnych
znajdują sie budynki lub urządzenia związane z prowadzo
na dotychczas na tych użytkach produkcja rolnicza. Jed
nostka prowadząca te produkcie może zażadać przeniesie
nia wspomnianych budynków czy urządzeń na wskazane
nrzez siebie grunty lub nawet wzniesienia nowych budyn
ków czy urządzeń. Zabiegi te wykonać musi na swój koszt
jednostka przejmująca grunt.
Jak widać z powyższego, wachlarz bodźców ekonomicznvch jest nader szeroki i urozmaicony. Umiejetne ich za
stosowanie powinno w znacznym st.onniu przvczvnić sie do
zahamowania niebezpiecznego zjawiska, polegającego nf>
zbvt szvbkim. nie Uzasadnionvm poważniejszymi gospodar
czymi względami zmniejszeniu sie ogólnego obszaru użyt
ków rolnych w kraju.
Zagadnienie rekultywacji gruntów

Jak wiadomo, los wytrącanych z produkcji rolniczej
i przeznaczanych na różne cele inwestycyjne użytków rol
nych może być różny, zależnie od rodzaju inwestycji. Albo
zmieniają one zupełnie swoją funkcję, co ma miejsce
w przypadku inwestycji trwałych (budynki, drogi, zbior
niki wodne itp.), albo po wykonanych na nich czasowo za-

nie.nwei buvskai, ale

biegach (wydobycie kopalin, zwałowanie itp.), przystoso
wane mogą być ponownie do dalszego, określonego sposo
bu ich użytkowania.
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Przedstawiony obok rysunek 1 ilustruje przykład rekul
tywacji i zagospodarowania terenu po odkrywkowej eks
ploatacji kopalin. Wyrobisko z uwagi na dość znaczną głę
bokość nie zostało zlikwidowane, lecz przeznaczone na staw
rybny. Zwałowisko zagospodarowane zostało na skarpach
dla ich umocnienia i zachowania stabilności — jako użytek
leśny, natomiast płaszczyznę górną zagospodarowano jako
grunt orny. Z danych uzyskanych w toku konsultacji tych
zagadnień w Czechosłowacji zorientować się można o du
żej różnorodności ostatecznych efektów rekultywacji. Na
przykład w toku prowadzenia tych zabiegów na obszarach
kopalń odkrywkowych w rejonie Teplic dotychczasowa
proporcja w układzie zagospodarowania pewnego wyeks
ploatowanego obszaru ze stanu: 95o∕o gruntów ornych
i 5% lasów zmieniła się na następującą: orne — 21,3%,
lasy — 65%, użytki zielone — 1%, sady — 8,7%, wody —
2,3% i pasy Wiatrochronne — 1,7%.
Wydana nieco wcześniej uchwała o ochronie użytków
rolnych markuje jedynie zagadnienie rekultywacji, zwra
cając uwagę na konieczność rekultywacji gruntów, które
utraciły charakter użytków rolnych oraz przywrócenia im
odpowiedniej zdolności produkcyjnej lub użytkowej.
Natomiast uchwała o rekultywacji precyzuje metodę
wykonania odpowiednich zabiegów, za pomocą których
przywrócona ma być przydatność tych gruntów dla pro
dukcji rolniczej lub przystosowania ich do innego rodzaju
użytkowania.
Do najważniejszych zasad tej uchwały należą:
— całość prac typu technicznego oraz biologicznego dzie
li się na etap rekultywacji i etap zagospodarowania grun
tów;
— zabiegi te dotyczą gruntów państwowych (lub pry
watnych — jeśli eksploatuje je jednostka państwowa)
przekształconych już lub mających ulec przekształceniu
w wyniku robót:
a) geologicznych,
b) wykonywanych w związku z wydobyciem kopalin
z wyjątkiem torfu (sprawę torfowisk regulują inne prze
Wieś Dębowa (pow. Koźle) — przykład dewastacji terenu

pisy) oraz z budową i rozbudową zakładów związanych
z tą eksploatacją
— przy czym przepisy te mogą być rozciągnięte w okreśIonycn przypadκacn na grunty ρrzeκsztaιcυne w sκutek
innej jeszcze uziaiamości;
— rekultywację ooowiązana jest przeprowadzić jednost
ka, która ɑokonaia lub dokonuje wymienionych wyżej ro
bot;
— zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych prze
prowadza jednostka powołana do prowadzenia na nich
działalności gospodarczej ;
'— działalność wszystkich jednostek dokonujących na
obszarze danego wojewóoztwa rekultywacji bąoz zagospo
darowania gruntów koordynuje prezydium Wiasciwej woJewouzkiej rady narodowej;
— zasady rekultywacji i zagospodarowania mają być
opracowywane jednocześnie ze sporządzeniem projektu ca
łej inwestycji, w wyniku realizacji której nastąpi utrata
dotychczasowych wartości produkcyjnych;
— o właściwości rekultywacji oraz zagospodarowania
gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego orze
ka organ do spraw rolnictwa.
Z przytoczonych ważniejszych założeń uchwały zorien
tować się można o jej duchu i sposobie rozwiązywania
omawianych problemów. Omawia ona jeszcze cały szereg
innych zagadnień, czysto specjalistycznych, które nie zo
stały tutaj poruszone.

Rola geodezji w realizacji wymienionych wyżej uchwał
Najwięcej do czynienia z realizacją obu uchwał będą
mieli geodeci zatrudnieni w wojewódzkich, a szczególnie
w powiatowych biurach geodezji. Już obecnie istnieją
wszelkie podstawy ku temu, aby analiza, związana z właś
ciwym przeznaczeniem użytków rolnych na cele inwesty
cyjne, była odpowiednio wykonywana. Niezastąpionymi
materiałami są tutaj materiały ewidencji gruntów zawie
rające dane dotyczące klas gleb. Możliwości analizy rosną
ponadto z dnia na dzień dzięki sporządzanym obecnie,
w bardzo szerokim zakresie mapom glebowo-rolniczym tak
w skali 1 : 25 000, jak i 1 : 5000.
Zarówno jedne jak i drugie materiały wykorzystane być
mogą z powodzeniem w każdej fazie projektowania, a na
wet realizacji planu, począwszy od planu zespołu wiej
skich jednostek r sadniczych, na poszczególnych decyzjach
o lokalizacji szczegółowej skończywszy.
Niezmiernie przydatne przy rozpatrywaniu tego proble
mu okazać się może specjalnie wykonane, barwne studium
jakości gleb, przy czym kolorami najbardziej intensywny
mi, rzucającymi się w oczy, wykazać należy nieużytki
i grunty najsłabsze, a więc te, które w pierwszym rzędzie
powinno się przeznaczać na cele nie związane z produkcją
rolniczą. Dalsza i bardziej szczegółowa analiza to na
przykład rozpatrzenie wpływu lokalizacji różnego typu
inwestycji umiejscawianych na gruntach gorszych — na
otaczające je grunty dobre lub bardzo dobre. Z analizy ta
kiej powinny wypływać wnioski, czy w takich przypad
kach nie będzie zachodziło zbyt wielkie obniżenie wartości
produkcyjnej gruntów dobrych przez sąsiadujące z nimi
inwestycje, które powodować mogą na przykład przesu
szenie przyległych gruntów na skutek nadmiernego obniźePrzykład dewestacji na terenie miasta Strzelce Opolskie
(Pow. Strzelce Opolskie)
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nia poziomu wód gruntowych, zapadania się gruntu, wzmo
żoną erozję, podtapianie itp.
Rola geodety nie powinna jednak ograniczać się przy
rozpatrywaniu tego zagadnienia jedynie do kwestionowa
nia niewłaściwie zaprojektowanych lokalizacji. Rola ta
musi być również pozytywna. Nie można przecież zaskle
piać się na wąskim odcinku rolnictwa. Trzeba widzieć tak
że potrzeby miast, które muszą się rozwijać podobnie jak
przemysł, górnictwo czy komunikacja. Chodzi tylko o to,
gdzie, w którym miejscu i na jak dużej powierzchni za
mierzenia te mają być realizowane. Operując wszelkimi
dostępnymi materiałami oraz wiedzą i doświadczeniem
zdobytym na odcinku organizowania terenów, geodeta,
zgłaszający zastrzeżenia do takiego czy innego proponowa
nego rozwiązania, powinien jednocześnie wskazać inne te
reny o słabszych glebach lub stanowiące nieużytki, ażeby
służba planowania gospodarczego czy planowania prze
strzennego miała możność wyboru najodpowiedniejszej
lokalizacji.
Inny nieco charakter będą miały zadania geodezji w za
kresie realizacji uchwały o rekultywacji i zagospodarowa
niu gruntów wyeksploatowanych. Założenia te można po
dzielić na dwa rodzaje: typu administracyjnego i typu
technicznego.
Zadania typu administracyjnego będą wiązały się z ewi
dencją gruntów i polegały na prowadzeniu specjalnego re
jestru gruntów podlegających zabiegom rekultywacyjnym
i zagospodarowaniu porekultywacyjnemu, ujmującego
miejsce, obszar, czas i przebieg tych prac.
Natomiast zadania typu technicznego związane będą
z koniecznością sporządzenia odpowiedniej dokumentacji
geodezyjnej lub prowadzenia pomiarów w czasie poszcze
gólnych faz realizacji inwestycji.
W fazie projektowania inwestycji potrzebne będzie
przygotowanie odpowiednich materiałów podkładowych dla
sporządzenia projektu. W fazie realizacji inwestycji zaj
dzie konieczność dokonania pomiarów geodezyjnych na
chylenia i stateczności skarp, wysokości zwałowisk, spad
ków terenu oraz ciągłej aktualizacji map i rejestrów, no
tujących postęp prac. W fazie rekultywacji pomiary
dotyczyć będą wskazań odpowiednich wysokości terenów
i zachowywania się gruntów rekultywowanych, zaś w da
nych opisowych prowadzony musi być przebieg postępu re
kultywacji. Wreszcie po zakończeniu eksploatacji i wyko

naniu rekultywacji dla gruntów, które mają podlegać na-,
stępnemu etapowi, a mianowicie zagospodarowaniu, spo
rządzić trzeba będzie specjalną dokumentację prawnogeodezyjną, która będzie służyła do przekazania tych grun
tów jednostce przejmującej dalszy tok prac. Skład tej do
kumentacji będzie obejmował:
— ustalenie granic i praw własności nieruchomości,
— mapy sytuacyjno-wysokościowe przedmiotowego te
renu,
— ustalenie użytkowników przekształconych gruntów.

Zakończenie
Brak w momencie pisania tego artykułu przepisów wy
konawczych do omawianych wyżej uchwał pozwolił jedy
nie na pobieżne ustosunkowanie się do regulowanych przez
nie problemów. Już obecnie można jednak powiedzieć, że
torują one drogę do zupełnie innego niż dotychczas spojrze
nia na tak istotny dla gospodarki narodowej odcinek, da
jąc jednocześnie w ręce aparatu rolnictwa poważny oręż
dla obrony słusznych interesów produkcji rolniczej.
Przyjmując za podstawę rozumowania rozwój wypad
ków na tym samym odcinku w innych państwach (np. Wę
gry, Czechosłowacja) można przypuszczać, że akty te prze
cierają jedynie szlaki, że w obecnej swojej formie oswa
jają organy administracji i opinię społeczną z wagą poru
szonych tu problemów oraz że z czasem, po zdobyciu od
powiednich doświadczeń na tym odcinku — konieczne mo
że stać się wydanie aktu rangi ustawy, traktującej zagad
nienie ochrony użytków rolnych znacznie szerzej.
Do uregulowania pozostają przecież jeszcze takie aspek
ty szeroko rozumianej ochrony użytków rolnych jak: och
rona powierzchniowej struktury gleby i jej zasobności
w odpowiednie składniki mineralne, walka z wodną
i wietrzną erozją gruntów, przeciwdziałanie wyjaławianiu
gleb, zmiany rodzaju i sposobu rolniczego użytkowania
niektórych gruntów itp.
Myśląc o dalszych aspektach tego zagadnienia, w chwili
obecnej powinniśmy się skoncentrować na właściwym wy
konywaniu przepisów już obowiązujących, stanowiących
niewątpliwie ogromny krok naprzód i niezwykle poważne
osiągnięcie na jednym z podstawowych odcinków naszej
gospodarki narodowej.
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Zasady i tryb opracowywania wytycznych i postulatów rolnictwa do projektów wyznaczenia
terenów budowlanych na obszarach wsi
Przeobrażenia strukturalne gospodarstw rolnych, jak też
postępująca przebudowa struktury agrarnej wsi powodują
konieczność systematycznego porządkowania rolniczej prze
strzeni produkcyjnej. Dla nadania tym pracom podbudowy
prawnej, jak również właściwego zorganizowania postępo
wania technicznego przy współudziale specjalistów wielu
dyscyplin naukowych opracowano i wydano odpowiednie
akta prawne. Do najważniejszych zaliczyć należy:
— ustawę o planowaniu przestrzennym z 31.1.1961 r. (Dz.
U. nr 7/1961, poz. 47) oraz
— ustawę o terenach budowlanych na obszarach wsi
z 31.1.61 r. (Dz. U. nr 5/1961, poz. 30).
W pracy niniejszej zajmiemy się sprawami wynikłymi
z postanowień ustawy o terenach budowlanych na wsi.
Ustawa ta w artykule 5 podaje: „Przepisy określające
szczegółowe zasady i tryb opracowania projektu wyznacze
nia terenów budowlanych ustali Przewodniczący Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w porozumieniu
z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej”.
W nawiązaniu do cytowanego artykułu ustawy ukazały
się następujące rozporządzenia wykonawcze:
— rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budow
nictwa, Urbanistyki i Architektury z 31.V.1961 r. w sprawie
zasad i trybu wyznaczenia terenów budowlanych na wsi
(Dz. U. nr 30/1961, poz. 150) oraz
— Okólnik nr 2 Przewodniczącego KBUA z 7.III.1962 r.
w sprawie wytycznych do opracowania projektów wyzna
czenia terenów budowlanych na wsi (Dz. Bqd. nr 4/1962,
poz. 20) i załącznik podający wytyczne do opracowania pro
jektów wyznaczenia terenów budowlanych na wsi.
Akta te, omawiające wiele spraw związanych z opraco
wywaniem projektów wyznaczenia terenów budowlanych,
zobowiązują organa d.s. rolnych do dostarczania niezbęd
nych materiałów władzom planowania przestrzennego przed
rozpoczęo:em prac nad projektem:
— dostarczenie odpowiednich podkładów mapowych,
— określenie postulatów wynikających dla danej wsi lub
zespołu wsi z potrzeb produkcji rolnej,
,— określenie danych dotyczących w’elkoáci terenu dla
ośrodka produkcyjnego istniejącej spółdzielni produkcyjnej
lub przewidywane w tym zakresie potrzeby dla przyszłej
spółdzielni produkcyjnej,
— określenie danych dotyczących wielkości działek dla
poszczególnych rodzajów ’ budownictwa resortu rolnictwa,
kółek rolniczych,, jeżeli wielkości te nie są ustalone nor
matywami lub wytycznymi do planowania przestrzennego,
— ustalenie kierunków produkcji rolnej w rejonie opra
cowywanej wsi, jak również specjalizacji produkcji w sa
mej wsi,
— określenie postulatów odnośnie regulacji granic wła
dania (korekta granic obrębów wiejskich, zmiany granic
gospodarstw Wielkotowarowych, zamierzone prace komasacyjne, parcelacyjne lub wymiany gruntów gospodarstw
rolnych itp.),
— określenie potrzeb inwestycyjnych budownictwa zwią
zanego z produkcją rolną oraz określenie wielkości działek
pod to budownictwo,
— określenie postulatów odnośnie potrzeb w zakresie
niekubaturowego urządzenia terenu związanego z produk
cją rolną, jak drogi, doprowadzenie wody i energii elek
trycznej. melioracje szczegółowe itp.,
— określenie postulatów odnośnie lokalizacji i organi
zacji przestrzennej gospodarstw Wielkotowarowvch i ich
elementów. Ponadto z omawianych rozporządzeń wynika
ją potrzeby opracowania niektórych dalszych wytycznych
oraz Orzedstawienia ich wraz z wyszczególnionymi poprzed
nio. Należeć tutaj będą:
— określenie funkcji opracowywanej wsi w wiejskiej
sieci osadniczej oraz przewidywanego stopnia jej rozwoju
w najbliższym okresie i w perspektywie — z punktu wi
dzenia produkcji rolnej, co wiąże się ściśle z zakładają
struktura organizacyjna rolnictwa i rozmieszczeniem obiek
tów i urządzeń usługowych związanych z produkcją rolną,
— ustalenie stopnia wyposażenia wsi w usługi związane
z produkcją rolną, w oparciu o potrzeby produkcyjne rol

nictwa oraz powiązania komunikacyjne z sąsiednimi wsia
mi, a także obecnymi i przewidywanymi ośrodkami zaopa
trzenia i zbytu płodów rolnych, jak i administracji rolnej.
Dane te, a ponadto wiele innych, są konieczne organom
d.s. planowania przestrzennego w celu właściwego zapro
gramowania potrzeb rolnictwa oraz uwzględnienia w pro
jektach wyznaczenia terenów budowlanych elementów
związanych z organizacją produkcji rolnej. Zakłada się, że
projekt wyznaczenia terenów budowlanych określa granice
terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
gospodarcze, usługowe i administracyjne, przewidzane do
realizacji w okresie aktualnego wieloletniego narodowego
planu gospodarczego oraz terenów stanowiących dla tego
budownictwa rezerwy na okres perspektywiczny. Lokali
zacja terenów budowlanych na wsi winna zapewnić użyt
kownikom możliwość racjonalnego prowadzenia gospo
darstw rolnych przy możliwościach wprowadzenia technicz
nego postępu w produkcji, stwarzając równocześnie podsta
wę do uzyskania odpowiednich efektów ekonomicznych.
Uzyskać to można między innymi przez pełną intensyfi
kację rolnictwa w różnych jego formach organizacyjnych,
stworzenie możliwości ochrony ziemi przez jak najbardziej
racjonalne wykorzystanie użytków rolnych. Właściwa lokali
zacja terenów budowlanych umożliwi lepsze zaspokojenie
różnorodnych potrzeb ludności wiejskiej oraz zbliży jej wa
runki bytowe do warunków występujących w miastach.
Dalsze rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Bu
downictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Ministra Rol
nictwa z 31.V.1961 r. (Dz. U. nr 30/1961) wraz z instrukcją
nr 1 Mimstra Rolnictwa z 25.1.1962 r. nr UR-1/42/61 (Dz.
Min. Roln. nr 3/1962, poz. 12) ujęły zasady, tryb oraz postę
powanie techniczno-geodezyjne, związane ze sporządzeniem
projektu podziału terenów budowlanych w myśl rozdziału
2 ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi pt.
.,Plan podziału terenów budowlanych na działki”.
Powstała przy tym luka w przepisach prawnych, doty
cząca trybu i zakresu opracowania postulatów organów
d.s. rolnych do projektów wyznaczenia terenów budowla
nych na obszarach wsi oraz przekazywania tych postula
tów w formie wytycznych organom d.s. planowania prze
strzennego. Brak tych przepisów powodował bardzo mały
udział, a niejednokrotnie całkowite niewłaczanie się orga
nów d.s. rolnych do prac nad nroiektem wyznaczenia tere
nów budowlanych, w pierwszej fazie opracowania. Było to
niezgodne z postanowieniami ustawy, w projektach zaś na
skutek tego nie uwzględniono w należyty sposób potrzeb
gospodarki rolnej.
Po wielu naradach i dyskusjach w powiatach, wojewódz
twach i na szczeblu centralnym opracowane zostało i wy
dani zarządzenie nr 170 Mi∏⅛tra Rolnictwa z 7.X.1965 r.
nr UR.ot. 541/P-5/65 w sprawie zasad i trybu opracowywania
wytycznych i postulatów do proiektów wyznaczenia terenów
budowlanych na obszarach wsi wraz z instrukcja oraz
wzorami druków obowiązujących przy zbieraniu danych
i przy ich przekazywaniu organom d.s. planowania prze
strzennego. Zarządzeniem tvm Ministerstwo Rolnictwa po
wierzyło całokształt zagadnień związanych z opracowywa
niem postulatów i Wytvcznvch powiatowym biurom geo
dezji i urządzeń rolnych. Kierownik wydziału rolnictwa
i leśnictwa PRN — osobiście bądź też po wysłuchaniu
opinii specjalistów — wytyczne te akceptuje i przekazuje do
realizacji organom d.s. planowania przestrzennego, opraco
wującym projekt wyznaczenia terenów budowlanych. Do
opracowanych wytycznych jako integralna ich część załącza
się odpowliednio przygotowane mapy gleboznawcze i mapy
stanu posiadania jako materiały niezbedŋe do opracowania
projektu. Równocześnie kierownik wydziału rolnictwa i leś
nictwa wyznacza odpowiedzialnego pracownika spośród
służby geodezyjno-urządzeniowej do konsultowania projek
tu z wydziałem budownictwa, urbanistyki i architektury
podczas wszystkich faz jego opracowania.
Analizując zarządzenie nr 170 wraz z załączonymi ma
teriałami (instrukcje, wzory tabel), dotyczącymi opracowa
nia wytycznych rolnych, można etwiedzić. że celem tych
wytycznych jest ustalenie i zarezerwowanie odpowiednich
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powierzchni dla gospodarczo uzasadnionych inwestycji
związanych z rozwojem produkcji rolnej. Dane te winny
być przyjęte w oparciu o potrzeby i możliwości produk
cyjne rolnictwa w rejonie zespole współzależnych wsi,
w którym opracowywana wieś jest położona oraz w samej
wsi, dla której wytyczne te się opracowuje.
Omawiane akta wprowadzają kolejność prac, zapewniają
cą ujęcie wytycznych w jak najbardziej właściwy sposób
z punktu widzenia potrzeb planistycznych.
I. Podstawa opracowania wytycznych — stanowią ją:
roczne plany pracy powiatowych biur geodezji i u.r., uzgod
nione pomiędzy tymi biurami a wydziałami BUA harmono
gramy współpracy, wnioski zainteresowanych zagadnieniami
rolnymi na wsi jednostek gospodarczych.
II- Materialy wyjściowe do rozpoczęcia prac nad wytycz
nymi, mianowicie wszelkie materiały planistyczne, gospo
darcze oraz, przestrzenne bądź ekonomiczno-rolne, opraco
wane wcześniej oraz wnioski i postulaty przygotowane
przez zainteresowane jednostki gospodarcze.
III. Czynności przygotowawcze do opracowania koncep
cji wytycznych — zebranie lub przygotowanie odpowied
nich podkładów mapowych. Opracowanie niezbędnych da
nych fizjograficznych, charakteryzujących warunki przy
rodnicze związane z produkcją rolną i zabudową wsi (np.
studium glebowe) oraz innych — ekonomicznych, charak
teryzujących położenie ekonomiczne wsi, a w związku z tym
określających możliwości i potrzeby jej rozwoju. Zebranie
danych powierzchniowych dotyczących stanu posiadania
i użytkowania terenu. Ustalenie: obecnych i przewidywa
nych kierunków produkcji rolnej, rozmieszczenia (w stanie
istniejącym i Droiektowvm) urządzeń obiektów usługowych.
Określenie wsi. dla których (zdaniem wydz'ału rolnictwa
i leśnictwa) nie potrzeba wyznaczać terenów budowlanych
ze względów gospodarczych bądź przestrzennych.
IV. Opracowanie wytycznych obejmuje: charakterystykę
warunków produkcji rolnej w nawiązaniu do warunków
przyrodniczych i ekonomicznych. Określenie funkcji gospo
darczych i administracyjnych w nawiązaniu do projekto
wanej struktury organizacyjnej rolnictwa (dotyczy to
wszystkich wsi w zasięgu opracowania). Ustalenie progra
mów rozwoju produkcji rolnej. Określenie zmian po
wierzchniowych odnośnie użytkowania terenu oraz stanu
posiadania. Ustalenie etaoów realizacji postulatów inwesty
cyjnych. Ustalenie zatrudnienia w bezpośredniej produkcii
rolnej i działach pośrednio związanych z rolnictwem (usługi)
jako podstawy do ustalenia wielkości terenów osiedlowych
przewidzianych dla ludności związanej z produkcją rolna.
Określenie wielkości działek siedliskowych dostosowanych
do kierunków produkcji rolnej i wielkości gospodarstw.
Wskazanie przewidywanych zmian terytorialnych związa
nych z intensyfikacją rolnictwa oraz racjonalnym kształ
towaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wszystkie te
dane winny być ustalone na okres perspektywiczny oraz
etapy przejściowe.
V. Opracowanie syntezy wytycznych — na obowiązują
cych drukach, celem zatwierdzenia ich i przekazania orga
nom d.s. planowania przestrzennego.
VI. Zatwierdzenie wytycznych przez kierownika wydzia
łu rolnictwa i leśnictwa, po przeprowadzeniu (osobiście' lub
wraz z zespołem specjalistów) analizy ich słuszności.
VII. Przekazanie wytycznych wydziałowi budownictwa,
urbanistyki i architektury oraz pracowni planów regio
nalnych jako postulatów w zakresie zagadnień rolnych,
przewidywanych do rozważenia przy opracowywaniu pro
jektu wyznaczenia terenów budowlanych.
Jak wykazuje praktyka, poszczególne wsie osiągnęły
obecnie różny stopień rozwoju gospodarczego, powodujący
współdziałanie między wsiami, stąd też właściwość projek
towania przestrzennego i gospodarczego zmusza do rozwa
żenia powiązań funkcjonalnycfa (produkcyjnych i usługo
wych) nie tylko w opracowywanej wsi jako jednostce organizacyjno-gospodarczej, ale również w szerszym zasięgu.
Zezwoli to na: stwierdzenie obecnych powiązań funkcjonalno-gospodarczych, wykrycie prawidłowości lub .niepra
widłowości w tym zakresie, ustalenie właściwych powiązań
gospodarczo-organizacyjnych między poszczególnymi wsia
mi, zezwoli na prawidłowe ustalenie kierunków specjali
zacji produkcji rolnej i określenie potrzeb usługowych
związanych z rolnictwem i ich właściwa lokalizację. Stąd
też wskazano na potrzeby określenia roli i funkcji opraco
wywanej wsi:
— w rejonie — rozumiejąc przez to obszar o podobnych
cechach produkcyjnych, obejmujący znacznie szerszy teren,
zazwyczaj kilku gromad,
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— w zasięgu oddziaływania — to jest na obszarze kilku
wsi, obsługiwanych przez wieś o koncentracji usług związa
nych z produkcją rolną, w granicach którego znajduje się
opracowywana wieś. Dopiero po tych badaniach może na
stąpić opracowanie wytycznych dla konkretnej wsi jako
jednostki organizacyjno-produkcyjnej.
Z powyższych stwierdzeń wynika, że opracowanie wy
tycznych rolnych do projektów wyznaczenia terenów bu
dowlanych na obszarach wsi jest pracą kompleksową. Wy
maga ona przeprowadzenia szerszych rozważań natury
gospodarczej i przestrzennej, przy zachowaniu różnego stop
nia dokładności i różnej tematyki w zależności od zasięgu
opracowania i przyjętej skali podkładu mapowego. Praca
ta obejmuje nie tylko zbadanie obecnego stanu wszelkich
zagadnień związanych z produkcją rolną i jej organizacją.
Konieczne jest wyprowadzenie wniosków z analizy stanu
obecnego, następnie zaś opracowanie wskazań i zaleceń —
jako wytycznych na okres perspektywy i na poszczególne
etapy zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Aby tego dokonać w możliwie prawidłowy sposób wydaje
się konieczne przeprowadzenie następujących rozważań:
— ustalenie na znacznie większej powierzchni (najlepiej
w części powiatu) granic rejonów produkcji rolnej; w przy
jętych granicach rejonu — ustalenie granic oddziaływania
wsi o znaczeniu ponad lokalnym, z większą koncentracją
usług związanych z produkcją rolną;
— zbadanie stanu istniejącego problemów związanych z:
a) organizacją produkcji rolnej,
b) inwestycjami bezpośrednio łączącymi się z rolnictwem.
Badania te należy dokonać przy zachowaniu różnego
stopnia dokładności w zależności od skali, opracowanie
najogólniejsze wykonać się powinno w rejonie, nieco bar
dziej szczegółowe — w zasięgu oddziaływania, najdokład
niejsze łączyć się powinno z obszarem opracowywanej wsi;
— zebranie wniosków i dezyderatów od instytucji zain
teresowanych rozwojem rolnictwa, w zakresie organizacji
rolnictwa i usług dotyczących głównie opracowywanej wsi,
a w miare potrzeby także wsi położonych w zasięgu od
działywania, co zależne jest głównie od ustalenia funkcji
gosoodarczo-organizacyjnej opracowywanej wsi w poprzednich rozważaniach;
— ustalenie wstępnych założeń programowych rozwoju
rolnictwa w opracowywanej wsi oraz na obszarze przyjęte
go zasięgu oddziaływania wsi o przewidywanej koncentracji
usług związanych z produkcją rolną:
_ — przeprowadzenie wnikliwej analizy zebranych materia
łów dotyczących stanu opracowywanej wsi oraz analizy
orientacyjnej wsi położonych w granicach zasięgu oddziały
wania. wvm`owad zenie wniosków w oparciu o zebrane ma
teriały w’asne i dezyderaty — jako wytycznych do opra
cowania programu rozwoju rolnictwa i usług związanych
z produkcją rolną;
—- zaυroiektowanie zagospodarowania rolniczej przestrze
ni produkcyjnej. Opracowanie programu zagospodarowa
nia rolniczego oraz inwestycji związanych z produkcją rol
na (wytyczne organów d.s. rolnych), różnicując zakres wykonania w zależności od obszaru, jak to omówiono wyżej.
— opracowanie syntezy programu na formularzach sta
nowiących Wytvczne organów d.s. rolnych ppwrn, zatwier
dzenie ich i Drzekazanie wydziałowi budownictwa urba
nistyk' i architektury do realizacji przy projektowaniu
przestrzennym.
Przy ODracowywaniu poszczególnych problemów winno
się pamiętać, że projekt wyznaczenia terenów budowlanych
na obszarach wsi stanowi niejako szkicową forme miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Stad też mi
mo dość szerokiego wachlarza zagadnień morą być stoso
wana pewne rozważania szk⅛owo lub ogólnie, niedopusz
czalne jest zawężanie problematyki co do kolejności oraz
tematów koniecznych do rozpatrzenia.
Jak wynika z powyżej przeprowadzonych, rozważań, opra
cowanie wytycznych rolnych w problematyce określonej za
rządzeniem Ministra Rolnictwa nr 170, wymaga ścisłej
współpracy geodety Urzadzeniowca rolnego oraz rolnikaekonomisty — jako organizatorów produkcji rolnej na od
powiednio Przvgotowanvm terenie. Zespół taki opracowuje
właściwy materiał przedstawiający przewidywane możli
wości rozwojowe i Dotrzebv wsi jako warsztatu produkcii
rolnej. Winno to znaleźć swój wyraz w rozwiązaniach prze
strzennych obszarów wiejskich. W=zelkie how∙'e-n połowicz
ne improwizacje moga przvczvnió sie do ekstensvfikacii
produkcji rolnej na skutek dużych trudności w prowadze
niu gospodarstw, a wiec działać przeciwnie, aniżeli to usta
lają bardzo słuszne wskazania władz centralnych, doty
czące rozwoju rolnictwa.
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UKD 912.43(084.3—14) (438.—15)

Mapa typograficzna 1:100000 Poiski zachodniej i północnej, wydana w drugiej połowie XIX wieku
Część I
Wstęp. W 1961 r. ukazała się w Przeglądzie Geodezyj
nym praca W. Jankowskiego wykonana w Katedrze Kar
tografii Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszaw
skiego pt. Niemiecka mapa 1 :25 000 na terenach polskich
na wschód od Odry i Nysy. Niniejsze opracowanie, omawia
jące mapę Niemiec 1 :100 COO stanowi w pewnym stopniu
dalszy ciąg tej pracy, ponieważ omawianą mapę wykonano
na podstawie tego właśnie zdjęcia stolikowego. Pozwala
to uniknąć powtarzania pewnych wiadomości — jak i nieco
uzupełnić — na podstawie nowszych danych — pracę napi
saną wcześniej. Stąd, aczkolwiek nie zawiera ona osobnego
rozdziału omawiającego triangulację, gdyż dla potrzeb mapy
1 : 100 000 nie była ona przeprowadzana, w części historycz
nej przytoczono Wiadomości o pomiarach wykonanych w la
tach 1815—30, ponieważ w pracy W. Jankowskiego okres
ten nie został szerzej omówiony. Również przy omawianiu
okresu późniejszego (do 1875 r.) poświęcono może nieco
więcej miejsca zdjęciu 1 :25 000 niż wynikałoby to z te
matu pracy, a to w celu uzupełnienia wiadomości dotyczą
cych tej mapy.
Przy opracowaniu tematu jako materiał źródłowy posłu
żyły roczniki ,,Petermanns Mitteilungen”, gdzie znajdują się
artykuły i notatki wykorzystane głównie w części historycz
nej. Również interesujący materiał zawiera ,,Registrande
der geographisch-statistischen Abteilung des Grossen Ge
neralstabes”. Najbardziej użyteczną przy opracowaniu części
historycznej była praca J. Schroedera-Hohenwartha [29],
z której oprócz wielu wiadomości zaczerpnięto również
mapki obrazujące zasięg prac, jak i wycinki map poprze
dzających Karte des Deutschen Reiches, gdyż ze względu
na brak oryginalnych materiałów w naszych bibliotekach,
konieczne było skorzystanie z dostępnych reprodukcji.
Wiele materiału dotyczącego kartografii niemieckiej tego
okresu zawiera również „Handbuch der Vermessungskunde”
[15] i oficjalna publikacja „Das Reichsamt für Landesauf
nahme und seine Kartenwerke” [26], która posłużyła głów
nie do opracowania skorowidzów i rozdziału omawiającego
poszczególne wydania Karte des Deutschen Reiches. Cie
kawy materiał można też znaleźć w „Mitteilungen des
Reichsamt für Landesaufnahme”, z których wykorzysta
ne artykuły zostały zamieszczone w spisie literatury.
W artykule poświęcono nieco więcei miejsca kreskowej
metodzie przedstawiania terenu na mapie, gdyż jest to
jeden z ciekawszych problemów Karte des Deutschen
Reiches, albowiem w chwili jej oficjalnego powstania
w 1878 r. zaawansowane już były prace nad zupełnie do
brym zdjęciem poziomicowym 1 : 25 000, które było podstawą
opracowania „setki”.
Zamieszczone skorowidze, mimo że zostały opracowane
na podstawie publikacji oficjalnej [26], zapewne nie są zu
pełnie ścisłe, gdyż luki uzupełniano na podstawie innych
źródeł, gdzie czasem było niemożliwe ustalenie dokładnie
roku ukazania się arkusza.
Również część historyczna zawiera pewne luki, z których
najdotkliwszą jest brak wyszczególnienia 132 arkuszy „To
pographische Karte vom Preussischen Staate...”, uznanych
później za pierwsze arkusze Karte des Deutschen Reiches.
Niestety, żadna z dostępnych publikacji nie zawiera takie
go zestawienia.
Z pewnością istnieją jeszcze nie wykorzystane w niniej
szym artykule materiały, chodziło tu głównie jednak o za
sygnalizowanie pewnych zagadnień związanych z tą
pierwszą jednolitą mapą topograficzną Niemiec.

Pruskie mapy taktyczne poprzedzające Karte des Deutschen
Reiches (1816—1878)

Rok 1815, otwierający nowy rodzdział w historii Europy,
rozpoczął również nowy okres w historii kartografii nie
mieckiej. Z biegiem czas zapotrzebowanie na mapy szcze
gólnie dało odczuwać się w wojsku. Doceniając ich zna
czenie w działaniach wojennych już Fryderyk Wilhelm
(1688—1740) rozkazał w 1715 r. utworzyć „izbę planów”

(Plankammer), gdzie przechowywano mapy pod nadzorem
oficerów obdarzonych specjalnym zaufaniem króla [4], Po
nadto każda publikowana mapa przechodziła przez ścisłą
cenzurę [43],
Jednak samo gromadzenie map i kontrola ich wydawa
nia były niewystarczające, wojsko bowiem nie miało jeszcze
większego wpływu na zakres ich wydawania ani — co rów
nież jest ważne — na ich treść. Pierwszym krokiem w tym
kierunku było przeniesienie w 1772 r. Korpusu Inżynierów
do Sztabu Generalnego, a w 1790 r„ po jego reorganizacji,
utworzenie specjalnego Korpusu Geografów, który miał
przeprowadzać zdjęcia terenu. W praktyce jego praca spro
wadzała się do wykonywania planów twierdz i umocnień.
Od 1815 r. rozpoczyna się nowy okres urzędowej karto
grafii pruskiej, wówczas bowiem wszystkie pomiary kraju
przeszły z urzędów statystycznych do Sztabu Generalne
go [31]. Toteż zaraz przystąpiono do opracowania mapy
topograficznej, której brak dał się odczuć już w czasie
trwania Kongresu Wiedeńskiego [28].
Po reorganizacji Sztabu pracami topograficznymi i kar
tograficznymi zajmował się Wydział Zdjęć Terenu, który
składał się z Biura Astronomiczno-Trygonometrycznego oraz
Biura Zdjęć Topograficznych i Rysunku. W 1821 r. oba biu
ra zmieniły nazwę na Trygonometryczne i Topograficzne,
a w 1843 r. nazwano je „Wydziałami”. Ostatnią zmianą
przed utworzeniem w 1875 r. Landesaufnahme — było prze
mianowanie w 1865 r. Wydziału Trygnometrycznego na
Biuro Triangulacji Kraju. Tak więc w okresie 1816—1875
wymienione urzędy prowadziły prace topograficzne i kar
tograficzne, a kierownictwo nad nimi sprawowali kolejno:
Müffling (1816—1830), Krauseneok (1830—1848), Reyher
(1848—1857) i Moltke (1857—1875).
W pierwszych latach po Kongresie Wiedeńskim konty
nuowano prace topograficzne Pruskiego Biura Statystycz
nego w okolicach Berlina i Nadrenii. W latach następnych
posuwano się ze zdjęciami ku wschodowi (zachodni Harz,
Saksonia). W 1823 r. rozpoczęto prace na Śląsku, a w cztery
lata później nad dolną Odrą.
Jeszcze w czasie trwania Kongresu Wiedeńskiego Müffling
rozpoczął prace przygotowawcze do przeprowadzenia triangulacji, planując wykonanie dwu podstawowych łańcuchów:
pierwszy przez Berlin, środkowy bieg Odry ku Karpatom
i drugi — przez Poznań, Kongresówkę do Niemna dzięki
czemu uzyskano by materiał do wykonania nowych obliczeń
wielkości spłaszczenia Ziemi, jak również połączenie triangulacji rosyjskiej i austriackiej z pruską. Za podstawę
wyjściową służyły sieci Le Coqa i Tranchota, które prze
dłużono na wschód, a następnie połączono pod kierow
nictwem Osfelda z bazą Seeberg koło Gotha, pomierzoną
nieco wcześniej. Pomiary te włączył Müffling do wcześniej
szych obliczeń spłaszczenia Ziemi i długości ćwiartki po
łudnika ɪ). Drugim etapem było połączenie bazy Seeberg
z triangulacją okolic Berlina w latach 1818—1820. W ten
sposób uzyskano połączenie oddzielnych sieci triangulacyj
nych w Niemczech, co było pewnym osiągnięciem sztabu
pruskiego, biorąc pod uwagę rozbicie terytorialne i trud
ności natury politycznej. Posuwając się dalej na wschód
w latach 1820—1828 przeprowadzono sieć do Wrocławia,
a następnie dalej na Górny Śląsk i wkrótce połączono sieć
pruską z austriacką na terenie Sudetów. Z robót triangula
cyjnych w tym czasie należy również wymienić prace Mi
nisterstwa Handlu, które wykonało pomiar specjalny do
mapy Odry pod kierunkiem mjr Assmana [19, 29].
Za pracami triangulacyjnymi postępowały zdjęcia tere
nowe. W sumie w ciągu 12 lat skartowano w skali 1 :25 000
około 170 000 km2 [29], Duża szybkość, z jaką wykonywano
zdjęcia, jak również brak odpowiednio przeszkolonych ofi
cerów, nie pozostały bez wpływu na jakość pracy. Zorgani
zowanie kursu rysunku na początku pracy w 1816 r. nie
stety niewiele przyczyniło się do poprawy jakości zdję*) Uzyskał on następujące wyniki:
— spłaszczenie Ziemi >/315,65
— długość ćwiartki południka — 10 001 km 1191.
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cia [5]. Początkowo kartowano wg instrukcji Deckera, a na
stępnie wg instrukcji opracowanej przez Miifflinga, która
została wydana 15 stycznia 1821 r. [29], W chwili ukazania
się tej ostatniej zakończono już zdjęcia w Nadrenii i Tu
ryngii, a na pozostałych obszarach były one w pełnym toku,
praktycznie więc dopiero arkusze opublikowane w 1829 r.
wykonane były wg instrukcji Miifflinga. Większość arkuszy,
które ukazały się wcześniej, miała format kwadratu
o boku 1 mili pruskiej (1 mila pruska — 7,5325 km), tj.
około 30,1 cm [15], Rzeźbę przedstawiano metodą kreskową
jednak częściej wg „wyczucia” wykonawcy ¡[29] niż wg za
sady Lehmanna. Na arkuszu stolikowym, wykonanym
w oparciu o 1 lub 2 punkty trygonometryczne, brakowało
punktów wysokościowych, które w czasie pracy wyznacza
no także barometrycznie nie nanosząc ich jednak na mapę.
Rys. i.

Rys. 2.

Knetvi
Rys. 3.

W sumie, poza zdjęciami w Nadrenii, opracowano do 1828 r.
w ten sposób około 3000 arkuszy stolikowych [29],
Opracowanie zdjęcia w skali 1 :25 000 nie oznaczało jed
nak zakończenia pracy. Głównym celem było wykonanie
mapy tzw. operacyjnej (Operationskarte), czy specjalnej
(Spezialkarte) w mniejszej skali, a również potrzebnej
przy prowadzeniu działań wojennych, ale dającej obraz
większej części terenu i bardziej uogólniony. Miiffing,
który przed objęciem funkcji szefa sztabu kierował zdję
ciami w Nadrenii, po wizycie ministra wojny gen. Boyena,
jesienią 1817 r. przystąpił do opracowania projektu takiej
mapy. Na zachodzie kraju (Nadrenia, Westfalia) zdjęcia
miały być redukowane do skali 1:86 400 ze względu na
graniczące arkusze mapy francuskiej w tej skali2), nato
miast we wschodniej części do skali 1: 100 000.
Szereg
szczegółów
technicznych,
ustalonych w wyniku rozległej kore
spondencji między zainteresowanymi
oddziałami sztabu, było, w dużej mie
rze powtórzeniem projektu D.J.F.
Benzenberga, opublikowanego w książ
ce pt. „Die höhere Rechenkunst und
obene und spärische Trigonometrie
für die Oberlandmesser des Grossherzogthums Berg” — wydanej w Düsseldorfie w 1813 r. [5, 29].
Tak więc zapewne Benzenberg był
pierwszym, który naszkicował podsta
wę matematyczną późniejszej Karte
des Deutschen Reiches. Proponował
on:
— odwzorowanie tzw. poliederyczne
(wielościenne) dla map topograficz
nych,
— wprowadzenie jako ramki mapy
linii południków i równoleżników za
miast ramek prostokątnych,
— przyjęcie do obliczeń ich wymia
rów spłaszczenia elipsoidy równe
go 1/310,
— arkusze mapy w skali 1: 100 000
miały mieć format Io na równoleżni
ku i 30' na południku.
Z powyższych postulatów pierwsze
dwa znalazły później zastosowanie w
Karte des Deutschen Reiches (w skró
cie K.d.D.R.), natomiast wszystkie opra
cowane szczegółowo przez Mufflinga [6]
zostały wprowadzone przy sporządzaniu
nowej mapy.
Opracowanie Generalstabskarte 1 :
: 86 400, halbe Grrdabtheilung, obejmu
jącej prowincje reńskie i południową
część Westfalii, rozpoczęto już w 1831 r.
Składała się ona z 65 sekcji klejonych
w 20 arkuszy formatu ok. 41X52 cm;
jej uzupełnienia i poprawki wprowa
dzono w latach 1844—1847.
W 1842 r. rozpoczęto opracowywanie
Generalstabskarte 1:100 000, halbe Gradabtheilung, której wydawanie ukoń
czono w 1846 r., a uzupełnienia i po
prawki wprowadzono w latach 1844—
1849 3) (rysunki! 1, 2, 3). Poszczególne
arkusze miały w zasadzie format IoX
X 30', czyli format późniejszych ,,Grossblattów” K.d.D.R., a tylko w strefach
granicznych wprowadzono tzw. arkusze
małe. Ze względu na organizację Szta
bu Generalnego, który kierował opra
cowaniem obu map, wszelkie prace
były wykonywane pod kątem widzenia
podziału kraju na 3 teatry wojny: za
chodni, środkowy i wschodni. Dla za-

!) ,,Topographische Karte von Westfa
len” — w 20 arkuszach + 2 artkusze objaś
nień formatu 88.4 X 53.3 cm, której autorem
był Le Coq, wykonana w latach 1798—1805
[31].
’) Sztychowaniem i wydawaniem arkuszy
zajmował się Instytut Litograficzny utwo
rzony przy Sztatile w 1817 r.
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Chodniego teatru wojny wykonano mapę w skali 1 : 86 400,
natomiast dla środkowego i wschodniego, których granicą
był 33 południk dł. geogr. wsch., liczony od Ferro (tj. 15o20'
na wsch. od Greenwich), wykonano mapę w skali 1 :100 000.
Godło każdego arkusza obu map skła
dało się z litery i cyfry, przy czym li
tery oznaczały słupy co Io, liczone z
zachodu na wschód, natomiast cyfry —
pasy co 30' z północy na południe.
Wschodni teatr wojny, znajdujący się
w całości na ziemiach polskich, po
krywało 110 sekcji, natomiast środko
wy — 138, z czego na obszar dzisiejszej
Polski przypadało 30 sekcji. Tak więc
w sumie z „Generalstabskarte 1 :100 000,
halbe Gradabtheilungn 140 sekcji po
krywało obecne ziemie polskie (rys. 4).
Oprócz godła każdy arkusz posiadał
również nazwę odpowiadającą najwięk
szej miejscowości znajdującej się na
tym arkuszu, natomiast brak jest opi
su skali, jak również objaśnień zna
ków stosowanych na mapie. Jako zero
wy przyjęto południk Ferro, odległy
na zachóod od Greenwich o 17039'57,6",
który stosowano w Niemczech do 1924 r.
Brak dostatecznych podstaw matema
tycznych przy opracowaniu mapy w
terenie, szybkość wykonania, jak i brak
odpowiednio przeszkolonego personelu
odbiły się niekorzystnie na obu ma
pach, tak iż zostały one uznane raczej
za szkice terenowe („Landeskroki”), a
nie mapy w pełnym tego słowa zna
czeniu [161. Wobec tego konieczne było
Drzeprowadzenie nowych zdjęć i opra
cowania na ich podstawie nowej mapy.
W czasie ich wykonywania położono
główny nacisk na jakość zdjęcia, jed
nak w dalszym ciągu brakowało wy
starczającej osnowy geodezyjnej (tylko
2—3 punkty trygonometryczne na sto
lik), co uniemożliwiało stworzenie pra
cy w pełni wartościowej. Zmieniono
iednak format arkuszy, przyjmując ja
ko ramki linie siatki geograficznej: 10'
no równoleżniku i 6, — po południku.
Zdjęcia te sa obecnie uważane za pier
wowzory późniejszych Messtischlattów
∏71. W latach trzydziestych (1829—1832)
Wvkonano zdjęcie Poznańskiego do 53°
równoleżnika, ponieważ dalsze terenu
bvły onracowane wcześniej na manie
Schrottera4), a w latach 1832—1838
Wvkonano zajęcia na Pomorzu. W wy
niku tych prac uzyskano dość bogaty
materiał topograficzny, jednak o bar
dzo różnej wartości, wobec czego konιpczne bvj0 powtórzenie zdjęć. Już w
lf,33 ʃ. przystani ono do powtórnego
zdiecia Brandenburgii, w 1836 r. West
falii. ə w 1843 r. Nadrenii, gdzie nrzed
15 Iatv pracował Miiffling. W czasie
nrowadzenia tych prac po raz pierwszy
fw 1846 r.) zastosowano poziomnice co
50 stóp5). ti.co 18.R3 m w połączeniu
z rvsunkiem kreskowym. Jednak ze
wzeledu na br^k odpowiednich nrzvrzadów poziomice te bvlv właściwie
liniami kształtu, a nie łączyły punktów

o tej samej wysokości. Dopiero skonstruowanie kierownicy
stolikowej w Danii (ok. 1848 r.) i wprowadzenie jej do prac
pruskich w 1852 r. [22] otworzyło nowe możliwości przed
topografią.

Rys. 5

4) „Karte von Ost-Preussen nebst Preus
sisch Littauen und West-Preussen nebst
dem Netzedistricks” — wykonana w la
tach 1796—1802, w skali 1 : 152 600. Zdjęcia
w terenie wykonano w skali 1 : 50 000. Mapa
ta pod względem dokładności, jak i treści
została obecnie oceniona jako co najmniej
dobra jak na owe czasy [32],
·) 1 stopa (dc) = 0,37662 m.
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W miarę uzyskiwania nowych zdjęć
dokonywano w dalszym ciągu ich re
dukcji, jednak z pewnymi zmianami.
Na Zachodzie zamiast redukcji do
1 : 86 400 wprowadzono skalę 1 : 80 000,
ponieważ w międzyczasie Francja zre
zygnowała z poprzedniej skalie).
Poszczególne arkusze „Topographische
Carte der Provinz Westfalen und der
Rheinprovinz im Masstab 1 : 80 000”,
ograniczone liniami siatki geograficz
nej, miały wymiary 30' po równoleż
niku i 15' po południku. Początkowo
ukazało się 27 arkuszy Westfalii
(zdjęcia z 1840—1847 r.), a następnie
46 arkusży Nadrenii opracowanych w
latach 1845—1855, w oparciu o zdjęcia
z lat 1943—1950. W sumie mapa obej
mowała 72 arkusze formatu 43X34 cm
numerowanych kolejno od 1 do 72.
Z niewiadomych przyczyn zarzucono
system Miifflinga tworząc nowy, który
zmieniony powtórnie zastosowano na
Karte de Deutschen Reiches. Poszcze
gólne arkusze miały zaznaczoną po
działkę liniową w krokach, milach
pruskich i rutach (1 rut = 3,76242 m),
podawano również nazwisko grawera

i rok wydania mapy. Do 1875 r. uka
zały się cztery wydania systematycz
nie uzupełniane przez nanoszenie no
wych dróg, kanałów i kolei.
Zapewne w tym okresie należy
szukać początków tak rozpowszech
nionych później map, jakimi były wy
dawane na podstawie Karte des Deut
schen Reiches tzw. Kreiskarten, Um
gebungkarten i Wanderkarten, oma
wiana bowiem mapa służyła do opra
cowywania man o charakterze admi
nistracyjnym. Na mapie tej reprodu
kowanej techniką litograficzną w
przypadku arkuszy granicznych teren
leżący za granicą zaznaczono szkicowo
w odróżnieniu od poprzedniej many
(Generalstabskarte 1 : 86 400 — Halbe
Gradabtheilung), gdzie na terenach
obcych pozostawiono białe plamy.
Jak w poprzednich latach, na tere
nach wschodnich, przeprowadzono re
dukcję zdjęcia do skali 1 1 100 000.
Wprowadzono numeracje arkuszy ko
lejno od 1 do 249 niezależnie od nu
meracji mapy poprzedniej (rys. 5).
Poszczególne arkusze nowej mapy,
którą
nazwano
,.Generalstabskarte
1 : 100 000” były pierwszymi o wy
miarach późniejszej K.d.D.R., gdyż
,.Topographische Carte der Provinz
Westfalen und der Rheinprovinz im
Masstab 1 : 80 000” pomimo takiego
samego podziału arkuszy, tj. 30'×15'
miała skalę większą. Z zaplanowanej
mapy do 1857 r. wydano 148 arkuszy
obejmujących Pomorze, Poznańskie i
Brandenburgię, nie wydano natomiast
arkuszy przypadających na Śląsk. Na
tej zaznaczano podziałkę w krokach
i milach, lata zdjęć w terenie i opra
cowania redakcyjnego, jak również

TOPOGRAPHISCHE KARTE VOM
PREUSSISCHEN STAATE MlT
EINSCHLUSS DER ANHALTISCHEN
UND THÜRINGISCHEN LÄNDER IM
MASSTAB I 100000

Numeraqa arkusetj
POjedtjhciych i tąeromjeh

Rys. 8

!829-32

Lata edjęe

Wg SchroederO-HoheniMarth1Q

·) „Carte de France TEtat-Major 1 : 80 000”
w 273 ark. opracowana w latach 1818—1878
1131.
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nazwisko grawera. Brak jest tu jednak w dalszym ciągu
punktów wysokościowych (rys. 6).
W 1857 r. kierownictwo nad pracami topograficznymi
i kartograficznymi obejmuje Moltke i piastuje to stano
wisko do 1875, kiedy powstaje „Königlich-Preussische
Landesaufnahme” [5]. Jest to okres w urzędowej karto
grafii bezpośrednio poprzedzający K.d.D.R. i bogaty w wie
le wydarzeń, które ostatecznie wpłynęły na jej postać.
Przede wszystkim kontynuowano prace terenowe powtarza
jąc zdjęcia tam, gdzie były one już przestarzałe. Ponadto
przystąpiono do nowych zdjęć Prus Wschodnich i Zachod
nich, gdzie wykonana przed pół wiekiem mapa Schrottera
była już nie wystarczająca. W latach 1860—1872 przepro
wadzono zdjęcia w Prusach Wschodnich, a po ich zakoń
czeniu rozpoczęto zdjęcia w Prusach Zachodnich z wyjąt
kiem okolic Gdańska i Elbląga, wykonanych wcześniej, bo
w 1865 r. Bardzo ważne dla dalszych prac terenowych
było wykonanie w 1863 r. zdjęcia Ziemi Kłodzkiej. Potrak
towane w pewnym stopniu eksperymentalnie zdjęcie to na
dało kierunek późniejszym pracom terenowym; mianowicie
zastosowano tu po raz pierwszy średnio 22 punkty trygono
metryczne na stolik, a rzeźbę przedstawiano za pomocą
poziomic co 50 stóp7) (15,69 m), 25 stóp (7,85 m) i 12,5 stopy
(3,92 m), traktując tę ostatnią jako pomocniczą, rysowaną
linią przerywaną.
Rozpoczęcie prac w Prusach Wschodnich i perspektywa
sporządzenia nowej mapy w skali 1 : 100 000 zmusiła Sztab
Generalny do zmiany dotychczasowej numeracji arkuszy.
Wszystkie arkusze, których liczba wzrosła do 319 ponume
rowano (w 1857 r.) kolejno, zmieniając tym samym poprzed
nią numerację (np. dotyczasowy arkusz nr 1 — Łeba otrzy
mał nr 11, a arkusz nr 110 — Poznań nr 192). Nowy system
oznaczeń, podobnie jak poprzedni, nie mógł być uzupełnio
ny bez naruszenia całości. Pomimo tej wady system zmie
niony po raz trzeci w 1878 r. został zastosowany do ozna
czania arkuszy K.d.D.R. Od roku 1860 arkusze poczwórne,
tzw. ,,Grossblatty", zostały oznaczone kolejno cyframi rzym
skimi (I—LXX). Zmieniono również tytuł mapy na „Topo
graphische Karte vom Preussischen Staate mit Einschluss
der Anhaltischen und Thüringischen Länder im Masstab
1 : 100 000”. Jako pierwsze z dotychczas nie publikowanych
arkuszy śląskich ukazuje się w 1859 r. 9 sekcji z obszaru
Lubin—Trzebnica—Wałbrzych—Oława, natomiast wspom
niane wyżej zdjęcia Ziemi Kłodzkiej ukazuje się w zredu
kowanej (do 1 :100 000) postaci w 1873 r., zastępując wy
dane w 1863 r. arkusze oparte na starych pomiarach z lat
1823—1832. Nowo opracowane arkusze, zapewne po raz
pierwszy z urzędowych zdjęć, równie szczegółowo jak tere
ny własne, przedstawiały tereny graniczne Monarchii
Austro-Węgierskiej na podstawie mapy wydanej w Wied
niu w 1841 r.8).. Zasadę przedstawiania również dokładnie,
w miarę możliwości, terenu własnego, jak i obcego przy
jęto później na K.d.D.R. Do dnia 7 grudnia 1865 r. zostało
wydanych 249 arkuszy z 319 „Topographische Karte vom
Preussischen Staate...” (rys. 7, 8), a do 1875 r. wychodzi 76
arkuszy miedziorytniczych [33-a], z tego 58 arkuszy Prus
Wschodnich (rys. 9).
W okresie publikacji tych akruszy w technice reproduk
cyjnej zaszło wiele zmian. Wprowadzano fotografię, foto
litografię, heliograwiurę, rozpoczęto na szerszą skalę próby
druku kolorowego, oraz od 1868 r. w topografii zaczęto
wykorzystywać — na razie sporadycznie, w trudno dostęp
nych terenach górskich — zdjęcia fotograficzne (fotogra
metria naziemna). Wynalazki te i usprawnienia procesu
produkcyjnego mapy były wynikiem dążenia do wykonania
jej z jak największą dokładnością i poprawnością graficz
ną. W przeciągu lat zaznacza się dążenie do uzyskania ry
sunku precyzyjnego, a jednocześnie łatwo czytelnego i este
tycznego. Przedstawianie terenu systemem kreskowym
stworzyło duże możliwości indywidualnej interpretacji,
szczególnie przy generalizacji tego rysunku, tak że osta
’) Zastosowano tu inną stopę niż dotychczas: stopa (ddc) =
0,31385 m.
i) ,.Karte der Markgrafschaft Mähren mit Herzogthum Schle
sien im Masstab 1 : 144 000.

teczny wynik w dużym stopniu zależał od wykonawcy.
Wykonany, tytułem tych prób w 1861 r., miedziorytniczy
arkusz Erfurt został uznany 17 lat później za pierwszy
arkusz Karte des Deutschen Reiches.
Przebieg prac nad Karte des Deutsche Reiches (1878—1909)

W czasie wykonywania przedstawionych wyżej map
w Prusach zachodziły zmiany polityczne, których odbiciem
było systematyczne zwiększenie obszaru kartowanego, rów
nież i nazwy mówią o objęciu zdjęciem pruskim także
i innych państw niemieckich.
Równolegle ze zwiększeniem wpływów gospodarczych
i politycznych Prusy powiększają swoje terytorium na
skutek kolejno wygranych wojen: z Danią (1864), z Austrią
(1866) i wreszcie z Francją (1870—71). Osiemnastego stycz
nia 1871 r. w Pałacu Wersalskim nastąpiła uroczystość pro
klamowania Cesarstwa Niemieckiego.
Zmiany zaszły również w dziedzinie organizacji prac to
pograficznych i kartograficznych. Trudności w sporządzaniu
zdjęcia stolikowego stojącego na odpowiednim poziomie
spowodowały powołanie jeszcze w 1862 r. specjalnej komisji
ministerialnej, która miała przygotować plan pracy i zało
żenia nowej mapy. Wojna z Austrią przerwała prace ko
misji i dopiero po jej zakończeniu zostały uchwalone zało
żenia nowej mapy. W celu koordynacji prac na wniosek
Prus powołuje się w 1870 r. ,.Zentraldirektorium der Ver
messungen ∣im Preussischen Staate” z szefem Sztabu na
czele, które z kolei po zakończeniu wojny z Francją powo
łuje do życia ,,Konigliche-Pressische Landesaufnahme” [31].
Urząd ten rozpoczął swą działalność 1 stycznia 1875 r.
przejmując wszystkie prace topograficzne i kartograficzne
i do czasu traktatu wersalskiego stanowił główną instytucję
kartograficzną Niemiec. Składał się on z trzech wydziałów:
Trygonometrycznego, Topograficznego i Kartograficznego,
przy czym w tym ostatnim od 1878 r. do 1909 r. opraco
wywano pierwsze wydanie Karte des Deutschen Reiches9).
Rozpoczęcie prac nad nową mapą w skali 1 : 25 000 stwa
rzało nadzieję na uzyskanie wreszcie dobrego i jednolitego
materiału podstawowego do dalszych opracowań. Jak wy
kazały badania wykonane na ,,Messtischblattach" przez
W. Jankowskiego i na podstawie przytoczonych przez niego
materiałów można stwierdzić, że mapa ta od początku (tj.
od 1875 r.) była wykonywana ze stosunkowo dużą dokład
nością, wystarczającą w zupełności do przyjęcia jej jako
podstawy opracowania Karte des Deutschen Reiches [14].
Można stąd wnioskować, że i ta ostatnia pod względem do
kładności położenia punktów powinna być mapą dokładną,
a ewentualne błędy powstały w procesie produkcji, są sto
sunkowo niewielkie.
Po rozpoczęciu pracy nad mapą 1 : 25 000 ɪ po pokonaniu
szeregu trudności organizacyjnych, zdjęcia wykonane
w 1875 r. zostały wydane w 1877 r. Było to pierwszych 69
arkuszy, tzw. „Messtischblattów”, przy czym w roku na
stępnym ukazało się dalszych 55 arkuszy [14]. Mając tak
dobry materiał podstawowy, który w przyszłości miał po
kryć całe zjednoczone Niemcy, stanęły one przed perspekty
wą opracowania nowoczesnej mapy topograficznej, któ
ra — sądząc po jakości materiału podstawowego i stanie
kartografii niemieckiej — mogła być mapą nowoczesną,
lepszą od istniejących w innych państwach. Jednak, podob
nie jak w innych dziedzinach, tak i tutaj Prusy przejęły
inicjatywę w swoje ręce.
Przede wszystkim nie można było przyjąć, że nowa mapa
będzie opracowywana w miarę kartowania terenu, bowiem
przy dotychczasowym tempie tego kartowania, tj. 50—60
arkuszy rocznie, ukończono by ją dopiero po 60 latach. Wo
bec tego było konieczne wydawanie równocześnie map opar
tych na zdjęciach wcześniejszych. Skala mapy ze względu
na wykonywane już prace nie przedstawiała problemu.
9) Sklad Wydziału Kartograficznego: 1 szef oddziału, 6 kierow
ników sekcji, 41 kartografów, 3 inspektorów technicznych, 1 kie
rownik drukarni, 3 fotografów, 26 litografów, 14 pomocników,
13 urzędników, 1 kolorysta, 2 introligatorów oraz 6 osób w" dziale
zbytu. W sumie 146 pracowników [31],
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Wykonano jednak odpowiednie zesta
wienie i zatwierdzono używaną już
skalę 1 :100 000 1°) [43],
Wobec przyjęcia skali, w jakiej wy
konywano dotychczas w Prusach mapę
topograficzną o dość długiej historii,
odwzorowanie pozostawiono bez zmian.
Należałoby się spodziewać, że najwię
cej trudności i dyskusji wywołała treść
mapy, sposób przedstawienia terenu,
znaki, barwy, itp. Według dostępnej
literatury, do dyskusji takiej jednak
nie doszło lub być może objęła ona
tylko zainteresowane koła wojskowe.
Prusy, na teren których przypadało
544 arkusze z ogólnej liczby 674, a więc
około 80% całej mapy, zaproponowały,
aby nowa mapa w swej treści wykony
wana była według zasad ,,Topograpische Karte vom Preussischen Staate...”
Było to postępowanie najwygodniejsze,
bowiem z jednej strony dotychczas
wydawana mapa mogła być uznana
jako Karte des Deutschen Reiches, a
z drugiej — zasady opracowania i tech
nologia produkcji pozostawały bez
zmian i odpowiadały przyzwyczajeniom
większości odbiorców nie wywołując
żadnej dyskusji i nie powodując ko
nieczności podejmowania nowych de
cyzji, prób czy eksperymentów.
W ten sposób Prusy rozszerzyły nie
jako swą kartografię na całe Niemcy,
zmuszając w pewnym stopniu pozostałe
państwa do opracowywania mapy we
dług swoich zasad. Porozumienie w
psrawie wydawania Karte des Deut
schen Reichs — pierwszej jednolitej
mapy całych Niemiec — zostało za
warte 4 marca 1878 r. między „Kö
niglich-Preussische Landesaufnahme”
a przedstawicielami biur topograficz
nych! Bawarii, Saksonii i Wirtember
gii11). Całość obejmowała 674 arkusze,
przy czym na Prusy przypadały 544
arkusze, na Bawarię 80, Saksonię 30,
Wirtembergię 20 [3j.

APkUSZC OPUBLIKOWANO
PPtCZ PPUSkI SZTAB GCNiRALNY
DO /Í7Sr

;

Arkusie Iitoqraficrne

Arkusre imedrmrytmere
Arkusre litografíeme e
>,
miedriorgtnicre

Ylg Sehroederd -Hohenwarth'a

I4°2O'
l5o20'
Od Greenwich

Rys. 9

Rys. 10
i'

i»;

22°20'

i'

kaptc

”) Jak podaje Zglinicki [431 skale map
topograficznych w innych państwach przed
stawiały się następująco:
Anglia
1 63 360 i 1 : 126 720
Austria
1 75 000
Belgia
1 40 000 i 1 : 100 000
Dania
1 40 000 i 1 : 80 000 1 : 100 000
Francja
1 50 000
1 : 80 000 1 : 100 000
Holandia
1 50 000
42 000 1 : 84 000 1 : 126 000
Rosja
1
Szwajcaria
1 50 000
1 : 100 000
Szwecja i
100
000
Norwegia
1
Włochy
1 100 000

skorowidz arkuszy
oes Dcutschcn pcichcs
WYDA NIC.A ’/jednobarwnej

SO0

249 numery arkusty

!4°20'
StUP 19

12

IS°2O'
20
21

I9°2O'

28

20o20,

2lo20'

22o20,

“!Niektóre źródła podają, że umowa ta
została zawarta między — Reichsamt für
Landesaufnahme (Urząd Rzeszy do pomia
rów kraju), — Reichsamt für Landesaufnamhe, Zweigstelle Landesaufnahme Sach
sen in Dresden (Saski Oddział Urzędu Po
miarów Kraju) — Topographische Zweig
stelle des Bayerischen Landesvermessungsamst in München (Oddział Topograficzny
Bawarskiego Urzędu Pomiaru Kraju). WUrttembergisches Statistisches Landesamt in
Stuttgart (Wirtemberski Urząd Statystycz
ny).
Jest to nieścisłe, ponieważ w 1878 r. urzę
dy powyższe jeszcze nie istniały, oprócz
Wirtemberskiego Urzędu Statystycznego, a
jedynie po I wojnie światowej kontynuo
wały prace nad ową mapą.

Arkusze

Prusy

Bawaria

Gotowe
W opracowaniu
Do opracowania

343 (323.577,1 km!)
42 (40.146,4 fan’)
159 (151.593,7,2 km’)

27 (27 079,9 km’)
nie znane
53 (54 644,4 km’)

5 (4 862,0 bn>)
nie znane
25 (24.481,0 km
*)

8 (8.182,3 km’)
nie znane
12 (12.345,1 km’)

383 (363.701,3 fan’)
42 (40.146,4 fan’)
249 (243.064,2 km’)

Razem

541 (515.317,2 km
*)

80 (81 724,3 km
*)

30 (29.343,0 km’)

20 (20 527,4 km’)

674 (646,911,9 km’)

Na obszar dzisiejszej Polski (w całości lub częściowo)
przypada 202 arkusze, z czego 200 opracowały Prusy a 2
Saksonia (Görlitz — nr 40 i Hirschfelde — nr 446).
Na mocy zawartego porozumienia 132 arkusze miedziorytnicze „Topographische Karte vom Prussische Staate...”,
które ukazały się do tego czasu zostały uznane za integral
ną część Karte des Deutschen Reiches [11], Przy ich wyda
waniu polecono jedynie wprowadzić nową numerację arku
szy i ewentualnie wnieść nowe koleje i szosy. Brak w lite
raturze wyszczególnienia owych arkuszy uniemożliwia za
znaczenie ich na skorowidzu, były to zapewne w większości
arkusze z Prus Wschodnich i Zachodnich, gdyż był to
obszar, gdzie stosunkowo najpóźniej wykonano zdjęcie sto
likowe i w owym czasie mapy tych terenów były najnow
sze. Arkusze litograficzne „Topographische Karte vom
Preussischen Staate...” miały być publikowane w miarę
potrzeb jako wydanie tymczasowe w ilości 10—15 arkuszy
rocznie do czasu wydania nowej mapy. Rozpoczynając tę
pracę zakładano, iż zostanie ona zakończona z początkiem
lat dziewięćsetnych.
Prace, zwłaszcza w Prusach, posuwały się dość szybko.
Jako pierwsze, poza wspomnianymi 132 arkuszami, zostały
wydane arkusze wybrzeża Bałtyku z obszaru Szlezwiku,

Saksonia

Wirtembergia

Razem

Holsztynu i Meklemburgii; były to: Augustenburg — nr 42,
Wester Markelsdorf — nr 40, Bad Müritz — nr 61 i Gromnitz — nr 87. Pierwszym całkowicie lądowym arkuszem
był Eisenach — nr 436 [38a]. Od tej chwili zaczęto systema
tycznie opracowywanie dalszych arkuszy w 1882 r. wydano
ich 13, a w opracowywaniu znajdowało się 42, [25], W ciągu
6 lat, tj. do 1884 r„ wykonano 228 arkuszy, czyli 1/3 całej
pracy [38]. Dość dokładnie stan prac na początku marca
1892 r. obrazuje poniższe zestawienie [30],
Zgodnie z przewidywaniami wydanie pierwszej jednoli
tej mapy Niemiec zostało zakończone w 1909 r. z chwilą
ukazania się arkusza Ilmenau — nr 465, opracowanego
przez Saksonię [17].
Wszystkie arkusze jakkolwiek wykonane według jedno
litego wzoru ze względu na dużą rozpiętość czasu, jak rów
nież to, że wykonywane były w różnych urzędach, różniły
się nieco, głównie pod względem rysunku terenu. Zakończe
nie opracowania mapy w miedziorycie w kolorze czarnym
nie oznaczało jednak zakończenia pracy. Obecnie jest ono
traktowane jako wydanie podstawowe oryginalne, według
którego wykonano jeszcze szereg innych wydań i map
(rys. 10).
c. d. n.
\
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0 Instrukcji B-Ill- uwag kilka
Nowe, IV wydanie Instrukcji B-III różni się zdecydowa
nie od wydań poprzednich. Wprawdzie większość tekstu
instrukcji zachowała swe dawne brzmienie, ale niewiel
kie objętościowo nowe jej fragmenty zmieniają radykalnie
dotychczasowe podejście do osnów poligonowych. Żeby nie
być gołosłownym, przytoczę przykłady.
1. Po raz pierwszy, wychodząc od założonej dokładności
punktu najsłabszego w określonej klasie Poligonizacji, do
puszczono różne dokładności pomiaru w zależności od dłu
gości ciągu.
2. Również po raz pierwszy wprowadzono odchyłki do
puszczalne o wartościach równych odchyłkom średnim
Cfkt— równe średniemu błędowi sumy kątów, ∫l — równe
średniemu błędowi punktu ostatniego na ciągu liniowo wi
szącym, kątowo nawiązanym obustronnie). Oczywiście,
zgodnie z teorią błędów, dodano uwagę, że około 30% od
chyłek może przekroczyć wartości dopuszczalne, jednak nie
więcej niż o 100% wielkości f. Ostatnie zastrzeżenie, acz
kolwiek z prawem normalnego rozkładu błędów niezupeł
nie zgodne (dopiero prawdopodobieństwo nieprzekroczenia
trzykrotnego błędu średniego stanowi pewność statystyczną
p 3,3m — 0,999) określa ogólnie przyjętą wielkość nieprze
kraczalnej odchyłki.
3. Cennym novum jest także określenie dokładności ką
tomierza przez „średni błąd pomiaru kąta po wyrównaniu
sieci” (tabele we „Wstepie”), wykluczające nagminne dotąd
utożsamianie dokładności instrumentu ze średnim błędem
odczytu.
4. Przyjęto, że dokładność pomiaru długości musi być.
niezależnie od terenu, dla określonej klasy poligonizacji
jednakowa.
Zmiany te prowadzą wyraźnie w kierunku podniesienia
dokładności nie tyle przez wprowadzenie nowych metod,
ile przez zwiększenie wymagań co do wyników pomiarów,
kładac tym samym nacisk na staranne wykonywanie obser
wacji.

Ponieważ artykuł ten nie stanowi analizy instrukcji, nie
będziemy wnikać szczegółowo we wszystkie jej plusy
(z których istotny jest także jej wykpiony format) i mi
nusy.
Wymieniwszy niektóre dodatnie jej strony, przejdźmy
do ujemnych. Aczkolwiek będzie ich mniej, zajmie to nie
porównanie większą ilość miejsca ze względu na koniecz
ne uzasadnienie.
Poważnym mankamentem instrukcji jest brak określe
nia dopuszczalnej wielkości błędu położenia punktu poli
gonowego. W § 57 umieszczona została tabelka określająca
wpływ błędów położenia punktów nawiązania na wielkość
odchyłki liniowej, jednakże bez podania formuł, na pod
stawie których wpływ ten został obliczony. Brak tych for
muł powoduje, że nawet odwrotne obliczenie wielkości bę
dącej fundamentem instrukcji jest niemożliwe.
Nie jest to tragedią, gdy wykonawca ma do czynienia
z terenem, na którym dotąd poligonizacji nie zakładano,
lub istniejąca należy do kategorii niższej niż zlecona. Wte
dy wystarczą tabelki zawarte w instrukcji.
Co robić jednak w przypadku, gdy teren pokryty jest
sieciami Wykonywanjrmi w różnych latach, różnymi me
todami, w oparciu o kolejne redakcje Instrukcji B-III?
Czy nowy pomiar wykonać na całości starej osnowy, czy
też część jej można będzie przyjąć bez pomiaru?
Pół biedy, gdy chodzi o dwa- trzy ciągi o łącznej dłu
gości 4 km, gorzej, gdy takich ciągów jest więcej, gdy gra
idzie nie o cztery, a o czterysta kilometrów.
Ktoś może powie, że to się nie zdarza. Właśnie w 1966 r.
rozpoczęte zostaną prace nad założeniem nowej poligoniza
cji na obszarze drugiego co do wielkości miasta kraju.
Obszar ten gęsto jest naszpikowany starymi osnowami po
ligonowymi, często wykonywanymi dokładniej niż przewidjrwala to obowiązująca instrukcja.
Powstaje problem: pomiar był dokładny, ale ciąg dłu
gi, przyjąć materiały archiwalne, czy wykonać nowy po
miar?
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Spekulacje typu: „jeśli odchyłka jest dopuszczalna”...
są pozbawione sensu — czasem i busolowe ciągi „zamy
kają się na zero”. Jedynym miernikiem może być błąd średni
najsłabszy z punktu. Podobnie z praktyki wzięty przypadek,
bardzo częsty na terenach miejskich: istnieje duża ilość
krótkich (2—3 punkty) ciągów II rzędu, o dokładności po
miarów na granicy z klasą o stopień niższą niż wykony
wana, które ze względu na małą długość posiadają wysoką
dokładność współrzędnych. Błąd najsłabszego punktu ma
ły, ale czy wystarczająco, żeby przyjąć stary pomiar?
Dalej mój oponent powie, że w wypadku tak dużej sie
ci wykonawca wsiądzie w pociąg, znajdzie w GUGiK-u
autora instrukcji i dowie się bezpośrednio, jaką wielkość
założył. Zgoda, zrobi to, ale o ile mniej kosztuje wydruko
wanie w instrukcji o cztery liczby więcej (śr. bł. dla każdej
klasy poligonizacji).
Wszyscy, którzy mają obszar mniejszy, po prostu po
mierzą wszystko na nowo, bo szkoda im będzie dnia ro
boczego, oddanego darmo. Istnieje jeszcze jedno wyjście,
o którym nie mówiliśmy, bo lwia część szeregowych wy
konawców z niego nie skorzysta.
Można mianowicie w oparciu o założone dokładności
pomiaru obliczyć średni błąd położenia środkowego punk
tu na ciągu najdłuższym i traktować go jako wartość maksy
malną. Jakkolwiek rozumowanie to nié musi być iden
tyczne z rozumowaniem autora instrukcji, wykonajmy od
powiednie obliczenia.
Przyjmijmy za Jordanem (..Handbuch der Vermessungs
kunde” — Stuttgart 1931), że średni błąd poprzeczny punk
tu środkowego w ciągu prostolinijnym, nawiązanym obu
stronnie, wynosi:
(1)
gdzie:
L — długość ciągu,
—średni błąd pomiaru kąta,
n⅛, — liczba boków w ciągu.
Sredni błąd położenia punktu środkowego w kierunku podłużnym określa się wzorem (T. Lazzarini — „Wykłady
z geodezjii II” — skrypt PWN — 1957 r.):

OTτ,od

OT1

(2)

i 2 Vnb

L = 3500 m
Ot0 = 6'
ni = 14
τn∣ = 0,0015 j/í

Z obliczeń otrzymamy:
II. OTpop = 0,028 m
OTp0d = 0,044 ɪn
m = 0,052 m

I. OTpop = 0,029 m
OTpod = 0,045 m
m = 0,054 m

W oparciu o powyższe wyniki można przyjąć, że w klasie I poligonizacji założono maksymalną wielkość średniego
błędu położenia punktu najsłabszego, równą około 5 cm
(wniosek ten jest prawdziwy tylko przy założeniu bezbłęd
ności punktów nawiazania).
Zastanawiające iest, że dokładności pomiaru kąta i dłu
gości nie są przy L — maksimum skoordynowane, tj. że

OTpop -/- OTpθd
Sorawdzmy. dla jakiej długości ciągów I klasy, przy dokładnośeiach mn i mi — jak wyżej wielkości te są sobie
równe. Załóżmy jak poprzednio, że I = 250 m, wtedy:
nk = L<J = 0,004 L
(3)

gdzie L — niemianowana liczba metrów.
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m
«y1
co podstawiwszy do (2) otrzymamy:
U

ZV

(4)

OTpod — i “ r L

Z formuł (1) i (2), w oparciu o (3) i (4) obliczymy:

⅛ _ --2-m°. „ p∕θ,OO4 L2 + L = 1
j/19 2 U
∣ ’q"
Przekształcając, otrzymujemy równanie
względu na L
0,004 L2 + L- G = O

(5)

kwadratowe ze

(6)

gdzie

Przyjmując jak poprzednio:
I. m0 = 10"
II. m„ = 6"
u = 0,0018
u = 0,0015
które to wartości odpowiadają w poligonizacji I klasy długościom ciągów:
I. L < 2500 m
II. 2500 m < L < 3500 m
obliczymy:
I. G ⅛ 66 600
L≥ 3 950
Zatem dla wszystkich długości ciągów w granicach okreś
lonych przez instrukcję, dokładności pomiaru kątów i bo
ków nie są skoordynowane, tj. pole, w którym z określo
nym prawdopodobieństwem położony jest punkt poligono
wy, stanowi elipsę. Dłuższa oś tej elipsy błędu jest skiero
wana wzdłuż ciągu. Wyznaczyliśmy poprzednio wielkość
średniego błędu położenia punktu najsłabszego na ciągach
najdłuższych poligonizacji I klasy, zakładając bezbłędność
punktów nawiązania.
Przyjmując, że wpływ błędów tych punktów wynosi
C = 6 cm (vide tabela w § 57 instrukcji), możemy obliczyć
maksymalną wielkość średniego błędu położenia punktu
środkowego na ciągu prostoliniowym poligonizacji I klasy:
M = z∣ς ]∕m2 + C2 ≥ 8 cm

gdzie: m∣ = błąd pomiaru długości.
Sredni błąd położenia punktu środkowego m przyjmuje
sie rówy pierwiastkowi z sumy kwadratów wielkości (1)
i (2). Przyjmijmy do obliczeń maksymalne długości ciągów
DoliPonizacji I klasy i odpowiadające im. przepisane inSfTukcia dokładności pomiarów. Załóżmy także, że średnia
długość boku wynosi ca 250 m.

II.

Z instrukcji (§ 5)

Oczywiście wielkość ta jest prawdziwa, o ile nasze rozu
mowanie pokrywa się z założeniami autora instrukcji. Nie
wykluczone, że autor, przyjmując pewną wielkość średnie
go błędu położenia punktu w określonej klasie poligonizacji
założył, że nie może być ona przekroczona z prawdopodo
bieństwem równym np. P = 0,95.
W takim przypadku wielkość ta wyniesie:

M = ± √(2m)2 + C2
lub
M = ± 2 √m2 + C2

w zależności od tego, jak traktuje się wpływ błędów punk
tów nawiązania C, o czym — jak już wcześniej zauważy
liśmy — nie mówi się w instrukcji.
W dotychczasowych naszych rozumowaniach występuje
pewna niejasność, a mianowicie:
— wielkość τn1 wzoru (2) jest średnim błędem boku uży
tego do obliczeń, tj. błędem średniej z dwu pomiarów, na
tomiast w instrukcji (§ 5, p. 3) ,,mɪ jest wymaganą do
kładnością pomiaru boków” (śr. bł. pom. boków, który nie
powinien być przekroczony).
Trzy przeczące sobie określenia w jednym zdaniu:
— bowiem określenie „...nie powinien być przekroczony”
sugeruje, że jest to błąd nieprzekraczalny, czyli graniczny.
Jak wiadomo, błąd graniczny przyjmuje się równy dwutrzykrotnej wielkości błędu średniego, oraz: — dokładność
nie jest równoznaczna z błędem — ani średnim, ani nie
przekraczalnym. Mówimy na przykład:
— „długość wyznaczono z dokładnością 1 : 10 000” oraz
— „długość wyznaczono z błędem średnim ± 0,03 m”
albo:
z błędem granicznym (nieprzekraczalnym) ± 0,09 m”.
W tabeli „Oznaczenia stasowane w poligonizacji technicz
nej” wielkość mi określona jest jako „średni błąd pomiaru

boku”. Ponieważ powyższe definicje nie wyjaśniają, czy
należy tę wielkość traktować jako błąd średni pojedyn
czego pomiaru, czy też jako błąd średni średniej arytme
tycznej z dwu pomiarów, spróbujmy do jego definicji dojść
na podstawie zawartych w instrukcji formuł.
Instrukcja (§ 57) podaje formułę, wg której obliczona
została tabela dopuszczalnych odchyłek liniowych (załącz
nik nr 5):
/l =

1∕-+[7]

12 nb

Komentarz do powyższej formuły (§ 58 p. 2) brzmi: „W
sieciach poligonowych około 30% ciągów poligonowych mo
że posiadać odchyłki kątowe i liniowe większe niż podane
w § 57, lecz odchyłki te nie mogą przekraczać wartości
dwukrotnie od nich większych”.
Z komentarza tego wynika, że fc nie jest „odchyłką do
puszczalną” w dotychczasowym znaczeniu tego określenia,
może być bowiem przekroczona.
Z ilości przypadków, w których takie zdarzenie może
zajść, należy wnosić, że fɪ, równa jest średniej wielkości
odchyłki liniowej (słuszniej i pojęciowo „ładniej” byłoby
nazwać wielkość fʃ, „odchyłką średnią”).
W świetle powyższych wywodów íl jest jak gdyby
średnim błędem położenia końcowego punktu nawiązania,
którego współrzędne obliczono w oparciu o wyrównane ką
ty, ale bez wyrównania przyrostów.
Zakładając bezbłędność punktów nawiązania (C = 0)
otrzymamy pod pierwiastkiem tylko dwa wyrażenia, z któ
rych pierwsze jest funkcją wyłącznie błędów pomiaru dłu
gości, drugie — funkcją wyłącznie błędów pomiaru kątów.
Pierwsze z tych wyrażeń jest kwadratem składowej od
chyłki wzdłuż osi ciągu, drugie — w kierunku poprzecz
nym. Interesuje nas pierwsze. Oznaczmy je zgodnie z to
kiem dotychczasowych rozumowań przez y
* 0d.
/¿od = U2 i

Zastanówmy się teraz, z jakim błędem średnim wyznaczy
my długość L składającą się z nð odcinków w przybliżeniu
równych sobie, mierzonych z błędem średnim m¡ = u j∕J^
Oczywiście błąd średni tak wyznaczonej długości wynie
sie:
mL = mι lz∏Γ

średniej arytmetycznej wyników dwukrotnego pomiaru bo
ku”.
Wielkość u, którą instrukcja określa jako „współczynnik
błędów przypadkowych pomiaru liniowego” (tabela „Ozna
czenia stosowane w Poligonizacji technicznej”) odnosi się
wobec naszej definicji mi do wartości średniej arytmetycz
nej z pomiarów „tam” i „z powrotem”.
Następnym zagadnieniem budzącym poważne wątpliwości
jest zależność między wielkością mi i dopuszczalną wielkoś
cią różnicy podwójnego pomiaru ⅛ Załóżmy, że jednokrot
ny pomiar długości wykonuje się z błędem średnim m.
Średnia arytmetyczna z dwukrotnego pomiaru posiada
wtedy błąd średni:

m

Średnia różnica między tymi dwoma pomiarami (jako śre
dni błąd wartości) wynosi:

⅛ = m )z2^
Zatem zależność między średnim błędem średniej arytme
tycznej z dwu pomiarów a średnią różnicą tychże wyzna
cza równanie:

dιτ = 2 m∣
Jako wniosek możemy zapisać: „Średnia wartość różnicy
dwu pomiarów długości boku wyraża się wzorem:
⅛ = 2 m∣ = 2 u |7

Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia tej wartości
jest
równe ok. 70%. W około 30% wypadków rzeczywista war
tość różnicy d1 może być większa niż d⅛, przy czym wiel
kości dɪ > 2 d⅞r należy przyjąć za błędne”.
Instrukcja natomiast podaje (załącznik nr 1) następujące
dwa punkty:
1. Dopuszczalne różnice dwukrotnego pomiaru oblicza
się z wzoru:

skąd

mi = u J 7 ∙ 1 πt =/pod
Zatem mi jest średnim błędem boku przyjętego do obli
czeń, czyli wielkość mi we wzorze (2) i mi — określone
przez instrukcję są identyczne, a prawidłowa definicja tej
wielkości powinna brzmieć: „mi — jest średnim błędem

d1 = u )/1
2. W sieciach poligonowych dla około 30% boków otrzy
mane odchyłki mogą być większe od wartości podanych
w tabeli, nie powinny jednak przekraczać dwukrotnych ich
wartości.
(</. max ≤ 2 U ∣/ 1 )
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Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia wielkości określo
nej w instrukcji jako dɪ max będzie równe
PJ.»o = 0,68
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W świetle powyższego tekstu dɪ traktuje się jak d¡r, zatem
wielkość, jaką jej przypisano, mianowicie d1 = u j/T ,jest
dwukrotnie za mała. Jej prawdopodobieństwo nieprzekro
czenia wg tabeli rozkładu normalnego (S. Hausbrandt —
„Teoria błędów pomiarów inżynieryjnych” — WPW — War
szawa 1963) będzie równe prowdopodobieństwu nieprzekro
czenia połowy błędu średniego.

km

L
4

Zatem nie można się spodziewać, że „dla około 30% bo
ków otrzymane odchyłki mogą być większe od wartości po
danych w tabeli”, bowiem jak z powyższego wynika — zda
rzenie takie zajdzie dla ilości (1,00 — 0,38 = 0,62) około
60% wypadków. Dla ilości (1,00 — 0,68 = 0,32) około 30%
wypadków wielkość różnicy d przekroczy wartość dɪ max.
Z tej liczby około 5% (PJ∙°° = 0,95) przekroczy wartość
2 dɪ max i dopiero te wielkości można, mimo prawidłowego
pomiaru, odrzucić jako błędne.
Realny wniosek z tych abstrakcyjnych obliczeń jest taki,
że wykonawca musi pomierzyć w terenie ponad 40% dłu
gości po raz drugi. Wynika to stąd, że około 30% pierwsze
go podwójnego pomiaru wykaże d > d1 max.
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Z tej ilości znów ten sam procent przy drugim podwój
nym pomiarze wykaże różnicę większą od maksymalnej itd.
Teoretycznie suma wyrazi się szeregiem
k
n =∙∑ (0,3)fc

(9)
Przyjmując d = 240 m, b = 5 m, otrzymamy

1

co przy ograniczeniu się do trzech wyrazów da je:
n = 0,3 + 0.09 + 0,027 = 0,417 ⅛ 40%
Opierając się na dokładnościach pomiaru przepisanych
przez instrukcję obliczaliśmy poprzednio wielkość Μ. Za
stanówmy się teraz, czy wszystkie zalecane przez instruk
cję metody pomiaru pozwalają osiągnąć wymaganą dokład
ność. Poważne wątpliwości budzi kwestia dokładności po
miaru boków metodą paralaktyczną.
Instrukcja zezwala mianowicie na wykonywanie pomiaru
Paralaktycznego w klasie I poligonizacji za pomocą bazy
o długości b = 5 m, przy czym długość boku nie może prze
kroczyć wielkości d = 240 m (§ 29).
Pomiar kąta paralaktycznego ma być wykonany z do
kładnością scharakteryzowaną błędem średnim
m=±l,2" (§33)
Długość bazy powinna być wyznaczona z dokładnością
względną 1 : 10 000 (§ 28). Sprawdźmy, jaką dokładność otrzy
mamy w oparciu o te wielkości. Formuła obliczenia długo
ści boków przy pomiarze paralaktycznym, wykonywanym
wg zaleceń instrukcji (baza na punkcie poligonowym usta
wiona prostopadle za pomocą kolimatora), posiada postać:

skąd, zaniedbując błędy nieprostopadłości bazy i centro
wania:

albo:

skąd drugi człon podpierwiastkowy wy
niesie 1,2" : 4300" = 28 ∙ 10-5.

Pierwszy zgodnie z instrukcją, przyjmijmy równy 1 ∙ 10-4.
Pierwiastek z sumy kwadratów wyniesie 3,0 ∙ 10-4. Ostatecz
nie otrzymamy (w metrach):
πιd = ± 240 · 3,0 · 10~4 = 0,072
oraz błąd średniej arytmetycznej z obu pomiarów:

mi —----- = i 0,051
z formuły mi = u ∣∕e/ (§ 5), obliczymy:

ml

—----- = 0,0033
j/240

podczas gdy dla poligonizacji I klasy wielkość ta powinna
wynosić (§ 5 p. 3) u = 0,0018, a dla ciągów o długości po
wyżej 2500 m nawet 0,0015.
Obliczoną dokładność dopuszcza instrukcji dopiero dla
poligonizacji III klasy oraz dla ciągów krótkich II klasy.
Zakładając bezbłędność moich rozważań trzeba wyciąg
nąć wniosek, że pewne fragmenty instrukcji należy popra
wić.
z Obliczenia moje podaję w formie możliwej do sprawdze
nia i oczekuję, że obrońcy instrukcji, a w szczególności jej
autor, udowodnią mi w podobny sposób moje ewentualne
błędy.
. ■
Z .
,
u1∙
Przypuszczam, że przynajmniej w części podane tu ooliczenia są słuszne i spodziewam się, że polemizujący nie omi
ną i tych fragmentów.

UKD 528.414(038.133)

Mgr inż. EUGENIUSZ LUKASIEWICZ

Uwagi do IV wydania Inslrukcji U-Ill — Poligonizacja techniczna
(w odpowiedzi mgr inż. Z. Szumskiemu)
Artykuł mgr inż. Zygmunta Szumskiego pt. O instrukcji B-III — uwag kilka
został przez redakcję udostępniony mgr inż. E. Lukasiewiczowi, który zajął wobec
niego stanowisko wyrażone w podanym niżej artykule pt. Uwagi do IV wydania
Instrukcji B-III — Poligonizacja Techniczna.

Geodezyjne instrukcje techniczne opracowuje parę osób,
korzystając z wypowiedzi i opinii mniej lub więcej szcze
gółowej i wnikliwej, co najwyżej kilkudziesięciu doświad
czonych geodetów. Jest to liczba stosunkowo niewielka
i z tego powodu instrukcje mogą posiadać braki i niedomó
wienia.
Po wydaniu instrukcje są „na cenzurowanym” szerokiego
grona fachowców, którzy korzystają z nich i którzy treścią
ich są bezpośrednio zainteresowani. Wtedy wszystkie man
kamenty na pewno są zauważane. Podkreślić należy, że wy
konawcy patrzą na instrukcje z zupełnie innego punktu
widzenia i dlatego uwagi ich i opinie są bardzo pożądane
i cenne.
Niestety, tak mało ich się słyszy na zebraniach naszego
Stowarzyszenia, tak mało o nich się mówi i dyskutuje,
a w Przeglądzie Geodezyjnym tak mało się pisze.
Z uznaniem więc należy powitać artykuł mgr inż.
Z. Szumskiego, który powstał w wyniku wnikliwej analizy
Instrukcji B-III — Poligonizacja techniczna, i który nie
wątpliwie przyczyni się do pogłębienia tematyki tej In
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strukcji i wyjaśnienia może niedostatecznie jasno ujętych
zagadnień.
Odpowiadając koledze Z. Szumskiemu, postaram się bliżej
naświetlić i wyjaśnić, a niekiedy i sprostować poruszone
przez niego problemy. Poszczególne uwagi podaję w kolej
ności omawianych zagadnień w artykule kol. Z. Szumskiego.

Charakter IV wydania Instrukcji B-III

Studiowanie lub czytanie jakiejkolwiek książki rozpoczy
namy od zapoznania się ze wstępem, o ile autor tej książki
uważał za celowe taki wstęp umieścić. Wstęp zawiera
wprowadzenie do tematu, a często ogólną, ze względu na
rozmiary wstępu, charakterystykę opracowanego dzieła.
Przed przystąpieniem do właściwego tematu pragnę zwró
cić uwagę na niektóre myśli zawarte we wstępie do Instruk
cji B-III i pozwolę sobie przytoczyć końcowy fragment
w dosłownym brzmieniu: „Biorąc... pod uwagę potrzebę
niezwłocznego wprowadzenia pewnych zmian oraz całkowite
wyczerpanie dotychczasowych nakładów Instrukcji B-III>
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zdecydował się na

?

wydanie tymczasowe, oparte na układzie i treści dotych
czasowych wydań, ograniczając zmiany i uzupełnienia do
najbardziej koniecznych”.
Połączenie starego z nowym, jakim niewątpliwie jest
IV wydanie Instrukcji B-III, nie może być dziełem jedno
litym i tak doskonałym jak opracowanie nowe. Muszę
jednak w tym miejscu zaznaczyć, że słów tych nie należy
rozumieć jako usprawiedliwienie istniejących mankamen
tów, lecz jako naświetlenie sposobu jego opracowania.
Okolicznością drugą, nie mniej ważną, a mającą wpływ
na zaistnienie jak gdyby pewnych niedomówień w treści
Instrucji, jest opóźnienie znowelizowanego wydania Instruk
cji B-I — Zasady Ogólne i Przepisy Porządkowe.
Powszechnie znane jest, że Instrukcja B-I jest jak gdyby
wstępem do wszelkich geodezyjnych przepisów technicznych
(instrukcji), a w szczególności do instrukcji powszechnie
obowiązujących (GUGiK); zawiera ona szereg założeń i po
stanowień ogólnych, które stanowią materiał wyjściowy do
opracowania szczegółowych instrukcji.

Podstawowe założenia
Instrukcja B-I opracowana została w latach 1946—47. tj.
prawie przed 20 laty. Od tego czasu wiele się zmieniło;
utworzona została jednolita państwowa osnowa geodezyjna
w całym kraju, ustalone zostały: forma i treść mapy za
sadniczej, nastąpił znaczny postęp techniczny, organiza
cyjny i ekonomiczny. Instrukcja B-I powinna być w,pier
wszym rzędzie gruntownie znowelizowana, a właściwie
opracowana całkowicie na nowo.
Zgodnie z tym planem, w pierwszej kolejności opraco
wane zostało nowe wydanie Instrukcji B-I, które oznaczo
no symbolem 0-1, pochodzącym od ogólnego charakteru tej
instrukcji. Już po zakończeniu jej opracowania zaszła ko
nieczność uwzględnienia zmian pewnych podstawowych za
łożeń. Pociągnie to za sobą, po ustaleniu tych założeń, ko
nieczność dodatkowych przepracowań a w konsekwencji po
ważne opóźnienie wydania. Ze względu na konieczność
uregulowania sprawy szczegółowej osnowy geodezyjnej do
kończono opracowania nowelizacji. Instrukcji B-III, którą
wydano w maju 1965 r. W ten sposób została odwrócona
kolejność wydania instrukcji, co w konsekwencji powoduje
wrażenie pewnych niedomówień w nowym wydaniu In
strukcji B-III.
•Tym niedomówieniem — chyba jedynym — które kol.
Z. Szumski nazywa „poważnym mankamentem” — jest
niepodanie w Instrukcji B-III — wielkości średniego błędu
położenia punktu poligonowego.
Przede wszystkim uzupełniam to niedomówienie. Zgodnie
z założeniami, które będą podane w Instrukcji 0-1, wielkość
średniego błędu położenia punktu środkowego (mp), a więc
punktu wyznaczonego z najmniejszą dokładnością, w sto
sunku do punktów nawiązania wynosi:
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Kryteria dokładności

W instrukcjach GUGiK wielkość średniego błędu położenia
najsłabiej wyznaczonego punktu poligonowego przyjęto jako
podstawowe założenia do dalszych ustaleń, jak np. dokład
ności wyznaczenia sytuacji na mapie lub dokładności wy
znaczenia w terenie pewnych elementów regulacyjnych.
W Poligonizacji technicznej zbyt trudne i wielce nieprak
tyczne byłoby wyznaczenie średnich błędów położenia punk
tów oraz posługiwanie się jego wielkością jako kryterium
dla oceny sieci poligonowych. Z tego powodu z podstawo
wego założenia, tj. wielkości średniego błędu położenia
punktu poligonowego wyprowadzono wzory na: a) dopusz
czalne różnice dwukrotnego pomiaru boków, b) dopuszczal
ne odchyłki kątowe ciągów, c) dopuszczalne odchyłki linio
we ciągów. Te trzy wymienione wielkości są kryteriami
oceny dokładności poligonizacji technicznej. Są one tak
ustalone, że, o ile w poszczególnych ciągach poligonowych
będą one zachowane, spełniony będzie także warunek wiel
kości średniego błędu położenia punktu.
Niepodanie w Instrukcji B-III średnich błędów położenia
punktów poligonowych w niczym nie utrudnia i nie kompli
kuje wykonywania poligonizacji. Były nawet obawy, że po
danie tych błędów, bez szczegółowych komentarzy, mogłoby
u wykonawców spowodować pewne nieporozumienie, a na

wet zakłopotanie z powodu trudnego i pracochłonnego spo
sobu ich wyznaczania. Zagadnienie to jest wyjątkowo złóżone. Dalsze jego naświetlenie podam niżej.
Historia podstawowego założenia

Z redakcji artykułu kol. Z. Szumskiego wynika, że kilka
nowych założeń przyjętych w Instrukcji B-III wprowa
dzono po raz pierwszy w przepisach technicznych. Dla
ścisłości podaję, że założenia te wprowadzono w innych in
strukcjach znacznie wcześniej. Prawie że wszystkie te no
wości wprowadzone zostały z inicjatywy GUGiK wcześniej
w Instrukcji Technicznej Min. Rolnictwa w 1962 r. Przepisy
tej instrukcji odnośnie poligonizacji technicznej nieznacznie
różnią się od przepisów wydania IV Instrukcji B-III.
Założenie średniego błędu wyznaczenia punktu poligo
nowego po raz pierwszy wprowadzono w Tymczasowej In
strukcji o wykonywaniu poligonizacji precyzyjnej I i II kl.
w 1956 r.
Zróżniczkowanie dokładności pomiaru i uzależnienie jej
od długości ciągów jest już przyjęte w Instrukcji Technicz
nej Min. Przemysłu Ciężkiego z 1958 r.
Wielkości średnich błędów wyznaczenia punktu środko
wego w ciągu poligonowym oraz zróżniczkowanie dokład
ności pomiaru boków i kątów w ciągach poligonowych,
w zależności od długości podano w załączniku nr 1 do In
strukcji B-IX — Pomiary uzupełniające i aktualizacja map
i operatów. Jednak poligonizacji technicznej na zasadach
podanych w tym załączniku wykonano niewiele ze względu
na zakres zastosowania Instrukcji B-IX.
Wpływ błędów położenia punktów nawiązania na odchyłkę
ciągu poligonowego

W dalszym ciągu swego artykułu kol. Z. Szumski ubole
wa, że w Instrukcji B-III nie podano „formuł”, na podsta
wie których ustalono wpływ błędów położenia punktów
nawiązania na wielkość odchyłki liniowej ciągu.
Pytanie niewątpliwie jest interesujące, lecz czy sposób
ustalenia tych i podobnych wielkości i odpowiednie wzory
należy podawać w instrukcjach technicznych?
Moim zdaniem — nie. Przepisy techniczne, tworzące in
strukcję, powinny zawierać wymagane normy dokładnościowe dla danego rodzaju robót oraz podawać wszystkie nie
zbędne informacje i wskazówki do prawidłowego ich wy
konania.
Treść instrukcji powinna być zwięzła, Jasna, podana
w ujęciu popularnym, przystępnym i zdecydowanym. Po
dawanie wyprowadzenia wzorów dla różnych wielkości za
wartych w instrukcjach, omawianie zagadnień w formie
dyskusyjnej, jest niecelowe i może spowodować różną in
terpretację wykonawców. Zagadnienia te powinny być oma
wiane na łamach prasy technicznej, na zebraniach facho
wych i w książkach fachowych. Na tym miejscu, w Prze
glądzie Geodezyjnym, postaram się na powyższe pytanie
odpowiedzieć.
Przepisy Instrukcji B-I, (§ 11, § 12 i § 13) podają wyma
gania dokładnościowe, jakim powinny odpowiadać punkty
osnowy, do których projektowana sieć poligonowa może
być nawiązana. Przepisy z tego zakresu, dostosowane do no
wej klasyfikacji sieci'triangulacyjnych, zawarte są w pro
jekcie Instrukcji 0-1, która ma zastąpić nieaktualną w du
żym stopniu Instrucję B-I. Najwięcej szczegółowych danych
podane jest w piśmie okólnym GUGiK.
Rozumowanie nasze przeprowadzimy dla poligonizacji
IV klasy. Według wspomnianych przepisów punkty sieci
triangulacyjnych, poligonizacji precyzyjnej i poligonizacji
technicznej, do których można nawiązywać sieci i ciągi po
ligonizacji technicznej IV kl. powinny posiadać średni błąd
położenia z zasady nie większy od 0,18 m. Wpływ błędów
dwu punktów nawiązania o takich średnich błędach poło
żenia na wielkość odchyłki liniowej ciągu wyniesie:

C1 = √0,182 + OJ 82 = ± 0,25 m
W Instrukcji jako wpływ błędów punktów nawiązania
przyjęto dla ciągów poligonowych IV kl. I rzędu — 0,20 m,
a maksymalny 0,40 m.
Wartość maksymalną według przepisu § 58 ust. 2 może
występować w około 30β∕o ciągów poligonowych. Dla pełne
go obrazu podaję, że maksymalna odchyłka liniowa ciągu
o długości 2 km według Instrukcji B-III wynosi 1,68, czyli
wpływ błędów nawiązania stanowi około 25% jej wiel
kości.
Maksymalny wpływ błędów punktów nawiązania przy
jęto nieco większy niż wynika to z powyższych rozważań,
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ponieważ z powodu braku dostatecznej ilości punktów odpo
wiednio dokładnych, z konieczności ciągi poligonowe będą
nawiązywane do punktów o nieco większym — średnim
błędzie niż 0,18 m.
Reambulacja sieci poligonowej
Instrukcja B-III omawia: opracowanie projektów poligonizacji technicznej, stabilizację i zabezpieczenie punktów,
pomiar boków i kątów poligonowych, wyrównanie sieci po
ligonowych i prace wykończeniowe — operat techniczny.
Przepisy tej instrukcji mają zastosowanie tak w przy
padku zakładania nowej sieci poligonowej na terenach, na
których nie ma żadnej poziomej osnowy szczegółowej, jak
i w przypadkach reambulacji lub uzupełnienia już istnie
jącej dawnej osnowy poligonowej, względnie zakładania
nowej, jako uzupełnienia już istniejącej osnowy.
W tym drugim przypadku, tj. reambulacji sieci poligo
nowej występują jeszcze dodatkowe zagadnienia, jak np.
analiza istniejących sieci poligonowych, odszukiwanie
punktów dawnych, wznawianie punktów zniszczonych itp.
Tablica 1. Ciąg prostoliniowy
Nr
pkt
1

Azymuty
wyrównane
met. ścisłą

265 13 63

2

139,52

223 65 44

194,32

211 82 74

223,62

197 97 36

301,23

195 76 79

309,94

193 78 97

305,76

195 02 90

205,32

195 10 39

306,78

207 15 65

224,29

200 90 78

299,65

4

6

7

187,55

241 70 26
3

5

Długości
boków

8
9

10

11
12

Wyrównanie ścisłe
Λ

X1

Wyrównanie przybliżone

r.

568,94

2813,66

568,94

2813,66

408,79

2715,99

408,77

2715,99

323,77

2605,33

323,75

2605,33

253,20

2424,23

253,18

2424,23

211,88

2204,41

211,87

2204,41

221,46

1903,26

221,45

1903,26

242,05

1593,94

242,06

1593,94

271,82

1289,57

271,82

1289,56

287,84

1084,84

287,83

1084,83

311,41

778,90

311,40

778,89

286,24

555,98

286,24

555,97

281,97

256,29

281,97

2697,98
f = 78«
fy= +0,09

A=+0,55

Tablica 2. Ciąg łamany
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X2

Zgodnie z przyjętym podziałem instrukcji powszechnie obo
wiązujących, podanym w Instrukcji B-I, zagadnienia te są
omówione w Instrukcji B-IX — Pomiary uzupełniające
i aktualizacja map i operatów.
Tematy te omówione są w tej Instrukcji w sposób nie
dostateczny i dlatego przewiduje się w najbliższym czasie
nowelizację tej instrukcji (B-IX). Z powyższych powodów
tematy te nie mogą być omówione w Instrukcji B-III.

Zagadnienie zharmonizowania dokładności pomiarów linio
wych z dokładnością pomiarów kątów

Dla wyznaczenia współrzędnych punktów ciągu poligonowego wykonuje się pomiary kątowe i pomiary liniowe.
Każdy rodzaj pomiarów cechują inne błędy systematyczne
i inne błędy przypadkowe. Poza tym w ciągu poligonowym
b ędy pomiaru kątów wpływają na wyznaczenie współrzęd
nych punktów wg innych praw niż błędy pomiaru boków.
To powoduje, że analiza dokładnościowa ciągu poligono
wego jest wyjątkowo skomplikowana i trudna. Z tego też
powodu z reguły, analiza taka wykonywana jest dla ciągu
prostoliniowego i równobocznego. W ciągu
takim wpływ błędów pomiaru kątów po
woduje odchyłkę poprzeczną, a wpływ
błędów pomiaru długości — podłużną.
Różnice współrz.
W ciągach łamanych prawa przenoszenia
X1-X1
błędów są te same co w ciągu prosto
liniowym, lecz jedne i drugie oddziałują
0,00
0,00
na odchyłkę poprzeczną i podłużną.
Dalsze uproszczenie rozumowania i wpro
0,02
0,00
wadzenia wzorów dla określenia średnie
0,02
0,00
go błędu położenia punktów poligono
wych powoduje założenie równych boków
0,00
0,02
w poligonie. W konsekwencji założenia
0,01
0,00
tego wszystkie poprawki dla boków poli
gonowych są także sobie równe.
0,01
-0,01
Z uwagi na wyżej omówiono właści
-0,01
0,00
wości ciągów prostoliniowych i równo
0,01
0,00
bocznych wyrównanie ich metodą przy
bliżoną, tj. gdy oddzielnie wyrównuje się
0,01
0,01
kąty, a oddzielnie długości (przyrosty), ma
0,01
0,01
te same zalety i daje te same wyniki co
wyrównanie ścisłe, oparte na teorii praw
0,00
0,01
dopodobieństwa i metodzie najmniejszych
0,00
0,00
kwadratów, charakteryzujące się jedno
czesnym wyrównaniem kątów i boków.
Oczywiście, w przypadku wyrównania
ciągów łamanych, wyniki obliczeń obu
metodami będą się znacznie różnić.
Dla zilustrowania tego zagadnienia podaję wyniki wyrównania metodą ścisłą
i metoią przybliżoną ciągu w przybliże
niu prostoliniowego i drugiego — łama
nego. Dla lepszego uwydatnienia wyników
w obu przypadkach przyjąłem ciągi o
znacznych odchyłkach (Tablica 1 i 2 —
ciąg IV kl. polig.).
Różnice pomiędzy współrzędnymi obli
czonymi metodą ścisłą a współrzędnymi
obliczonymi metodą przybliżoną wynoszą:
— dla ciągu prostoliniowego od — 0,01
do 0,02 m,
— dla ciągu łamanego od — 0,14 do
0,00 m.
Do dalszych rozważań z powyższych
względów będziemy posługiwać się wzo
rami wyprowadzonymi w oparciu o ana
lizę ciągu prostoliniowego i równoboczne
go. Wnioski oparte na tych wzorach będą
najsłuszniejsze w przypadku ciągu prosto
liniowego, niezależnie, czy wyrównany
będzie metodą ścisłą czy przybliżoną.
W przypadku ciągu łamanego słuszne one
będą dla wyrównania ścisłego, a w pew
nym przybliżeniu — jak wynika z oma
wianego przykładu — mogą być stosowa
ne do wyrównania przybliżonego, w
szczególności że lepszych wzorów nie ma
my.
W dalszym rozumowaniu opieram się
na wzorach wyprowadzonych przez prof.
Hausbrandta (Rachunki Geodezyjne str.
104) Czytelnik, który chciałby temat oma-

Tablica 3
Oznaczenie pkt polig.
Średni błąd poprzeczny
Średni błąd podłużny
Średni błąd położenia punktu

M

ɪ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ɪɪ

12

p

0.00
0,00
0,00

0,10
0,18
0,20

0,15
0,24
0,28

0,22
0,28
0,36

0,28
0,31
0,42

0,32
0,33
0,46

0,34
0,34
0,48

0,34
0,34
0,48

0,32
0,33
0,46

0,28
0,31
0,42

0,22
0,28
0,36

0,15
0,24
0,28

0,10
0,18
0,20

0,00
0,00
0,00

wiany pogłębić — będzie mógł skorzystać z tego bardzo
rozpowszechnionego dzieła.
Dla zilustrowania układu błędów spowodowanych pomia
rem kątów i pomiarem boków przyjąłem ciąg poligonowy
prostoliniowy i równoboczny o długości 2500 m i składa
jący się z 13 boków po około 200 m każdy. Ciąg ten po
mierzony jest wg wymagań dla IV kl. poligonizacji i pod
warunkiem, że średni błąd podłużny dla środkowego punktu
będzie dokładnie równy średniemu błędowi poprzecznemu,
a błąd wyznaczenia tego punktu wynosić będzie ± 0,50 m.
Założenie to będzie spełnione pod warunkiem, że
m0 = 97' u = 0,0135

Układ błędów poprzecznych, podłużnych i położenia wszyst
kich punktów będzie następujący (tablica 3).
Z zestawienia wynika, że w przypadku gdy zharmonizu
jemy dokładności pomiaru długości i pomiaru kątów, tak
aby średni błąd poprzeczny równał się średniemu błędowi
podłużnemu środkowego punktu w poligonie, to dla po
zostałych punktów ta zasada zostanie złamana i wpływ błę
dów pomiaru długości będzie większy niż pomiaru kątów.
W konsekwencji pole błędów punktu środkowego będzie
kołem, a pozostałych punktów — elipsą, o większej osi
skierowanej wzdłuż ciągu.
Jeżeli ze względów praktycznych „przyjmiemy mo = 60”
au = 0,013 — to równowaga błędów będzie zachwiana tak
że dla punktu środkowego.
Dla dalszej ilustracji układu błędów w poligonie zakła
dam ciąg prostoliniowy i równoboczny o długości 1600 m
i takiej samej długości boków (200 m) o dokładności po
miaru kątów i boków. Wtedy układ błędów wyznaczenia
poszczególnych punktów będzie następujący (tablica 4).
W tym przypadku warunek, aby średni błąd podłużny
położenia punktu równał się średniemu błędowi poprzecz
nemu — nie jest zachowany dla żadnego punktu tego ciągu,
a pola błędów wyznaczenia poszczególnych punktów będą
elipsami.
Zachowanie warunku równości błędów podłużnych błę
dom poprzecznym wyznaczenia punktów w ciągach poligo
nowych wymagałoby ciągłej zmiany m‘o i u w zależności
od długości ciągów. Praktycznie, wielkości te powinniśmy
przyjmować dla długości ciągów w pewnych granicach.
W Instrukcii B-III przyjęto, że wszystk'e ciągi do 2500 m
mierzyć należy w sposób jednakowo dokładny. Zasada ta
w poważnym stopniu jest w sprzeczności z założeniem
równych błędów podłużnych i poprzecznych.
Wartość mo powinna być także dostosowana do typów
instrumentów. Oczywiście zaokrąglenie i związana z tym
zmiana m0 może być tylko w kierunku zwiększenia dokład
ności.
W świetle powyższych uwag widzimy, jak wiele czynni
ków wpływa na stosunek błędu poprzecznego do Poluznego
w poligonie, a zachowanie ich równości dla punktu środ
kowego może być tvlko w określonych warunkach i bardzo
nielicznych przypadkach: i — w dodatku do tego — pod
warunkiem wyrównania ścisłego. Pełna zgodność jest prak
tycznie nieosiągalna, a nawet niekonieczna, wystarczy, gdy
jest ona zachowana w pewnych uzasadnionych granicach.
Dość często i chyba słusznie słyszy się głosy, że dokład
ność pomiaru katów powinna być stosunkowo większa od
dokładności pomiaru długości tak z uwagi na powyższe, iak
i z tego powodu, że dzięki nowoczesnym instrumentom jest
ona łatwiej osiągalna.
Powyższe iest uzasadnione także tym. że wnływ błędów
r>om⅛ru katów znaczniei się zwiększa niż wpływ błędów
pomiaru długości z wydłużaniem ciągów. Najsłuszniejsze
chyba byłoby, aby omawiana zasada ..równych błędów” by
ła zachowana w przybliżeniu, lecz dla najwiekszei ilości
punktów. Pealizacia tej zasady wymaga szczegółowego
i Oddzielnoco omówienia.
Przy ustalaniu m0 i u oparto się na wzorach wyżej omó
wionych dla ciągu prostoliniowego i równobocznego. Ze
względów na wyżej omówione okoliczności otrzymane war

tości teoretyczne z wzorów zaokrąglono w kierunku zwięk
szenia dokładności. Zapewnia to większą pewność uzyskania
wynikowej dokładności przez wykonawców.

Wielkości i układ dopuszczalnych odchyłek

Mgr inż. Z. Szumski w artykule swym mówi, a także
dość często się słyszy, że w IV wydaniu Instrukcji B-III
dopuszczalne odchyłki (maksymalne) ustalone są na po
ziomie wielkości średnich błędów. Takie twierdzenie nie
jest słuszne. Przepisy wydań poprzednich tej instrukcji,
a także innych instrukcji traktujących o poligonizacji tech
nicznej (z wyjątkiem Instrukcji M.R. z 1962 r.) nic nie
mówiły odnośnie układu wielkości odchyłek w granicach
dopuszczalnych. W nowym wydaniu Instrukcji B-III wpro
wadzono wymaganie prawidłowego układu odchyłek zgodnie
z teorią prawdopodobieństwa i teorią błędów. Według do
tychczasowych przepisów, nawet jeśli wszystkie uzyska
ne odchyłki pewnej sieci poligonowej były bliskie dopusz
czalnych, ale ich nie przekraczały, dana sieć poligonowa
odpowiadała wymaganiom przepisów, pomimo że każdy
geodeta powie, że sieć ta nie jest dobra. Nie było też pod
stawy formalnej do jej zakwestionowania. Nowe wydanie
Instrukcji B-III przewiduje, że około 30% odchyłek może
mieścić się w granicach od wielkości średniego błędu —
do dwukrotnej jego wielkości, a pozostałe 70% odchyłek
powinno być mniejsze od wielkości średniego błędu.
Występowanie odchyłek w tak ustalonych granicach nie
należy rozumieć jako zmniejszenie wymagań w stosunku
do 30% ciągów, lecz jako zupełnie prawidłowy układ błę
dów, a sieć poligonową za zupełnie prawidłowo założoną
poligonizację.
W przypadku małej ilości obserwacji (ciągów od 1 do 5) —
większe odchyłki mogą występować w nieco większym pro
cencie.

Trzy przeczące określenia w iednym zdaniu
W uwagach umieszczonych pod tablicą na str. 4 Instruk
cji B-III. mgr inż. Z. Szumski dopatrzył się trzech sprzecz
ności. Uwagi, a w szczególności określenia w nawiasach,
podano w celu objaśnienia nowo wprowadzonych wartości
mn i u. Objaśnienia te podano w dużym skrócie i z tego
powodu potrzebne jest małe wyjaśnienie.
Dokładność wyników pomiarów może być określona
w różny sposób, np. błedem przeciętnym, błędem prawdo
podobnym, a dla pomiarów liniowych — błędem względ
nym.
Powszechnie uznano, że średni błąd jest miernikiem do
kładności najlepszym. Z pojęciem tym wiąże się ściśle
określony sposób jego obliczenia oraz prawdopodobieństwo
występowania w zespole obserwacji. A co należy rozumieć
pod pojęciem maksymalny średni błąd w przypadku, np.
pomiaru 10 katów, każdego w 4 seriach. Dla każdego wyniku można obliczyć średni błąd. W zespole tych dziesięciu
obserwacji możemy mówić o obserwacji, która pomierzona
jest z największym średnim błedem. Możemy także powie
dzieć. że żadna z obserwacji nie może posiadać średnieso
błędu większego od np. 10" lub że wartość średniego błędu
nie może przekroczyć 10". Sformułowania takie są przyjęte
i w różnych instrukcjach stosowane, np. w Tymczasowej
Ins+rukcii — o wykonaniu poligonizacji precyzyjnej I i IIkl.
(1956 r.). W takim też znaczeniu użyte jest to określenie
w Instrukcji B-III.
Tablica 4
Oznaczenie
punktów poligonu
Średni błąd poprzeczny
średni błąd
średni błąd
punktów

podłużny
położenia

M

1

2

3

4

5

6

7

p

0,00

0,07

0,13

0,16

0,18

0,16

0,13

0,07

0,00

0,00

0,18' 0,23

0,26

0,27

0,26

0,23’ 0,18

0,00

0,31

0,26

0,19

0,00

0,00

0,19

0,26

0,31

0,32
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Wielkości średnich błędów położenia punktów, założone
długości ciągów i wartości mo i u posłużyły do ustalenia
yóżnic dwukrotnego pomiaru długości odchyłek kątowych
i odchyłek liniowych ciągów.
Dla sprawdzenia prawidłowego założenia poligonizacji
zagadnienie to można odwrócić.
Na podstawie uzyskanych odchyłek, po wyrównaniu sieci,
można obliczyć średni błąd pomiaru kąta w danej sieci
i średni błąd pomiaru boku, a następnie wartość uzyskaną u.
Według N. Kuzina i N. Lebiediewa dla określenia średniego
błędu pomiaru kąta po wyrównaniu sieci jest wzór:

Dokładność pomiarów paralaktycznych
Źródłami błędów paralaktycznego pomiaru długości są:
łata i pomiar kąta paralaktycznego, zachowanie określo
nych warunków pomiaru kąta i ustawienia łaty bazowej
pozwala na zredukowanie do minimum wpływu innych źró
deł błędu, jak np. nieprostopadłe ustawien⅛ łaty, niecentryczne ustawienie łaty lub instrumentu.
Sredni błąd pomiaru długości, którego źródłem jest nie
dokładna znajomość długości łaty, wyraża się wzorem:

Sredni błąd pomiaru długości, którego źródłem jest średni
błąd pomiaru kąta paralaktycznego, obliczamy z wzoru:
gdzie:

P
7M« = ---- Ul2

ma — średni błąd pomiaru kąta poligonowego sieci po
jej wyrównaniu,
n — ilość kątów w poligonie,
IV — ilość ciągów w sieci,
fkt — odchyłka kątowa ciągu.

Tak obliczony średni błąd pomiaru kąta nie powinien
przekraczać wartości m0. Podaję to dla wyjaśnienia załą
czonych uwag, lecz Instrukcja B-III obliczenia tego nie
wymaga. W analogiczny sposób można obliczyć średni błąd
pomiaru boku po wyrównaniu sieci.
Wielkość różnic dwukrotnego pomiaru boku, a wymagana
dokładność pomiaru

b

gdzie
1
6
mb
m2

— jest długością mierzonego boku,
— jest długością stosowanej łaty,
— średni błąd wyznaczenia długości łaty,
— średni błąd pomiaru kąta paralaktycznego.

Warunki pomiaru według Instrukcji B-III są następujące,
np. dla boku 200 m:
dla I i II kl. poligonizacji

I = 200 m
mb = ± 0,5 mm — długość bazy 5,0 m
mε — ±1,2 mm

Dopuszczalne różnice dwukrotnego pomiaru oblicza się
z wzoru:

dla 70o∕o obserwacji:

⅛ = u ∙ ]rΓ

dla III i IV kl. poligonizacji

dla 30%
„
<i/max = 2 u ■ /Ï
średni błąd pomiaru boku, który
nie powinien być przekroczony

mi==u∙]∕l

Z zestawienia powyższego wynika, że około 70% pomie
rzonych boków należy pomierzyć w ten sposób, że różnice
dwukrotnego pomiaru nie powinny przekroczyć wymaga
nego średniego błędu pomiaru boku, wyznaczonego po wy
równaniu sieci.
Dla 30% pomierzonych boków różnice mogą dochodzić
do dwukrotnej wielkości. Powyższe jest uzasadnione bardzo
niepewną oceną dokładności pomiaru długości za pomocą
różnicy dwukrotnego pomiaru. Powszechnie jest wiadomo,
że różnice dwukrotnego pomiaru są prawie całkowicie wol
ne. od błędów systematycznych, a spowodowane są tylko
błędami przypadkowymi.
Błędy systematyczne w większym lub mniejszym stop
niu występują zawsze, a przy wyrównaniu sieci sprawiają
poważne kłopoty. W poprzednich wydaniach Instrukcji były
one w znacznym stopniu uwzględnione, częściowo w sposób
niewłaściwy, np. w różnicach dwukrotnego pomiaru. Obec
nie przewiduje się tylko pewną rezerwę dokładności jako
rekompensatę.
, Dla. potvzierdzenia słuszności takiego podejścia podam, że
przepisy, pomiaru długości stosowane na terenie m.st. War
szawy od szeregu lat dopuszczały tylko jedną trzecią war
tości różnicy dwukrotnego pomiaru długości przewidzia
nych Instrukcją B-III (wydanie III), tj. mniej więcej na
poziomie obecnych wymagań. Dla 200 m długości terenu
średniego przepisy warszawskie przewidywały maks, różni
ce dwukrotnego pomiaru 3,7 cm, obecne wymagania są rzędu
2,5 cm. a dla 30% — 5,0 cm. Od początku wprowadzenia
nowych wymagań śledzę otrzymywane dokładności, mogę
więc zapewnić mgr inź. Z. Szumskiego, że na skutek prze
kroczenia dopuszczalnych norm dwukrotny pomiar powta
rzano najwyżej 5‰ pomiarów, wykonywanych wyłącznie
w trudnych warunkach terenowych.
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I = 150 m — długość bazy 30 m
mb = ± 0,5 mm
mε = ± 1,5 mm
Obliczone średnie błędy pomiaru zestawiamy w poniższą
tablicę:

ml i m2 — są to błędy długości spowodowane błędem
bazy i kąta paralaktycznego,
m2 — jest błędem jednokrotnego pomiaru dłu
gości,
z
M—

i

y

— jest błędem dwukrotnego pomiaru długości.
¢2

Z zestawienia wynika, że dokładność pomiaru długości
sposobem paralaktycznym boków poligonowych I klasy poIigonizacji jest może nieco za mała, ponieważ średni błąd
pomiaru 200 m boku wynosi 3,7 cm, a wg wymagań Instruk
cji B-III powinno być: dla 70% obserwacji 2,5 cm i dla 30%
obserwacji 5,0 cm, w innych klasach poligonizacji jest w zu
pełności wystarczająca.

Je
el

Tablica 5

Klasa poligonizacji
I i II

III i IV
Wielkości podano w mm

ni

mI

20
25

SZ

M= "
/2

48

52

37

112,5

115

80

M według
B-III
25
50
70
Tio'

Wi
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Dokładność kubatur budowlanych
Prawo przenoszenia się błędów średnich z elementów
mierzonych na elementy obliczane na ich podstawie daje
bardzo interesujące odpowiedzi na pytanie, z jaką dokład
nością należy mierzyć wielkości niezbędne do obliczania za
leżnych od nich funkcji. Podstawową wielkością w budow
nictwie, mającą znaczenie dla kosztorysu budowy, a także
dla celów materiałowych i statystycznych, jest kubatura
obiektu budowlanego. Kubatury budowli nie można zmie
rzyć bezpośrednio, oblicza się ją zatem na podstawie ele
mentów dostępnych do bezpośredniego pomiaru lub przed
przystąpieniem do projektowania budowli na podstawie wy
magań, jakim ma służyć zamierzona budowla. W rozwa
żaniach niniejszych określona będzie dokładność elementów
mierzonych, potrzebna do uzyskania przewidywanej z góry
dokładności kubatury większych budowli.
1. Graniastoslup
Załóżmy, że budynek ma kształt graniastosłupa o wy
miarach:
α = 60 m;

6 = 17 m;

A ponieważ
8 P
— = b ∙ h = 1020
9»
9 V
=ah = 3600
96
9V
-Ï— = ab = 1020
96
zatem

my = i 3878 m

Jeżeli postawimy żądanie, aby średni błąd kubatury wynosił
my= ± 100 m3

h = 60 m

wówczas
(Są to przybliżone wymiary nowego budynku, tak zwanej
ściany wschodniej w Warszawie, róg ulicy Marszałkowskiej
i alei Jerozolimskich — rysunek 1).

100
τn =------ = i 0,026
3878

to znaczy, że aby uzyskać kubaturę budynku V = 61 200 ±
100 m3, należy pomierzyć jego wymiary a, b i h z błędem
± 0,026 m.
Ponieważ wymiary te jednak nie są sobie równe, możemy
także założyć, że
mα =

= 2 n⅛ = m

i wówczas wzór na średni błąd kubatury przyjmie postać:

Kubatura budynku o tych wymiarach wynosi:

my = i 2307 in
Aby uzyskać średni błąd kubatury

V =a∙b∙h = 61 200 m3

Błąd średni tej kubatury — zgodnie z prawem przeno
szenia się średnich błędów — obliczymy z wzoru:

wówczas

50
100 m3
my = ± 10
m
0,022
0,043
nι0 = τr⅛ = m = ± 0,004
mt, = i 0,002 0,011 0,022 m

(Warto przy tym zaznaczyć, że 100 m3 — to kubatura dwuPokojowego mieszkania z kuchnią).
Dla kontroli rachunku obliczymy średni błąd kubatury
graniastosłupa z wzoru przybliżonego:

Jeżeli dla uproszczenia zadania założymy, że średnie błędy
elementów mierzonych są sobie równe, to jest, że:

my = — }/[r
* m2]
ry

nιa = nib — mh — m
wówczas

gdzie

r — jest różnicą Iogarytmu danego wymiaru na 1 m, a
m — jest błędem średnim tego wymiaru, przy następują
cych danych:
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a = 60 i 0,043
6 = 17 ± 0,022
h = 60 ± 0,043

3. Kula

Załóżmy, że budowla ma kształt kuli o przybliżonej dłu
gości obwodu S = 160 m (rysunek 3).
Wzór ma kubaturę kuli

Obliczenia zawarte są w tablicy 1.

= 100

m

r
a
b
h

717,8
2 482,4
717,8

V

m,

r*
515 237
6 162 300
515 237

0,043
0,022
0,043

0,001 849
0,000 484
0,001 849

0,7

[ ]

rs m1

952,67
2 982,55
952,67
4 887,89

pomnożymy i podzielimy przez π8. Otrzymamy zatem wzór,
gdzie zmienną niezależną będzie dostępny do pomiaru obwód
kuli
S3
V =----- = 69 169 m3
6π2

Podobnie, jak w zadaniu poprzednim, otrzymamy:
100 m3
0,077
1297

eo zgadza się z poprzednim założeniem.

Logarytmiczny wzór kontrolny:

2. Walec

3rsτns

Załóżmy, że budowa ma kształt walca o przybliżonych
wymiarach: obwód S = 200 m, h = 200 m.
(Może to być „kukurydziana” wieża w Chicago, rysunek 2).
Wzór na kubaturę walca przedstawia się następująco:

Aby uzyskać średni błąd kubatury kuli przy obwodzie
S = 160 m

my = i 100 m3

r=B2∙π∙A

mnożymy i dzielimy przez 4 π:
V=

4R2∙π2∙h
4π

S2 h
= 636 620 m3
4π

Otrzymaliśmy zatem wzór na kubaturę walca, w którym
po prawej stronie mamy wartości dostępne do bezpośred
niego pomiaru i dla których pragniemy obliczyć średni błąd
pomiaru.
A ponieważ w tym szczególnym przypadku

3 270,59-0,077

należy powierzyć ten obwód z dokładnością τ∏s = ± 0,077 m,

4. Walec i czasza
Budowla ma kształt walca 0 wysokości h = 60 m, przy
krytego czaszą (połową kuli — rys. 3) 0 przybliżonej dłu
gości obwodu S = 400 m.
Wzór ma kubaturę budowli:

S3
------ = 1 304,324 m3
12π2

my = ⅛ 7876 mj

Aby zatem uzyskać średni błąd kubatury walca my =
= ± 100 m3, trzeba pomierzyć obwód i wysokość walca
ze średnim błędem:

100
= ± 0,0105 m
ms =
9549

Aby dokładność kubatury tej budowli uzyskać
my = i 1060 m3

należy pomierzyć jej obwód z dokładnością
ms — ± 0,127 m

Logarytmiczny wzór kontrolny daje nam:
3rs ms
TUy =--------ry

22

649,83-0,0105
0,068

i wysokość walca z dokładnością
n⅛ = ± 0,051 m

I

ANDRZEJ RÖZYCKI

UKD 528.516

Dalmierz elektronowy PEM-2
k

W Iipcu br. został zorganizowany w Warszawie pokaz
precyzyjnego dalmierza elektronowego PEM-2 firmy RFT
(VEB Entwicklungswerk Funkmechanik Leipzig). Ponie
waż pokaz odbył się jedynie wobec kilku osób, wydaje się
celowe przedstawienie tego instrumentu szerszemu kręgowi
geodetów. Przytoczone tutaj informacje zostały podane
przez przedstawicieli firmy obecnych na pokazie.
Dalmierz PEM-2 został pomyślany dla następujących
prac:
— pomiary długości w trilateracji i poligonizacji prec.
*— tyczenie tras dla arterii komunikacyjnych i energe
tycznych
— pomiary linii brzegowych
— pomiary lokalizacyjne w przemyśle naftowym i gór
nictwie.
Fachowca jednak zainteresują zapewne najbardziej cechy
szczególne dalmierza wyróżniającego go z grona produko
wanych aktulnie tego typu instrumentów. Są to:
— wymienność stacji, co należy rozumieć, że stacja głów
na może pracować również jako stacja odzewowa (pomoc
nicza). Wiąże się z tym fakt, że dany odcinek może być
mierzony w dwóch kierunkach niemal jednocześnie. Wpły
wa to korzystnie na osiągane dokładności pomiaru, a także
na organizację prac terenowych;
— budowa dalmierza PEM-2 bazuje na najnowszych
osiągnięciach elektro- i radiotechniki, jak łatwo wymienne
podzespoły i szeroko stosowane obwody drukowane. Po
zwoliło to w konsekwencji na znaczne obniżenie wagi in
strumentu (13,5 kg).

I

I

Najpierw kilka uwag o budowie samego dalmierza
PEM-2.
¡
Stacja nadawczo-odbiorcza zawiera w swojej obudowie
wszelkie łącza i podzespoły. Antena wraz ze zwierciadłem
i emitorem przytwierdzona jest na ścianie czołowej obu
dowy. Po jej stronie przeciwległej znajduje się tablica roz
dzielcza, na której znajdują się potrzebne elementy nasta
wień i obsługi oraz system odczytowy. Podczas dokonywa
nia odczytów stosuje się gumowy tubus eliminujący ujem
ny wpływ światła zewnętrznego na dokładność odczytu. Po
nadto istnieje możliwość regulacji oświetlenia skali. Łącz
ność z pozostałymi stacjami utrzymywana jest przy użyciu
radiotelefonu i może być podejmowana w dowolnym mo
mencie między pomiarami.
Napięcie robocze doprowadzane jest do stacji za pomocą
odłączanych przewodów ze źróJła zasilania, które czerpie
energię elektryczną z dwóch 6-woltowych akumulatorów.
W czasie pomiaru pojedynczego stosuje się dla PEM-2
standardowy statyw Zeissa typu 3V. Jeśli natomiast prze
widuje się pomiar metodą „trzech statywów”, to konieczne
jest użycie spodarek typu „60”. Instrument może być rów
nież rozstawiany bezpośrednio na płaskich powierzchniach
bez dodatkowych statywów czy spodarek.
Pomiar odległości dalmierza PEM-2 przebiega szybko
i sprawnie. Na każdym z dwóch punktów mierzonego od
cinka zostaje rozstawiony jeden egzemplarz instrumentu.
Jeden pracuje jako stacja główna, a drugi jako stacja odze
wowa. Role te mogą w dowolnym momencie ulec zmianie.
Pomiar odległości następuje na wytypowanej stacji głów
nej w następujący sposób: stacja główna wysyła modulo
wany sygnał o długości fali ca 3 cm w kierunku stacji peł
niącej rolę odzewowej. Tutaj sygnał zostaje odebrany i po
nownie zmodulowany oraz przesłany w tym samym paśmie
częstotliwości do stacji głównej, gdzie dokonany zostaje
pomiar czasu przebiegu impulsu w nanosekundach (10~ŋ).
Na ekranie lampy Oscylograficznej zostaje zapisany świetl
ny ślad kolisty, a jego przerwa wskazuje na 100-częściowej
skali wartość pomierzoną. Dalmierz PEM-2 może mierzyć
wszelkie odległości od 100 metrów do 70 kilometrów.
Na mierzonym odcinku nie powinny się znajdować żadne
przeszkody terenowe. Odległość zostaje określona jako
ukośna i trzeba ją zredukować do poziomu uwzględniając
różnice wysokości stanowisk.
Dla określenia błędów pomiaru spowodowanych warun
kami atmosferycznymi notuje się każdorazowo temperaturę,
ciśnienie pary wodnej i ciśnienie atmosferyczne. Wirfyw
rozpraszania użytych do pomiaru fal zostaje wyeliminowany
na drodze wyśrednienia większej ilości pomiarów wykony
wanych na szesnastu różnych częstotliwościach. Pomiar dal
mierzem PEM-2 możliwy jest nawet we mgle i przy nie
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wielkim deszczu, a pora dnia lub nocy nie odgrywa żadnej
roli. Całkowity czas pomiaru odcinka w jednej serii wynosi
5—10 minut, a przebieg pomiaru wraz z rozstawieniem
i zlikwidowaniem stanowiska i czasem potrzebnym na „roz
grzanie się” instrumentu wynosi średnio 40 minut.
Osiąganymi dokładnościami pomiaru dalmierz PEM-2 zu
pełnie nie ustępuje tego typu instrumentom renomowanych
firm, czasem nawet uzyskuje lepsze rezultaty. Średni błąd
pomiaru odległości PEM-2 wynosi m = ± (3 cm + 3.10-6D),
podczas gdy podobne błędy dla dalmierzy Wilda Di 50
i TELLUROMETRU wynoszą odpowiednio: ± (2 cm + 10~5D)
i ± (5 cm + 3T0~cD). Duża dokładność pomiaru uzyski

wana jest dzięki oscylatorom kwarcowym, których stabili
zacja częstotliwości zagwarantowana jest przez termosta
ty oraz stabilizatory wszelkich napięć roboczych.
Praca pomiarowa na instrumencie PEM-2 koncentruje się
jedynie na obsłudze samego procesu pomiarowego, nie
wprowadza się natomiast żadnych nastawień korekcyjnych
i dlatego może on być obsługiwany przez osoby nie posiada
jące szczegółowych wiadomości z elektroniki.
Do przytoczonych tu walorów dalmierza precyzyjnego
PEM-2 dochodzi jeszcze jeden, a mianowicie jego cena, któ
ra kształtuje się w granicach 7000 rbl (wraz z dodatkowym
wyposażeniem).

UKD 528.063.3:531.72

STANISŁAW PACHUTA
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Z obrad Komitetu Permanentnego FIG w Belgradzie
W dniach od 7 do 12 września 1966 r. odbyło się w Bel
gradzie doroczne posiedzenie Komitetu Permanentnego Mię
dzynarodowej Federacji Geodezyjnej (FIG), w którym bra
łem udział jako delegat Stowarzyszenia Geodetów Polskich
(w ramach wyjazdów popieranych).
Do FIG-u należy obecnie 26 stowarzyszeń geodezyjnych,
następujących krajów: Argentyny, Australii, Austrii, Bel
gii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Ho
landii, Indii, Izraela, Jugosławii, Kanady, Liberii, Luksem
burga, Maroko, NRF, Polski, Południowej Afryki, USA
Szwajcarii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Węgier.
W obradach Komitetu Permanentnego w Belgradzie bra
ło udział 78 delegatów reprezentujących 17 państw. Nad
mienić tu należy, że w obradach brała również udział
3-osobowa delegacja kolegów z Niemieckiej Republiki De
mokratycznej — jako obserwatorów. Liczbowo skład po
szczególnych reprezentacji przedstawiał się następująco:
Austria — 2 osoby, Belgia — 4, Bułgaria — 2, Czechosło
wacja — 2, Dania — 1, Francja — 2, Holandia — 1, Ju
gosławia — 9, Kanada — 3, NRF — 8, NRD — 3 (obserwa
torzy), Polska — 7, USA — 2, Szwajcaria — 2, Szwecja — 1,
Węgry — 5, Wielka Brytania — 6, Włochy — 16. Ponadto
obradom przysłuchiwała się bardzo liczna grupa geodetów
Jugosłowian.
W skład delegacji polskiej wchodzili:
— przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich
koledzy: R. Koronowski, przewodniczący delegacji, A. Linsenbarth, S. Pachuta, W. Sztompke;
— przedstawiciel Komitetu Geodezji PAN i Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego — Μ. Odlanicki;
— przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartogra
fii — P. Niemczyk, A. Szczerba.
Obrady Komitetu Permanentnego FIG prowadził prezy
dent Federacji, p. Ennio de Biagi. Wśród zagadnień oma
wianych na posiedzeniach wymienić należy następujące:
— Omówienie spraw związanych z organizacją następ
nego posiedzenia Komitetu Permanentnego FIG. Postano
wiono, że odbędzie się ono między 17—22 września 1967 r.
w Ottawie (Kanada). Organizatorem posiedzenia Komitetu
będzie Kanadyjski Instytut Geodezji. Posiedzenie Komitetu
będzie połączone z Międzynarodowym Sympozjonem na te
mat: Fotomapy i ortofotomapy, na którym będzie omówio
ny stan obecny fotogrametrii i kierunki jej rozwoju w przy
szłości. Uczestnicy będą się mogli zapoznać z przyrządami
i instrumentami, za pomocą których wykonywane są fotomapy i ortofotomapy, wystawionymi na zorganizowanej
w tym celu wystawie.
Sympoizjon obejmie następujące zagadnienia:
1) instrumenty i proces wykonywania fotomap i ortofotomap, 2) osiągnięcia nrzy sporządzaniu foto- i ortofotomap, w skalach: 1 : 5000 i większych, 1 : 5000 do 1 : 20 000
i 1 : 25 000 i mniejszych;
3) zastosowanie ortofotomap dla: planów miejskich,
zdięć katastralnych, celów budowlanych (inżynieryjnych);
4) dyskusja na temat osiągnięć światowych z dziedziny
Instrumentoznawstwa i techniki sporządzania ortofσtom≈>n.
Zaplanowano 3 posiedzenia Komitetu Permanentnego FIG
oraz 6 posiedzeń sympozjum naukowego. W tygodniu po
przedzającym, posiedzenie Komitetu odbędzie sie Konferen
cja Panamerykahskiego Instytutu Geografii i Historii, na
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której zostaną omówione sprawy geografii regionalnej i map
specjalnych. Instytut ten (PAIGH) jest organizacją skupia
jącą państwa Ameryki Północnej i Południowej. Celem tej
organizacji jest współpraca w dziedzinie kartografii, geo
grafii, geodezji, historii i dyscyplin pokrewnych. Instytut
został założony w 1928 r. w czasie VI Międzynarodowej
Konferencji Państw Amerykańskich w Hawanie na Kubie.
Instytut rozpoczął swą działalność w 1929 r .i obejmuje
następujące dyscypliny:
— kartografię (łącznie z geodezją, fotogrametrią, topo
grafią i kartowaniem),
— geografię (wraz z nauką o ziemi, gleboznawstwem, pla
nowaniem przestrzennym),
— historię (łącznie z zagadnieniami antropologii i geofi
zyki).
Siedzibą Instytutu (PAIGH) oraz Komisji Historii jest
Mexico City. Pozostałe komisje mają swe siedziby:
— Komisja Kartografii — w Buenos Aires,
— Komisja Geografii — Rio de Janeiro.
W ramach tych trzech komisji pracuje 28 komitetów
grupujących specjalistów poszczególnych dziedzin, delego
wanych przez wszystkie państwa należące do PAIGH.
Ogółem w pracach Intytutu bięrze udział 450 specjalistów.
Jednocześnie chciałbym nadmienić, że posiedzenie Komi
tetu Permanentnego FIG (1967 r.) przypada na czas trwania
Światowej Wystawy EXPO — 67, którą organizuje Kanada
w czasie od 28 kwietnia do 27 października 1967 r. w Montrealu. Uczestnicy posiedzenia Komitetu Permanentnego FIG
będą więc mieli możność zapoznania się z najnowszymi
osiągnięciami światowej techniki.

j

I
Omówienie prac przygotowawczych do XTI Kongresu FIG

Zatwierdzono termin XII Kongresu FIG, który odbędzie
się w Londynie 2—12 września 1968 r. oraz szczegółowy
program obrad. Obrady Kongresu poza zebraniami plenar
nymi, które rozpoczną i zakończą Kongres, odbywać się
będą w 9 komisjach, na które dzieli się Federacja, zgodnie
ze statutem. A oto podstawowe zagadnienia poszczególnych
komisji.
Komisja 1. Obecny stan i zadania zawodowe inżyniera
geodety. Współpraca międzynarodowa. Wzajemne uznanie
dyplomu inżyniera. Etyka zawodowa. Działalność organi
zacyjna biura FIG.
Komisja 2. Wykształcenie (zasadnicze, kursy, praktyka).
Doskonalenie inżyniera geodety w zakresie klasyfikacji
i planowania. Doskonalenie inżyniera geodety w zakresie
obsługi budownictwa inżynieryjnego. Międzynarodowa wy
miana studentów.
Komisja 3. Geodezyina literatura zawodowa. Referaty,
publikacje i bibliografia. Słowniki techniczne.
Komisja 4. Gospodarka ziemią w poszczególnych krajach
świata.
Udoskonalenie struktury agrarnej. Pomiary katastralne.
Komisja 5. Zastosowanie matematyki i metod obliczeń.
Elektronika i automatyka w obliczeniach geodezyjnych.
Nowe osiągnięcia w dziedzinie fotogrametrii. Nowe metody
pomiarów i kontroli. Postęp techniczny w kartografii. In
strumenty i sprzęt geodezyjny.
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Komisja 6. Geodezja inżynieryjna. Geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Geodezja górnicza. Hydrografia. Pomiary
nawigacyjne. Instrumenty i sprzęt pomocniczy.
Komisja 7. Narodowe planowanie ekonomiczne. Problem
ziemi w planowaniu. Klasyfikacja gruntów. Planowanie te
renów mieszkalnych. Zagadnienie rozbudowy i przebu
dowy miast.
, „
,
,
Komisja S. Zasady planowania miast. Plany obszarów
wielkomiejskich. Projekty rozbudowy miast. Miasta satelity. Zagadnienia gospodarcze w planowaniu miejskim. Planowanie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.
Komisja 9. Metody klasyfikacji gruntów. Tendencje
rozwojowe w klasyfikacji gruntów. Klasyfikacja dla roz
budowy miast. Klasyfikacja przy wywłaszczeniach. Sprawy
międzynarodowych inwestycji.
Zmiany artykułu 4 statutu FIG — w sprawie sposobu
przyjęcia nowych członków

»

Zatwierdzone zmiany zostaną opracowane w 3 językach
(angielskim, francuskim, niemieckim) i przesłane wszystkim
stowarzyszeniom zrzeszonym w FIG.
Zagadnienie zwiększenia kontaktów między biurem FIG
a stowarzyszeniami geodezyjnymi krajów odległych prze
kazano Komisji 4 FIG do opracowania.
Sprawy
międzynarodowego
słownika
geodezyjnego
zlecono firmie ARGUS z NRF. Przewidywany koszt jedne
go egzemplarza słownika będzie wynosił 45 franków szwajcarskich
Spr a w y różne. W tym punkcie obrad m.in. została
zgłoszona ponownie przez prof. Peewskiego (Bułgaria) spra
wa przyjęcia w szeregi FIG geodetów NRD. Mimo obszer
nego uzasadnienia sprawy przez delegację polską w wy
powiedzi jej przewodniczącego kol. R. Koronowskiego oraz
poparcia przez przedstawicieli: Jugosławii, Czechosłowacji,
Węgier, Francji i Szwajcarii, sprawa ta nie znalazła zro
zumienia wśród reszty delegatów i została przesunięta do
rozpatrzenia do następnego posiedzenia Komitetu FIG.
Na zakończenie posiedzenia nastąpiło przekazanie władz
Federacji. Dotychczas Biuro Federacji miało swą siedzibę
w Rzymie. Ustępujący prezydent FIG Ennio de Biagi prze
kazał swe obowiązki nowo wybranemu prezydentowi. Wy
bory nowych władz odbyły się na Kongresie FIG-u w Rzy-;
mie w r. 1965. Nowe władze będą pełnić swe obowiązki
w latach 1967—1969, a Biuro FIG mieścić się będzie
w Londynie. A oto skład Biura FIG na nową kadencję:
— prezydent — B.J. Collins — Wielka Brytania,
__ sekretarz generalny — Robert Steel — Wielka Bry
tania,

— skarbnik — J.H. Emlyn Jones — Wielka Brytania,
wiceprezydenci — Ennio de Biagi — Włochy,
— G. Ewald — Wielka Brytania,
— R.T.L. Rogers — Wielka Brytania..
Z okazji posiedzeń Komitetu Permanentnego FIG w Bel
gradzie dla wszystkich uczestników wydane zostały na
stępujące przyjęcia:
.
__ w dniu 7 września — u wicezprzewodniczącego Sto
łecznej Rady Narodowej Belgradu tow. Z. Krunića,
__ w dniu 8 września — u przewodniczącego Stowarzy
szenia Geodetów Jugosłowiańskich — prezesa Głównego
Urzędu Geodezji Jugosławii — tow. V. Blagojevica,
— w dniu 10 września — u Ministra Przemysłu i Han
dlu Jugosławii — tow. H. Pozderaca.
Wszystkie wspomniane spotkania przebiegały w bardzo
miłej, koleżeńskiej atmosferze i przyczyniły się do nawią
zania serdecznych stosunków między geodetami rożnych
krajów Należy tu podkreślić szczególną gościnność, jaką
darzyli naszą delegację gospodarze, a w szczególności prze
wodniczący Komitetu Organizacyjnego Posiedzenia Ko
mitetu FIG, tow. Abdulach Muminagic. Dla uczestników
obrad zorganizowano trzy fachowe wycieczki:
___ do Instytutu Fotogrametrii — gdzie zapoznano uczest
ników ze stanem prac fotogrametrycznych w Jugosławii
oraz umożliwiono obejrzenie instrumentów fotogrametrycz
nych, jakimi dysponuje Instytut;
ð-,r,ɪ,ʌpmʌ>.
τ,1
— do Instytutu Kartograficznego ,,GEOKARTA .
Tu
omówiono podstawowe zagadnienia, jakimi zajmuje się ju
gosłowiańska kartografia oraz oprowadzono po zakładach
kartograficznych, zajmujących się wydawaniem map.
Wszyscy zwiedzający otrzymali plan miasta Belgradu
i najnowszą mapę samochodową Jugosławii;
— na wzgórze Avala w pobliżu Belgradu, gdzie znaiduje sie pomnik poświęcony partyzantom jugosłowiańskim,
poległym w czasie ostatniej wojny światowej oraz wieża
nadajnika stacji telewizyjnej Belgradu.
Tu geodeci jugosłowiańscy zapoznali uczestników wycieczki z zakresem bardzo ciekawych prac, geodezyjnych,
związanych z obsługą budowy 203-metrowej wieży nadaj
nika.
Po zakończeniu obrad Komitetu FIG miały miejsce 4 wy
cieczki odpłatne, w których członkowie delegacji polskiej
nie wzięli udziału ze względów finansowych.
W ramach posiedzenia Komitetu Permanentnego FlG
Komitet Organizacyjny wraz ze Stowarzyszeniem Geodetów
Jugosłowiańskich zorganizował wystawę pt .,Osiągnię
cia geodezji jugosłowiańskiej w ostatnim XX-Ieciu , na
której pokazano bardzo wiele ciekawych eksponatów.
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Polomierz (powierzchniomierz) Zeliiiskiego
W szczegółowym programie nauczania miernictwa na od
dziale inżynierii cywilnej Instytutu Politechnicznego w War
szawie, opracowanym w 1830 r. przez Wincentego Wrześniowskiego, zostało wymienione między innymi narzę
dzie dowcipne p. Gelińskiego, naszego rodaka, który
od kilkunastu lat jest naczelnym inżynierem przy katastrze
francuskim: za pomocą tego narzędzia można oznaczyć po
wierzchnię każdej figury wykreślonej na karcie (mapie)
bez użycia rachunku”. W spisie narzędzi dołączonym do in
wentarza zamkniętej po Powstaniu Listopadowym tejże
uczelni znajduje się „kalkulator Zielińskiego”. W podręcz
niku Wrześniowskiego pt. „Miernictwo niższe”, wydanym
w 1841 r. pisze się o tym wynalazku z entuzjazmem. „Ucze
ni i pracowici inżynierowie usiłowali zbudować takie na
rzędzie, którym by można było prędko i dokładnie po
wierzchnie rachować, lecz się praktycznie mówiąc,
nie
udały żadnemu. Jeden Zeliński jeometra osiadły przed 30
laty we Francji wymyślił taki powierzchniomierz,
że przy swej prostocie da je dokładne wypadki (rezultaty)
bez rachunku. Dziwną jest wszakże rzeczą, że takie sza

cowne narzędzie, chociaż przyjęte jest od jeometrów fran
cuskich za rozkazem ministerstwa, dotąd nigdzie opisane
nie jest, dlatego zapewne prócz Francji nigdzie go podobno
nie używają”.
Z tych kilku cytat wynika niezbicie, że narzędzie Geliijskiego i powierzchniomierz Zelińskiego jest jednym i tym
samym polpmierzem, który prawdopodobnie nazywany był
także (nie zupełnie prawidłowo) kalkulatorem Zielińskiego.
Z uwagi na to, że w dziełku F. Kucharzewskiego pt. Pla
nimetry polskie i ich wynalazcy podane zostało również
nazwisko Zelinskiego, najwlaściwiej będzie nazywać oma
wiany przyrząd polomierzem Zelińskiego.
Opierając się na przytoczonej wyżej opinii, wydanej
przez Wrześniowskiego, profesora miernictwa i matematy
ki, można wywnioskować, że polomierz ten był przyrządem
doskonalszym i bardziej uniwersalnym od współczesnych
Polomierzy takich, jak planimetr Juliusza Colberga, skon
struowany w 1820 r. lub planimetr geometry przysięgłego
Jana Zaremby, znany z publikacji z 1829 r.
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Żeliński w konstrukcji swego polomierza zastosował spo
sób zamiany wieloboku na równoważny trójkąt o założo
nej (stałej) wysokości, przy czym realizację wzoru na po
wierzchnię trójkąta P = 1/2 ph, oparł na nomogramie
o dwóch liniach równoległych poprowadzonych w odstępie
stałym h = 10 prętów w skali 1 : 5000, z których jedna po
siada podziałkę powierzchniową wycechowaną przy zało
żeniu,^ że najmniejsza jej działka, czyli interwał wartościo
wy równy 2 prętom, w tej samej skali przedstawia wiel
kość 10 prętów kwadratowych.
Przesuwając odpowiednio ten nomogram po rysunku ma
py można przekształcić dowolny trójkąt na trójkąt równo
ważny o wysokości równej 10 prętom oraz określić jego
powierzchnię, odczytując wprost z podziałki wielkość tej
powierzchni, która w takim przypadku jest zależna tylko
od długości podstawy trójkąta.
Połączenie przegubowe dwu ramion polomierza i dodat
kowy liniał do przesuwania całości przyrządu umożliwia
również przekształcenie dowolnego wieloboku na trójkąt
o założonej wysokości i odpowiedniej długości podstawy bez
potrzeby rysowania jakichkolwiek linii konstrukcyjnych
czy podziałowych. Gdy kontur sytuacyjny posiada krzywolinijną obwodnicę zachodzi jednak konieczność utożsamie
nia takiej figury z Wielobokiem o dostatecznie dużej ilości
wierzchołków, aby powierzchnie obu figur różniły się ze
sobą jak najmniej.
Polomierz Zelinskiego ma więc cechy przyrządu analogo
wego, gdyż w wyniku mechanicznych operacji realizuje
wzór na powierzchnię tróikąta, a ponadto przekształca w
sposób ciągły dowolny wielobok na coraz mniej złożone fi
gury aż do trójkąta włącznie.
W odniesieniu do figur krzywolinijnych wygodniejszy
wydaje się niezwykle pomysłowy i prosty w swej kon
strukcji planimetr duńskiego uczonego Prytza (tzw. siekier
ka), zaliczany do najstarszych przyrządów służących do
określania powierzchni sposobem mechanicznym za pomocą
obwodzenia konturów wodzikiem; tego rodzaju planimetr
Prytza stracił na znaczeniu po wynalezieniu przez Amslera
w 185Ί r. planimetru biegunowego, wyposażonego w kół
ko całkujące.
Polomierz Żelińskiego ustępuje polomierzom ostatnio
w Polsce skonstruowanym, posiadającym bardziej złożoną
konstrukcję, pozwalająca na określenie powierzchni trój
kąta lub trapezu do Domierzonych w terenie podstaw za po
mocą skali odległości (w metrach) i skali pól (w arach)
i przewyższa je możliwością mechanicznego określania po
wierzchni dowolnego wieloboku, do czego obecnie używa
my najchętniej nlanimetrów biegunowych.
Po tej ogólnej charakterystyce porównawczej można
przystąpić do szczegółowego omówienia polomierza Żeliń
skiego, przy czym dawne nazwy i określenia podane zosta
ną w nawiasach.
Opis przyrządu. Polomierz składa się z dwóch od
dzielnych części (sztuczek) :
a) liniału drewnianego FG z uchwytem ff, który może
posiadać dowolną długość i szerokość, gdyż służy tylko do
przesuwania wzdłuż jego krawędzi pozostałej części przy
rządu, tak jak jedna z ekierek przy rysowaniu szeregu li
nii równoległych;
b) z dwóch, połączonych ze sobą przegubowo w punk
cie 0 ramion mogących przylegać do siebie bądź rozwierać
się pod dowolnym kątem, czyli: 1) ramienia szklanego AB
(prawidłowo kryształowe ) i 2) ramienia mosiężnego DE
(prawidło mosiężne).
Na ramieniu AB mającym kształt linijki przezroczystej
wyryte są cztery linie równoległe do jej krawędzi i do sie
bie nawzajem, a mianowicie;
1) linia Ο-x zawierająca podziałkę powierzchniową, czy
li graficzne przedstawienie skali pól, której punkt po
czątkowy 0 znajduje się na osi obrotu ramion przyrządu.
2) linia 0—500 oddalona od linii Ο-x o jeden pręt,
w skali 1 : 5000 w stronę środka linijki.
3) linia a-b oddalona od osi Ο-x o 5 prętów, w tej sa
mej skali i przechodząca przez środek linijki,

Rys. 1. Schemat posługiwania się polomierzem przy okre
śleniu powierzchni trójkąta OCP
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4) linia c-d oddalona od Ο-x o 10 prętów, w skali
1 : 5000.
Dla przeprowadzenia linii Ο-x do zupełnej równoległoś
ci z krawędzią ramienia metalowego DE (do wyregulowa
nia prawideł) służy śrubka rektyfikacyjna S, a do unieru
chomienia tego ramienia w czasie pracy przyrządem — lis
tewka ee’.
Podstawowe
założenie
konstrukcyjne
i budowa przyrządu. Powierzchnie dowolnego wieloboku
można uzyskać drogą pośrednią, określając graficznie po
wierzchnię trójkąta równoważnego o założonej wysokości
równej w danym przypadku 10 prętom w skali mapy. Prze
kształcenie Wieldboku na taki trójkąt umożliwiają: obrót
ramion polomierza oraz przesuwanie ich wzdłuż liniału FG,
dosuniętego do szklanego ramienia AB. Realizację wzoru
ua powierzchnię trójkąta ułatwia nomogram wyryty na
nrzezroczystej linijce, składający się z opisanych linii równoległych i podziałki powierzchniowej zbudowanej przy
założeniach następujących.
Na linii Ο-x, począwszy od punktu 0 oznacza się szereg
odcinków o długości 20 prętów, w skali 1 : 5000, które po
podzieleniu na 10 części cechuje się jako 10 prętów kwa
dratowych; w rzeczywistości taki najmniejszy
interwał
wartościowy o długości 1,73 mm, przyłożony do podziałki li
niowej w tej samej skali, będzie zawierał 2 pręty.
Tego rodzaju nomogram posiada więc skalę długości za
wartą w odpowiednich odległościach linii równoległych oraz
skalę pól przedstawioną graficznie w postaci podziałki po
wierzchniowej, której działki Wrześniewski nazywa „po
działami skali powierzchni” zaznaczając, że są one dwa ra
zy dłuższe od „podziałów skali zwyczajnej”.
Określenie powierzchni trójkąta o wysokości mieszczą
cej się między skrajnymi liniami równoległymi nomogramu
ogranicza się więc do odczytania podziałki powierzchnio
wej, przyłożonej do podstawy takiego trójkąta. Ponieważ
długość tej podziałki jest równa 86,4 mm, co odpowiada 100
prętom w Skali 1 : 5000, maksymalny zakres działania przy
rządu odnosi się do trójkąta o powierzchni 500 prętów
kwadratowych czyli blisko 1 ha.

Warunki należytego działania przyrząd u:
1) odpowiednia dokładność wyrycia nomogramu na linijce
przezroczystej ramienia AB;
2) właściwe umiejscowienie rysunku nomogramu na tej
linijce, to znaczy umieszczenie punktu początkowego po
działki powierzchniowej na osi obrotu ramion przyrządu,
tj. w punkcie 0, oraz przeprowadzenie wszystkich czterech
mienia DE, przesuwanej wzdłuż liniału FG;
3) obrót ramienia AB nie powinien być zbyt luźny, gdyż
rozwarcie obu ramion przyrządu nie może ulec jakiejkol
wiek zmianie w czasie trwania operacji.
Do uzyskania zupełnej równoległości linii nomogramu do
zewnętrznej krawędzi ramienia mosiężnego DE służy śrub
ka rektyfikacyjna S; natomiast brak jest śruby dociskają
cej, za pomocą której można by zmniejszać luzy powsta
jące w miarę wyrabiania się łożyska przy osi obrotu ra
mion przyrządu dla zapewnienia warunku trzeciego.
Sposób posługiwania się przyrządem:
a) określenie powierzchni trójkąta OCP: po zwarciu ra
mion przyrządu ustawiamy go w takim położeniu, aby
punkt zerowy podziałki powierzchniowej
znalazł się
o wierzchołku 0 tego trójkąta, a jego podstawa OP przy
padła na linię 0-x nomogramu. Przycisnąwszy ramię DE
do powierzchni mapy obracamy drugie
'
. AB do
. moramię

r

mentu, aż linia c-d nomogramu przejdzie przez wierzcho
łek P, czyli przez drugi punkt podstawy trójkąta. Jak wi
dać z rys. 1 trójkąt OC’P o podstawie OC’ i wysokości rów
nej 10 prętom w skali 1 : 5000, jest równoważny z trójką
tem OCP. Teraz przesuwamy w lewą stronę oba unieru
chomione względem siebie ramiona przyrządu wzdłuż dosuniętego do ramienia AB i przyciśniętego do powierzchni
mapy liniału FG1 aby linia 0-x przeszła przez wierzchołek
C, w wyniku czego początek podziałki powierzchniowej
znajdzie się w punkcie 0’. Łatwo stwierdzić, że odcinek
O'C równy jest podstawie OC', a więc odczytana na podziałce w punkcie C wielkość stanowi szukaną powierzch
nię trójkąta OCP.
Gdy mamy do czynienia z trójkątem o krótszej wysokości niż odległość między skrajnymi liniami równoległymi
nomogramu np. trójkąta OWP, wtedy zamiast linii c-d po
służymy się linią środkową a-b, przy czym musimy pamię
tać, że uzyskany wynik należy w takim przypadku zmniej
szyć dwukrotnie. Analogicznie przy bardzo małej wysokoś
ci trójkąta trzeba oprzeć się na dwóch liniach najbliżej sie
bie położonych, tj. na linii Ο-x i 0-500, a otrzymaną wiel-

leży ją podzielić na dwie lub trzy części tak jak przy po
wierzchni figury większej od 500 prętów kwadratowych.
Gdy skala mapy jest inna niż 1 :5000, należy zastosować
odpowiedni współczynnik, np. przy skali mapy 1 : 2500 otrzy
many wynik trzeba podzielić przez 4, a przy 1 : 1000
przez 25, przy czym w obu przypadkach będziemy mieli do
czynienia ze zmniejszeniem zasięgu powierzchniowego do
125 lub do 20 prętów kwadratowych.
Celem zwiększenia dokładności określenia powierzchni
można powtórzyć całą operację, biorąc za podstawę prze
kształcenia inny bok wieloboku, co pozwoli także określić
błąd średni z pary spostrzeżeń.
Ocena dokładności przyrządu.
Pomijając
błędy wyrycia nomogramu na linijce przezroczystej, zajmiemy się dokładnością wynikającą z konstrukcji i działa
nia polomierza. Wartość podziałki powierzchniowej wynosi
10 prętów kwadratowych’ przy długości interwału warto
ściowego równej 1,73 mm, a więc Wyszacowanie wzrokiem
dziesiątych części tego interwału jest możliwe, ale powo
duje błąd pojedynczego spostrzeżenia rzędu ± 0,17 mm, od
powiadający 1 prętowi kwadratowemu.
Błąd średni graficznego określenia powierzchni trójkąta
jest najmniejszy, gdy podstawa równa się jego wysokości
i wynosi mp==m^P. Błąd określenia długości podstawy
trójkąta (który przy użyciu tego polomierza jest większy od
błędu wysokości trójkąta) wynosi m = ± pz0,082 + 0,172 mm
• 500 = ± 1,0 m, gdyż na jego wielkość składają się tylko
dwie elementarne operacje graficzne. Podstawiając tę war
tość do podanego wzoru otrzymamy błąd średni powierzchni
trójkąta o podstawie równej wysokości i równej 10 prę

tów:

n⅛ = ± 1,0 y,953 m2 = ± 31 m2

oraz błąd względny:

-ɪ = 1/38 P
P
Rys. 2

kość powierzchni podzielić przez 10. W przypadku trójkąta
zawierającego powierzchnię większą od zakresu działania
przyrządu, tj. 500 prętów kwadratowych, należy go podzielić
odpowiednio na 2 lub 3 części, najlepiej o wspólnym
wierzchołku;
b) określenie powierzchni pięcioboku ABCDE: za pod
stawę do graficznego przekształcenia przyjmujemy bok AB
(rys. 2), a złożone ramiona przyrządu ustawiamy jak po
przednio w tym położeniu, aby linia podziałki powierzchnio
wej A-n pokryła AB, a jej początek przypadł na wierzcho
łek A. Teraz obracamy ramię z nomogramem, aby linia
A-n przeszła przez wierzchołek D, po czym przesuwamy
cały przyrząd wzdłuż liniału F do chwili, gdy ta linia po
działki znajdzie się na wierzchołku E, a jej początek padnie
na punkt a’. Unieruchomiwszy ramię f zwieramy drugie
ramię z nomogramem do chwili, gdy jego krawędź przejdzie
Przez wierzchołek C, a następnie przesuwamy cały przyrząd
wzdłuż liniału F, naprowadzając linię podziałki na wierz
chołek D, wskutek czego początek działki znajdzie
się
w punkcie a" na przedłużeniu podstawy AB.
W wyniku tych manipulacji przyrządem otrzymaliśmy
trójkąt o podstawie a"B i przeciwległym wierzchołku C,
równoważny z pięciobokiem ABCDE, gdyż przesuwając rów
nolegle linię AD do położenia a'E przekształciliśmy dany
PiQciobok na równoważny czworobok a’BCD, a przesuwając
linię a’C do położenia a’D zamieniliśmy ten czworobok na
równoważny trójkąt a”BC, którego powierzchnię określimy
sposobem podanym w punkcie poprzednim;
c) określenie powierzchni sześcioboku ABCDEF: podob
nie jak poprzednio ustawiamy przyrząd linią podziałki po
wierzchniowej na podstawie AB (rys. 3), następnie napro
wadzamy tę linię na wierzchołek E, po czym przesuwamy
cały przyrząd tak, aby linia przeszła przez wierzchołek F,
czyli zajęła położenie ab' z początkiem podziałki w punkcie
α'. W drugim etapie naprowadzamy linie podziałki na
wierzchołek D i przesuwamy ją do położenia a”E; w trze
cim etapie obracamy ramię z podziałką, aby jej linia prze
szła przez wierzchołek C, tj. do położenia a" C, i na koniec
Przesuwamy przyrząd dla zajęcia przez linię podziałki poło
żenia a"'D z jej początkiem w punkcie a”’. W wyniku ca
łokształtu opisanych operacji otrzymaliśmy trójkąt α"'BC
równoważny z danym Szesciobokiem.
Analogicznie postąpimy z dowolnym Wielobokiem, przy
czym w przypadku figury o nazbyt pogiętym konturze na

Przy maksymalnym zakresie
trójkącie o podstawie 100 i
o współczynniku wydłużenia
określenia jego powierzchni
mp = ± m }∕P ɪ/

działania przyrządu, tj. przy
wysokości 10 prętów (czyli
figury k = 10), błąd średni
będzie równy:

m2 = ± 1,Op 9531 ∙ ) 5 = ± 218 m2

a błąd względny:

W przypadku dwukrotnego określenia powierzchni błędy
względne zmniejszają się odpowiednio do 1/43 i 1/62, czyli
wyniosą średnio 1/50 P, tj. 2o∕o.
Tak wyliczone błędy należy zwiększyć co najmniej o 25%
z tytułu wpływów graficznego przekształcenia figury, które
to wpływy mają charakter błędów przypadkowych.
W przypadku mniejszych powierzchni figur od 953 m8,
a więc konieczności posługiwania się dwoma liniami rów
noległymi nomogramu o mniejszym odstępie, tj. równym
4,32 mm tak skalkulowane w przybliżeniu błędy ulegną
zwiększeniu.
Tego rzędu błędy mieszczą się w normach Instrukcji
Technicznej Ministerstwa Rolnictwa z 1960 r. (dla skali
1,: 5000).
Z uwagi na opisane zalety polomierz Zeliiiskiego zasłu
guje na miano przyrządu nowoczesnego, mechanizującego
pracochłonne operacje geodezyjne przy zapewnieniu dosta
tecznej dokładności wyników.
Podniesienie dokładności omawianego polo-
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mierzą można by uzyskać zwiększając odstęp między skraj
nymi liniami nomOgramu do 20 prętów w przyjętej skali,
czyli w naszym przypadku do 17,21 mm i jednocześnie
zmniejszając wielkość interwału wartościowego podziałki
powierzchniowej z 1,73 m do 0,86 mm; £o drugie zmniej
szyłoby wielkość błędu Wyszacowania wzrokiem dziesią
tych części tego interwału do 0,09 mm.

Mgr inż, MARIAN SZYMAŃSKI
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Problemy foioinierpreiacji na Sympozjum
w Paryżu i wnioski dla służby
geodezyjno-urządzeniowej

W wyniku realizacji uchwał podję
tych na Kongresie Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego w
Lizbonie (wrzesień 1964 r.), odbyło się
w Paryżu w dniach 25—30.IX.1966 r.
międzynarodowe sympozjum tegoż To
warzystwa, zorganizowane przez Ko
misję VII, zajmującą się zagadnienia
mi fotointerpretacji.
Polskę reprezentowała delegacja w
składzie: prof. Marian Brunon Pia
secki (Politechnika Warszawska), mgr
inż. Tadeusz Federowski (PPF), mgr
inż. Tomasz Dudziński (WOPM) oraz
piszący te słowa, reprezentujący Mi
nisterstwo Rolnictwa.
Poza dwoma posiedzeniami plenar
nymi, zamykającymi i otwierającymi
sympozjum, obrady toczyły się w sied
miu grupach specjalistycznych. To roz
bicie i tak dość — moim zdaniem —
wąskiego tematu na szereg podtematów, jak i to, że obrady odbywały się
częściowo w salach wykładowych słyn
nej na cały świat Sorbony, stało się
chyba powodem i wytworzyło atmosfe
rę zbyt teoretycznego, a chwilami na
wet filozoficznego traktowania dys
kutowanych zagadnień.
Osobiście, będąc
zainteresowany
głównie sprawami wykorzystania foto
interpretacji dla rozwiązywania pro
blemów organizacji rolniczej przestrze
ni produkcyjnej, stwierdzić muszę nie
dosyt tej właśnie tematyki tak pod
czas obrad sympozjum, jak i w przy
gotowanych z tej okazji materiałach.
Marginesowe potraktowanie tego za
gadnienia wydaj e się być niesłuszne,
szczególnie w momencie, kiedy pro
dukcja płodów rolnych jest problemem
nr 1 w całokształcie zagadnień zwią
zanych z zapewnieniem wyżywienia
dla ciągle wzrastającej ludności nasze
go globu. Zaś ściśle łącząca się z pod
noszeniem produkcji rolniczej właści
wa organizacja terenu dla prowadze
nia tejże produkcji może być i szybko,
i tanio, i dobrze rozwiązana właśnie
za pomocą materiałów fotogrametrycz
nych.
Przytłaczająca większość referatów
wygłoszonych w toku obrad sympo
zjum, jak również prowadzona nań
dyskusja dotyczyła przede wszystkim
metod fotointerpretacji, a właściwie
ich teoretycznych podstaw dla celów
archeologii, urbanistyki, geologii, eko
logii itp. dziedzin.
Nieco więcej materiałów związanych
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Powiększenie zakresu powierzchnio w eg o przyrządu łączy się z większą długością ramienia z nomogramem, a więc z długością jego podziałki, przy odstę
pie między liniami równoległymi nomogramu 17,24 mm mo
żna by zwiększyć długość podziałki powierzchniowej do
129,6 mm, w wyniku czego maksymalna powierzchnia wzro
słaby do 750 prętów kwadratowych, tj. do blisko 1,5 ha.
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z zastosowaniem fotointerpretacji dla
celów projektowania geodezyjno-urzą
dzeniowego przedstawiono na zorgani
zowanej, równolegle z obradami sym
pozjum, wystawie, która mieściła się
we wspaniałym pałacu wynalazków
(Palais de la Découverte), mieszczącym
się tuż obok znanych szeroko Pól Eli
zejskich.
Spośród wielu metod i sposobów
przedstawionych na sympozjum, bazu
jących głównie na bardzo nowoczes
nym i nadzwyczaj drogim sprzęcie, opartym na pełnej sterowanej elektro
nicznie mechanizacji i automatyzacji
procesów, trudno byłoby w tej chwi
li — bez importu takiego sprzętu —
wybrać te metody, które dałyby naj
większe efekty ekonomiczne. Już dzi
siaj jednak, mając na uwadze stojące
do naszej dyspozycji środki, można się
zastanowić i rozpocząć badania nad
następującymi tematami:
1) produkcją map Wielkoskalowych,
typu mapy zasadniczej (skala 1 : 2000
i 1 : 5000) opracowywanych na mate
riałach fotogrametrycznych, na treść
których składałyby się dwa podstawo
we elementy, a mianowicie: treść kres
kowa i Odfotografowana treść sytua
cyjna, kończąca obecnie swój żywot
na przechowywanych pod kluczem (w
składnicach geodezyjnych) fotomapach.
Przedstawione na wspomnianej wy
stawie eksponaty ilustrowały wielkie
możliwości wykorzystania tych właś
nie materiałów, odpowiednio przygo
towanych (dobór ostrości tła foto do
nałożonej nań kreski) dla geodezyj
no-urządzeniowego projektowania;

2) zastosowaniem przy wykonywa
niu zdjęć lotniczych i dalszym ich
opracowywaniu, materiałów pozwala
jących na kolorowe odtwarzanie szcze
gółów terenowych. Przedstawiona bar
wnie sytuacja, przy wykonaniu w od
powiednim czasie zdjęcia lotniczego,
ma wprost kapitalne znaczenie dla
wielu prac w dziedzinie rolnictwa, ta
kich jak melioracje, gleboznawstwo,
szacowanie zasiewów, szacunek drze
wostanu, podział terenów budowlanych
itd. ;
3) szerszym niż dotychczas zastoso
waniem, szczególnie w projektowaniu
geodezyjno - urządzeniowym, prostych
(produkcji Zeissa, a nawet krajowej)
przyrządów optycznych pozwalających
na kameralne wykorzystanie materia
łów fotogrametrycznych, ograniczając
tym samym do minimum ilość ucią
żliwych i kosztownych wyjazdów w
teren.
Dalszym natomiast etapem, poda
nych jedynie przykładowo badań, po
winno być połączenie tych trzech, od
dzielnie przedstawionych, tematów:
kreski i treści foto, koloru oraz dwuObrazowej fotointerpretacji kameral
nej — w jedną całość, na jednym ma
teriale podkładowym, przy jednoczes
nym zautomatyzowaniu procesu wy
korzystania tych materiałów.
Taki jest obecnie kierunek postępu
w dziedzinie posługiwania się materia
łami fotogrametrycznymi w całym
świecie i taki cel powinien również i
nam przyświecać w podejmowanych
na tym odcinku badaniach i organiza
cji produkcji.

Z działalności Stowarzyszenia
Wychowanków SGGW
StowarzyszenieWychowankow SGGW
prowadzi działalność w wielu kierun
kach. Jednym z nich jest organizowanie
co 2—3 lata zjazdów koleżeńskich, któ
re połączone są z akcją propagowania
postępu technicznego i zapoznawania
się uczestników z osiągnięciami w tej
dzedzinie. Zjazdy cieszą się dużą po
pularnością i frekwencją. Są one uroz
maicone atrakcyjnymi spotkaniami
towarzyskimi.
W niedługim czasie zjazd taki odbę
dzie się przy okazji seminarium po
święconego 60-letniej rocznicy powsta

nia SGGW. Zostanie przy tym odsło
nięta tablicu ku czci profesorów, asys
tentów, pracowników i wychowanków
SGGW, którzy zginęli w latach 1939—
1945, ufundowana przez Stowarzysze
nie.
Stałą pozycją w działalności Stowa
rzyszenia stanowią spotkania koleżeń
skie w gmachu SGGW przy ul. Rako
wieckiej 8, odbywające się w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, połączone
z referatami, które niejednokrotnie
ilustrowane są filmami.
Trzecią formą działalności Stowarzy-

szenia jest organizowanie wycieczek
dla członków Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia prowadzi też
akcję uzupełniania materiałów do hi
storii SGGW, szczególnie z okresu taj
nego nauczania w czasie okupacji hitle
rowskiej. Między innymi zorganizowa
no ostatnio wykonanie zdjęć fotogra
ficznych punktów tajnego nauczania. W
związku z tą akcją Zarząd Stowarzy
szenia zwraca się do Koleżanek i Kole
gów o nadsyłanie wszelkich informacji,

notatek i zdjęć z życia naszej Uczelni,
a szczególnie z okresu lat 1939—1945
celem uzupełnienia posiadanych ma
teriałów.
Siedziba Zarządu Stowarzyszenia
Wychowanków SGGW mieści się przy
ul. Rakowieckiej 8 (tel. 44-22-51 w. 169);
dyżury sekretariatu odbywają się w
poniedziałki i czwartki w godzinach
od 17 do 19.

J. R.

Udział geodetów w obradach V Kongresu
Techników Polskich
W obradach V Kongresu Techników
Polskich w Katowicach (10—12 luty
1966 r.) wzięło udział 54 geodetów,
których udział w obradach plenarnych
i w pracach poszczególnych sekcji
Kongresu przedstawiał się następująco.
W pracach Prezydium Kongresu bra
li udział geodeci: Włodzimierz Ginko
(Lublin) i Wacław Kiopocinski (War
szawa). Ci sami oraz Ryszard Koro
nowski (Warszawa) brali udział w pra
cach Komisji Uchwał Kongresu.
W obradach i pracach poszczegól
nych sekcji brali udział następujący
koledzy geodeci:
Sekcja I — Problemy nowoczesności
produkcji i poprawy jej jakości: Ro
man Włodarczyk (Warszawa) i Roman
Wycichowski (Szczecin).
Sekcja II — Doskonalenie warsztatu
pracy twórczej inżyniera i technika:
Julian Dąbrowski (Warszawa) i Erazm
Stefański (Białystok).
Sekcja IV — Zagadnienie mechani
zacji i automatyzacji w gospodarce na
rodowej: Feliks Banaśkiewicz (Kielce).
Sekcja VIII — Intensyfikacja gospo
darki rolnej i problemy przetwórstwa
rolno-spożywczego: członek prezydium
Sekcji — Konstanty Dumanski (War
szawa), członek Komisji Wnioskowej
Sekcji — Tadeusz Kurylowicz (Bia
łystok); Zygmunt Bojar (Opole); Alfons
Cywiński (Koszalin), Władysław Czerniecki (Katowice), Tadeusz Dąbrowski
(Gdańsk), Józef Orzechowski (Kielce),
Stefan Smolski (Białystok), Stanisław
Szymański (Gdańsk) i Stanisław Ja
nusz Tymowski (Warszawa).
Sekcja IX — Zagadnienie ekonomiki,
organizacji produkcji oraz nowoczesne
metody i środki techniczne w procesie
zarządzania: Adam Koncewicz (Kra

ków), Kazimierz Kozakiewicz (Byd
goszcz), Hubert Rak (Katowice), Witold
Szymczyk (Rzeszów) i Seweryn Zawiliński (Warszawa).
Sekcja X — Techniczno-organizacyj
ne problemy planowania przestrzenne
go i koordynacji poziomej: członkowie
Komisji Wnioskowej Sekcji: Stefan
Piekara (Kielce) i Tadeusz Strzelbicki
(Kraków), poza tym Jerzy Górski
(Łódź), Mirosław Graliński (Olsztyn),
Juliusz Heczko (Kraków), Adam Kon
cewicz (Kraków), Bronisław Kowanda
(Opole), Kazimierz Kozakiewicz (Byd
goszcz), Bronisław Machnik (Katowice),
Franciszek Piluś (Warszawa), Franci
szek Sapiecha (Lublin), Erazm Stefański
(Białystok), Marian Szymański (War
szawa), Leon Szymkiewicz (Warszawa)
i Fulgenty Wąsowicz (Bydgoszcz).
Sekcja XI — Kadry techniczne: czło
nek Komisji Wnioskowej Sekcji Sta
nisław Pachuta (Warszawa), poza tym
Włodzimierz
Chełmiński
(Poznań),
Julian Dąbrowski (Warszawa), Miro
sław Graliński (Olsztyn), Stanisław
Kluska (Łódź), Ryszard Koronowski
(Warszawa), Jan Pańko (Rzeszów),
Zbigniew Skąpski (Kraków), Fulgenty
Wąsowicz (Bydgoszcz).
Sekcja XII — Dorobek ruchu stowa
rzyszeniowego w 20-letnim okresie ist
nienia PRL oraz określenie dalszych
kierunków jego umocnienia i rozwoju:
Józef Dziczkaniec (Zielona Góra), Ro
man Gawlik (Katowice), Fabian Grzy
bowski (Łódź), Henryk Jasiński (War
szawa), Józef Kolanowski (Lublin),
Mieczysław Krysiński (Poznań), Wło
dzimierz Nadański (Wrocław), Antoni
Nalepa (Gdańsk), Alfred Przyjemski
(Warszawa), Igor Szantyr (Łódź), Jan
Szczuka (Warszawa), Kazimierz Taraj-

Listy do redakcji
PREZYDIUM
RADY NARODOWEJ m.st. WARSZAWY
Wydział Architektury, Nadzoru
Budowlanego i Geodezji
Warszawa, Pałac pod Blachą.
PI. Zamkowy nr 2.
Nasz znak:

AB-V-P-17/0/539/66

REDAKCJA „PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO”
Warszawa, ul. Czackiego 3/5

W związku z notatką pt. „O właściwe ustalenie niektórych
odcinków granicy m.st. Warszawy z r. 1938, dzielącej grun
ty miejskie skomunalizowane i nieskomunalizowane”, za
mieszczoną w numerze 10 Przeglądu Geodezyjnego z roku

ko (Rzeszów), Józef Zgierski (Warsza
wa) i Ernest Żurek (Katowice).
Liczba geodetów biorących udział w
pracach poszczególnych sekcji była na
stępująca: XII — 15 osób; X — 15;
VIII — 10; XI — 9; IX — 5; I — 2;
II — 2 i IV — 1 osobą.
Niektórzy koledzy brali udział w
pracach dwu sekcji.
W toku obrad poszczególnych sekcji
składali wnioski lub zabierali głos w
dyskusji następujący koledzy:
Władysław Czerniecki i Tadeusz Kuryłowicz w sprawie scaleń w rolnic
twie; Józef Orzechowski w sprawie
wielkości gospodarstw ogrodniczych;
Stanisław Janusz Tymowski — w spra
wie prowadzenia dla poszczególnych
powiatów przez służbę geodezyjną,
map zanieczyszczeń cieków i akwenów
oraz map poziomu wód gruntowych
(Sekcja VIII);
Bronisław Kowanda w sprawach geo
dezyjnej realizacji planów zagospoda
rowania przestrzennego i inwentary
zacji urządzeń podziemnych, Bronisław
Machnik w sprawach dotyczących uSprawnienia działalności technicznej i
ekonomicznej branży geodezyjnej: Fran
ciszek Piluś w sprawie należytego wy
korzystania istniejących aktualnych za
sobów map dla zaspokojenia potrzeb
gospodarki wodnej i planowania prze
strzennego; Marian SzjTnanski w spra
wie ochrony użytków rolnych przed
nadmiernym przeznaczeniem tychże na
cele nie związane z produkcją rolną.
(Sekcja X);
Ryszar Kornowski w sprawach orga
nizacji szkolenia oraz w sprawach kadr
naukowych i zabezpieczenia warunków
ich ściślejszego powiązania z produkcją
(Sekcja XI);
Julian Dąbrowski w sprawach za
pewnienia dla Naczelnej Organizacji
Technicznej prawa do przeprowadzania
analiz społeczno-technicznych więk
szych inwestycji oraz reprezentacji w
Sejmie. Józef Dziczkaniec — w sprawie
budowy Domu Technika w Zielonej
Górze. Alfred Przyjemski w sprawach
zwiększenia udziału młodych inżynie
rów i techników we wszystkich wła
dzach i ogniwach NOT, popularyzacji
techniki i powołania rzeczników pra
sowych przy poszczególnych stowarzy
szeniach. Igor Szantyr — w sprawie
granicy dodatkowych zarobków dla
inżynierów
i
techników-emerytów
(Sekcja XII).

S. J. T.

bieżącego, Wydział Architektury, Nadzoru Budowlanego
i Geodezji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy
wyjaśnia co następuje:
1. Granica administracyjna miasta — obowiązująca
w dniu wejścia w życie dekretu z dnia 26.10.45 r. o włas
ności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
(Dz. U. nr 50, poz. 279) — którą w notatce określono jako
granicę m.st. Warszawy z r. 1938” — uzyskała w paździer
niku 1945 r. dodatkowy charakter wyższej rangi jako gra
nica terytorialnego zasięgu działania wymienionego dekretu,
stanowiąc od tej daty zarówno granicę administracyjną, jak
i granicę własności, oddzielającą tereny państwowe
od gruntów nie stanowiących własności państwa.

2. W wyniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic miasta stołecznego
Warszawy (Dz. U. nr 27, poz. 199) wspomniana wyżej gra-
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nica straciła charakter granicy administracyjnej, zachowu
jąc nadal swój drugi charakter granicy własności.

3. Operat geodezyjny dawnej granicy administracyjnej
uległ w okresie wojny częściowemu zniszczeniu. Poszcze
gólne fragmenty granicy zasięgu dekretu z 1945 r. są w mia
rę konkretnych potrzeb wznawiane narówni z innymi gra
nicami własności. Przy konkretnej potrzebie wykonania
mapy dla celów wywłaszczenia, o której mowa w notatce,
również występuje konieczność ustalenia granic własności
o pełnym zakresie.

4. Wznowienie wszystkich pozostałych odcinków granicy
wiąże się bezpośrednio z dekretem z 1945 r. Wykonawcą
tego dekretu jest miejska służba gospodarki terenami, która
otrzymuje niezbędne środki budżetowe na wykonywanie
swych zadań.
Służba ta, działając w porozumieniu z tutejszym Wy
działem, oraz doceniając potrzebę ścisłego określenia prze

biegu granicy własności, wynikającej z dekretu z 1945 r.,
przewidywała wykonanie tych prac w 1966 r., jednakże
względy budżetowe spowodowały konieczność przesunięcia
ich na rok następny.
W Iipcu 1966 r. służba gospodarki terenami zgłosiła tę
pracę do planu robót geodezyjnych na rok 1967, a następ
nie skierowała do WPG odpowiednie zlecenie uwzględnia
jące specjalne aspekty, wynikające z potrzeb gospodarki
terenami.
5. Ze względu na skutki prawne dla właścicieli przy
ległych gruntów, granice terytorialnego zasięgu dekretu
z 1945 r. jako granice własności powinny być
ustalone w oparciu o materiał źródłowy, którym jest akt
prawny, określający przebieg ówczesnej granicy administra
cyjnej, ogłoszony we właściwym dzienniku urzędowym.
Z-ca Kierownika Wydziału
d.s. Geodezji
mgr inż. Wł. Katkiewicz

IN MEMORIAM

Inż. Siefan Michniewicz

Kolega Stefan Michniewicz urodził
się we wsi Suchodoly pow. oszmiańskiego na Wileńszczyźnie w r. 1897.
W r. 1919 ukończył Państwową Szko
łę Mierniczą w Pskowie. Jednak
wcześniej, bo już w r. 1917 rozpoczął
pracę w swym przyszłym zawodzie,
początkowo na terenie Białorusi Ra
dzieckiej, a później, od sierpnia 1919 —
w Polsce. Odtąd będzie już stale pra
cował w branży geodezyjnej, osiąga
jąc stopniowo wyższe szczeble jej hie
rarchii. Więc w roku 1929, po zdaniu
państwowego egzaminu i złażeniu
przysięgi — otrzymał
uprawnienie
mierniczego przysięgłego i prowadził
różne prace pomiarowe na terenie Wi-

leńszczyzny, z siedzibą kancelarii w
Wilnie, zaś stopień inżyniera geodezji
i melioracji uzyskał w r. 1950 na pod
stawie ustawy z r. 1948 — o stopniu
inżyniera.
Okres drugiej wojny światowej i
okupacji spędził w swoich stronach
rodzinnych. Po zakończeniu wojny kol.
Michniewicz przyjechał do kraju w
r. 1945. Pracował początkowo w spół
dzielczości geodezyjnej, a od 15 kwiet
nia 1949 r. rozpoczął pracę w nowo
organizowanym Państwowym Przed
siębiorstwie Mierniczym jako jeden z
pierwszych jego geodetów i tak już do
końca swego życia nieodmiennie był
pracownikiem tej instytucji, przy
czym działał na rpżnych stanowiskach
— samodzielnych i zespołowych, a
ostatnio jako starszy inspektor kon
troli. Był więc kol. Michniewicz naj
dłużej pracującym w Warszawskim
Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierni
czym. W tym też okresie za swoje
osiągnięcia w pracy zawodowej otrzy
mał Złoty Krzyż Zasługi oraz Złotą
Odznakę za zasługi w geodezji i kar
tografii.
Najlepiej
charakteryzują
kolegę
Michniewicza Jego osiągnięcia zawo
dowe. Był On bowiem bardzo dobrym
organizatorem robót geodezyjnych bądź

jako wykonawca, bądź na samodzielnie
powierzanych Mu placówkach. Zawsze
akuratny, sumienny, łączący umiejęt
ność dbałości o interesy przedsiębior
stwa z dobrymi stosunkami z pod
władnymi, zwierzchnością i kolegami.
Wkładał znaczny wysiłek w szkole
nie pracowników, przekazując im swo
je bogate doświadczenia fachowe.
Każdy też ze współpracowników mógł
od Niego uzyskać dobrą, życzliwą radę.
Wiele widział, wiele przeżył, a potrafił
przekuć swe doświadczenia i spostrze
żenia na szlachetne postępowanie, które
zjednało mu imię zacnego człowieka i
wysoko wykwalifikowanego fachowca
geodety.
Warszawskie Okręgowe Przedsiębior
stwo Miernicze traci w Nim pracow
nika, któremu można było z całym
zaufaniem powierzyć odpowiedzialne
zadania.
My grono koleżeńskie, tracimy do
brego kolegę, który swym opanowa
niem i postępowaniem wskazywał nam
właściwą drogę naszego postępowania.
Kochał Polskę i swą rodzinną Wileńszczyznę, a prochy z tej ziemi padły
na Jego trumnę i to był najbardziej
wzruszający moment pogrzebu.

- Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

— Świadectwem wiązi koleżeńskiej geodetów
— Zapisz się na członka FPK
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B. Łącki

łej działki 5/1 jest sumą wartości dzia
łek ADFKG i FHK (rys. 1), czyli
£(50 ∣-x)∙300 — y∙xatgα]θ,O15O +

≡∕1

+ £ X2 tg a-0,0135 = 283,125
2

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr 38
Rozwiązanie zadania nr 38 nadesłało
32 osoby. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca — 63,03 m. Kilka osób
rozwiązało zadanie metodą kolejnych
przybliżeń, zaś ogromna większość w
sposób ścisły, formułując i rozwią
zując równanie drugiego stopnia. Spo
śród nadesłanych odpowiedzi przyta
czam rozwiązanie, które nadesłał kol.
Henryk Liberek z Jarocina Poznań
skiego, ze względu na prostotę toku
myśli i toku rachunku (rys. 1).

= £-300-175 = 2.6250 ha
2
= £-300-225 = 3.3750 ha
Rn
2
Ri

V = 300 -200

po uporządkowaniu otrzymujemy rów
nanie drugiego stopnia
X2 - 1500 X + 19 375 = 0
skąd
zaś

Powierzchnie konturów
cyjnych w działkach:

1
Ri = 63,03-247,88 + — -52,12-113,03 =
= 18 569 m2

RlI = £-52,12-13,03

X = FH = 13,03 m
DH = AG = 63,03 m

Kol. Henryk Liberek zadał sobie
trud obliczenia powierzchni nowych
działek, powierzchni konturów klasy
fikacyjnych w nowych działkach, a
także wartości działek.
Powierzchnie nowych działek:
5/1 300,00- 63,03 = 1,8909 ha
5/2 300,00-136,97 =4,1091 ha

= 6.0000 ha

R1 =£-61,97-247,88

2
5/2 = — 849,375 = 566,250
3

= 849,375
300
----------- = 4
125-50
oznaczamy FH = ɪ, skąd HK = r tga
Ponieważ wartość 1 m2 wynosi 0,015
względnie 0,0135 pkt, więc wartość ca
ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr 38 NADESŁALI:
wicz (Radomsko), Karol Borzucki (Ruda
Śląska), Jerzy Labus (Katowice), Roman
Pacynski (Starogard Gdański), Henryk Hadasz (Gliwice), Władysław Wieczór (Łódź),
Edmund Musiał (Radomsko), Józef Zdyb
(Ostrowiec Sw.), Janusz Kosiński (Lublin),
Jacek Żebrowski (Łódź), Józef Strzelec
(Niemodlin), Ryszard Szostek (Wrocław),

ZADANIE Nr 43

+ £■ 211,97 · 247,88 = 33 410 ml
2

5/2

A
P,
AF
AB
BD
DC
AC
FE

=
=
=
=
=
=
=
=

Wartość działek

Nr

Rl
po 150 pkt

Rn
po 135 pkt

5/1

1,8569
278,54
0,7681
115,21

0,0340
4,59
3,3410
451,04

1,8909
283,13
4,1091
566,25

2,6250
393,75

3,3750
455,63

6.000 ha
849,38 pkt.

Razem
ha
pkt
ha
pkt

Andrzej Bodag (Żagań), Ludwik Padewski
(Wroclaw), Ewhen M. Frankiw (Drohobycz
— ZSRR), Jan Wandasiewicz (Jarosław’). Jó
zef Stępień (Szczecin), Henryk Kuznik (Kra
ków), Zenon Zarzycki (Łódź), Henryk Ci
borowski (Białystok), Grupa Machów (Ma
chów, woj. rzeszowskie),
Jerzy
Szpyra
(Wąbrzeźno).

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znane będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci mapy plastycznej Tatr i książ
ki — od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

81°52’12”
2,80 ha
180,00
340,00
234,10
253,00
141,42
100,00

Nadesłał kol. Józef Strzelec z Nie
modlina.

= 40 191 m2

NAGRODA

Z czworoboku ABCD odciąć po
wierzchnię 2,80 ha = Pi prostą prze
chodzącą przez punkt E o domiarach
z boku AB wynoszących 180,00 i 100,00
metrów.
Dane

= 7 681 m2

W rozwiązaniu tym niewiadomą x
była długość FH. Możemy jednak przy
jąć, że niewiadomą jest długość HK
względnie DH. Zmienią się wówczas
współczynniki równania kwadrato
wego.
W wyniku losowania nagroda głów
na w postaci mapy Tatr i książki
przypadła koledze Ryszardowi Szost
kowi z Wrocławia, nagrody w postaci
książek przypadły kolegom: Władysła
wowi Figielskiemu ze Szczecina, Ka
rolowi Borzuckiemu z Rudy Sl., Janu
szowi Kosińskiemu z Lublina, Jano
wi Wandasiewiczowi z Jarosławia i
Henrykowi Ciborowskiemu z Białego
stoku.
S. J. T.

Wartość działek 5/1 i 5/2
1
5/1 = —. 849,375 = 283,125

Zygmunt Moraczewski (Łódź), Wiktor Gogoliński (Kraków), Marian Jatbrzykowski
(Białystok), Adam Gralak (Kraków), Kami!
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Longin Strutyński (Blachownia Śląska), Władysław Figielski (Szczecin), Henryk Liberek (Jaro
cin Poznański), Saturnin Zygmunt (Bytom),
Edward Michalski (Jasło), Ksawery Male-

= 18 909 m2

Rn = 136,97-52,12 +

5/2

849,375

340m2

=

5/1

y = 6,0000 ha

Wartość działek Ri i Rn
Ri (po 150 pkt) 393,750
Rn (p0 135 pkt) 455,625
J1 =

klasyfika

UWAGA!

Termin nadesłania odpowiedzi upły
wa z dniem 15 kwietnia 1967 r.

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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Stanisław Alexandrowicz. MAPY MAJĄTKOWE
PÓŁNOCNEGO PODLASIA Z XVI WIEKU. Kwartal
nik Historii Kultury Materialnej. R. XIV (1966),
s. 279—305, ryc. 8.

Stanisław Alexandrowicz, historyk
zajmujący się dziejami kartografii
Wielkiego Księstwa Litewskiego, na
potkał w 1965 roku w zbiorach rękopi
sów biblioteki uniwersyteckiej w Wil
nie pięć nieznanych map w dużej skali
przedstawiających obiekty (wsie, jezio
ra, lasy) znajdujące się na północnym
Podlasiu. Po zbadaniu map okazało się,
że pochodzą one z XVI wieku i są za
tem najstarszymi mapami polskimi w
wielkiej skali. Wagę tego odkrycia pod
nosi fakt, że dotychczas za najstarsze
zachowane mapy tego typu uchodziły
mapy klucza brańczyckiego, opubliko
wane przez J. Kazimierskiego (r. 1682)
oraz mapa J. Brożka z r. 1630 reprodu
kowana przez K. Sawickiego.
Napotkane mapy stały się przedmio
tem wymienionej wyżej publikacji cha
rakteryzującej się niezwykłą wnikli
wością i zasługującej na baczną uwa
gę geodetów-kartografów.
Praca Stanisława Alexandrowicza za
mieszczona w dziale „Publikacje źró
deł” Kwartalnika Historii Kultury Ma
terialnej składa się ze wstępu, analizy
map zaopatrzonej w reprodukcje tych
map oraz z zakończenia. W analizie
Autor omawia mapy w ustalonej przez
siebie kolejności chronologicznej. Wy
chodząc od badania treści mapy odczy
tuje on treść mapy, identyfikuje przed
stawione obiekty z obiektami istnieją
cymi w terenie, co pozwala Mu ustalić
skalę mapy. Dalej Autor zestawia
treść mapy ze znanymi faktami histo
rycznymi dotyczącymi kartografowanego terenu — głównie z wydarzeniami
z osadnictwa, wymienia szereg doku
mentów i osób związanych z tym tere
nem. Wyjaśnia wreszcie okoliczności
sporządzenia mapy i przyczyny jej po
wstania oraz precyzuje czas wyko
nania mapy.
Najwięcej uwagi poświęcił Autor
treści map, nie zajmując się szczegó
łowo kartograficznym sposobem przed
stawienia. Mapa została rozpatrzona
przede wszystkim jako źródło histo
ryczne. W sumie praca Stanisława
Alexandrowicza jest przykładem zasto
sowania historycznej metody badaw
czej do mapy.
W analizie map Autor ustala podsta
wowe dane dotyczące poszczególnych
map, do których należą czas powstania
mapy, przedstawiany teren i skala
mapy. Najstarsza mapa powstała ' w
latach 1527—1528 i przedstawia ziemie
przylegające do granicy między pół
nocno-zachodnią częścią Puszczy Gro
dzieńskiej, należącą do królowej Bony
a dobrami magnackimi. Jej skala waha
się w granicach od około 1 :34 000 do
około 1 :41 000. Druga z kolei mapa zo
stała sporządzona około 1536 roku i
dotyczy gruntów przy południowym
odcinku granicy dóbr goniądzkich i
knyszyńskich. Skala tej mapy zawiera
się w granicach od około 1 :33 000 do
około 1 : 50 000. Trzecia mapa, sporzą
dzona w połowie XVI wieku, w skali
około 1 : 65 000 przedstawia dobra goniądzkie w ich dawnych i nowych gra
nicach. Czwarta mapa przedstawia po
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łudniowo-wschodnią granicę dóbr go
niądzkich z dobrami królewskimi z lat
1545—1564 w skali około 1 :24 000 —
1 : 75 000. Piąta mapa obejmująca dobra
rajgrodzko-goniądzkie i knyszyńskie
powstała wkrótce po 1561 roku obra
zuje w skali około 1 : 100 000 naj
większy stosunkowo obszar.
Z notatki na tejże piątej mapie o
siedmiu wizerunkach granic, pochodzą
cej według Autora z XVI wieku wy
nika, że zbiór map tych dóbr był daw
niej liczniejszy. O istnieniu innych map
terenów puszcz litewskich do dzisiaj
nie dochowanych świadczą przytoczone
w zakończeniu pracy wzmianki o ma
pach tych z drugiej połowy XVI wieku
i początku XVII wieku. Autorowi nie
udało się ustalić nazwisk kartografów,
którzy wykonali zachowane mapy; wia
domo tylko, że każda z nich jest dzie
łem innej ręki. Ten ostatni fakt oraz
względnie duża liczba map, przedsta
wiających te same dobra, wskazuje na
silny rozwój ilościowy polskiej karto
grafii Wielkoskalowej w XVI wieku.
Podczas gdy wykonawcy map pozOstają nieznani, szczegółowo zbadane
okoliczności powstania map wskazują
na środowisko, w którym mapy te
powstały. Stanisław Alexandrowicz
wykazuje, że w każdym wypadku spo
rządzenie mapy wiąże się z działal
nością administracji dóbr królowej Bo
ny. Warto w tym miejscu przypomnieć
rolę królowej Bony w pomiarze włócznej. Omówione mapy nie wiąźą się
jednak z pomiarą włóczną. Mimo wy
rażanych niekiedy opinii, że pierwsze
mapy Wielkoskalowe w Polsce powsta
ły przy pomiarze włócznej, nie napot
kano dotychczas udokumentowanej in
formacji o istnieniu takiej mapy.
Geodetów niewątpliwie zainteresuje
sposób sporządzania map. Nie dysponu
jąc bezpośrednimi wiadomościami na
ten temat, Autor stara się wyjaśnić za
gadnienie techniki wykonywania map
na podstawie analizy treści map. Na
podstawie zbieżności treści niektórych
map i pewnych dokumentów pisanych
Autor sądzi, że mapy nr 2 i 3 sporzą
dzono na podstawie opisu terenu. Wy
suwa on także przypuszczenie, że
wszystkie mapy nie opierały się na
ściślejszych pomiarach, ponieważ nie

odzwierciedlały wiernie długości i ką
tów. Wydaje się jednak, że nawet w
wypadku, gdy bezpośrednim źródłem
sporządzenia mapy był opis, trzeba by
ło uprzednio wykonać pewne pomiary
i szacunki odległości. Wiadomo, że po
miary i szacunki odległości przeprowa
dzano także i wtedy, gdy zamierzoną
formą utrwalenia wiadomości o tere
nie był tekst.
O wiele więcej problemów nasuwają
opublikowane materiały kartografom.
Uderzająca jest różnorodność i prymi
tywizm zastosowanych środków karto
graficznego przedstawienia. Na mapach
nr li2 przedstawione obiekty ozna
czono jedynie linią i pismem. Pismo
zdaje się odgrywać rolę pierwszopla
nową — zwłaszcza na mapie nr 2. Wi
doczne są tutaj próby dostosowania
kształtu napisu do kształtu obiektu
oraz próby bezpośredniego przejścia od
znaku napisowego do znaku kreskowe
go. _Mapy nr 4 i 5 operują natomiast
także widokami przedmiotów. Ogląda
jąc te mapy nabiera się przekonania,
że stoi się u kolebki mapy wielkoskalowej, tak żywe i bezpośrednie są
wpływy dawnych technik utrwalania
wiadomości o terenie na kształt tych
map. Do technik tych należy zaliczyć
opis tekstowy i pejzaż. Opublikowane
przez Stanisława Alexandrowicza ma
teriały posiadają więc, obok prymity
wów kartograficznych, znajdujących
się w archiwach państwowych w Szcze
cinie i w Gdańsku, pierwszorzędne
znaczenie dla poznania genezy karto
graficznego sposobu przekazywania
wiadomości w wielkiej skali.
Mogłyby nasuwać się wątpliwości,
czy przekazy nr 1 i 2 można uznać za
mapy. Z pewnością nie są to mapy
w rozumieniu przyjętych dzisiaj defi
nicji mapy (Raisz, SaliScev, Szaflarski).
Wydaje się, że definicje te raczej
określają tylko mapę współczesną, nie
obejmując mapy na przestrzeni całego
etapu rozwoju mapy. Badania nad pry
mitywami kartograficznymi skłaniają
więc do ponownego przemyślenia defi
nicji mapy. Omówienie tego problemu
przekracza jednak ramy recenzji i dla
tego przedstawię go w innym miejscu.

Janusz Golaski

Węgierskie mapy turystyczne
„Węgry nie należą do tych krajów
turystyki, które przyciągają podróżnego
różnego rodzaju sensacjami... A jednak
turysta, umiejący obserwować i posia
dający pewną znajomość historii Euro
py, odkryje na Węgrzech właśnie
mnóstwo rzeczy, które go przyciągną,
oczarują i przekonają, że znajduje się
on w historycznej części Europy...”
Są to słowa wstępu „Przewodnika
dla podróżujących po Węgrzech”, wy
danego przez Wydawnictwo ,,ATHENEUM” w Budapeszcje.

Zgodnie z tym, Węgry starają się jak
najlepiej zaprezentować turystom za
bytki, krajobrazy i osobliwości swego
kraju. Jednym ze środków służących
do osiągnięcia tego celu są węgierskie
mapy turystyczne, obejmujące obszary
kraju najciekawsze pod względem geo
graficznym i historycznym. Są to prze
de wszystkim obszary górskie oraz oko
lice trzech największych jezior na
Węgrzech: Balatonu, Velensei i Ferto
(jez. Nezydlerskie).

Dotychczas ukazały się następujące
mapy turystyczne Węgier:
Skala

Z tercnówTransdanubii (Dunatdl):
Λ mccsek Iiegysdk
(G. Mecsek)
Λ Balaton és kδmyéke (Balaton i oko
lice)
A Velensei-tô (Jcz.
Weneckie)
Spproni hegysék (G.
Szopronskie)
A Bakony (Las Bakoński)
A Vdrtes Iiegysdk (G.
Vértes)
A Pilis (G. Pilis)
A Budai hegysék
(G. Budadskie)

Z terenów Cisdanubii:
A Bδrzsδny Iidgysek
(G. Bδrzsδnv)
Cserhat (G. Cserhat)
A Mátra hegysâk
(G. Mátra)
A Bükk hegysék
(G. Bukowa)
A Zempléni hegysék
(G. Zemplidslue)
Aggtelek és Josvaio
kôrnyéke (Okolice
Aggtelek i Jôsvafo)

ɪ : 75 000

Mapy boczne

Góry Villanyi

1 : 90 000

1 : 30 000
1 : 25 :000
1 : 100 000

1 : 50 000

Okolicem.
m. Tata

1 : 50 000

1 : 30 000

1 : 50 000
1 : 100 000
1 : 60 000

1 : 60 000
1 : 80 000

1 : 70 000

Górny Aggtelek (w skali
1 :250 000)

Większość tych map wykonana zosta
ła wg podobnej faktury kartograficz
nej. Rzeźbę na obszarach górskich
przedstawiono za pomocą cieniowania
w kolorze brunatnym i poziomie
(głównie w kolorze jasnobrązowym, co
50 m; pomocnicze — linią przerywaną
co 25 m). Podana jest również wyso
kość w metrach niektórych punktów.
Jednak rysunek rzeźby terenu nie jest
dość przejrzysty i porównanie tych
map z polskimi mapami turystycznymi
dla obszarów górskich wypada zdecy
dowanie na korzyść tych ostatnich.
Natomiast pod względem rysunku sy
tuacji, jak również treści turystycznej
mapy węgierskie zdecydowanie prze
wyższają polskie mapy turystyczne
Przewyższają one pod tym względem
również mapy
czechosłowackie i
Wschodnioniemieckie.
Ten dokładny i treściwy rysunek
sytuacyjny jest oczywiście możliwy
między innymi. dzięki dużym skalom,
w jakich wykonywane są te mapy. Są
one przeważnie większe od skali map
czechosłowackich i polskich. Tylko
część turystycznych map NRD wykona
na jest w podobnych skalach jak mapy
węgierskie.
Na omawianych mapach węgierskich
obszar osiedli przedstawiono kolorem
czerwonym lub ceglastym, z zaznacze
niem głównych ulic i szos przeloto
wych.
Wody podano w kolorze niebieskim,
przy czym w wodach płynących zazna
czono kierunek prądu; są również po
kazane obszary bagien i moczarów.
Lasy, łąki, pastwiska i sady przedsta
wione są różnymi barwami i odcienia
mi zieleni ze szrafurą wskazującą na
rodzaj pokrycia. Obszary winnic zary
sowano szrafurą jednolitą dla wszyst
kich arkuszy. Fakt ten ma dość duże
znaczenie, gdyż na wszystkich oma
wianych obszarach winnice są bardzo
charakterystycznym elementem krajob
razu. Poza tym zajmują one stosunko
wo wielką powierzchnię. Pola orne

pozostawione są w kolorze tła — kre
mowym bez szrafury.
Bardzo trafnie i ciekawie potrakto
wano na tych mapach sieć drogową.
Wyodrębniono autostrady, szosy, inne
drogi i ścieżki. Na niektórych arku
szach podano również numery poszcze
gólnych szos w nomenklaturze węgier
skiej i międzynarodowej — z przezna
czeniem głównie dla turystyki samo
chodowej.
Natomiast dla turysty pieszego du
żym udogodnieniem jest wyodrębnie
nie dróg, po których kursują rozkłado
we autobusy oraz ich przystanków.
Jest to rozwiązane podobnie jak na
Wielkoskalowych mapach turystycz
nych NRD. Natomiast na mapach pol
skich i czechosłowackich oznaczono
tylko niektóre przystanki autobusowe.
Jeśli chodzi o rysunek szlaków tu
rystyki pieszej, jest on rozwiązany
jednobarwnie — wszystkie szlaki ryso
wane są taką samą czerwoną linią i
kolory odróżnione są tylko przez liter
ki wpisywane przy szlakach:
K = kék (niebieski),
P = piros (czerwony),
S = sarga (żółty),
Z = żołd (zielony),
F = fekete (czarny).
Jeśli literki te nie są pisane dość
gęsto, orientacja jest dość trudna,
szczególnie przy szlakach krzyżujących
się. Na liniach kolejowych oznaczono
wszystkie stacje i przystanki, nie
wszędzie tylko podano ich nazwy. Z
map tych można się również zoriento
wać w rozmieszczeniu przystani żeglu
gi rozkładowej i wycieczkowej na rze
kach, kanałach i jeziorach. Podane są
również wszystkie przeprawy promem
lub łódką. Ma to szczególne znaczenie
przy projektowaniu wycieczek nad Du
najem, gdzie brak jest mostów.
Oprócz niektórych obiektów mogą
cych zainteresować turystów zmotory
zowanych (np. stacje benzynowe na
niektórych nowszych wydaniach) wnie
siono tu liczne szczegóły świadczące
o wielkiej trosce o turystów pieszych.
Wrysowane są tu np. (rzecz rzadko
spotykana gdzie indziej) wszystkie
źródła z wyróżnieniem mineralnych, a
także samotne studnie (z wyodrębnie
niem studni z żurawiem). W niektórych
miejscach podane jest również czy wo
da nadaje sie do picia.
W orientacji terenowej pomaga ozna
czenie na mapach samotnych drzew
(oznaczonych i w legendzie jako orien
tacyjne), krzyży przydrożnych, dzwon
nic i wież obserwacyjnych.
Na nowszych wydaniach map wyodrębiono również obiekty zabytkowe,
takie jak niektóre kościoły, kaplice,
zamki, dwory, ruiny, pomniki, czy nie
które cmentarze. Sposób odrębnego
przedstawiania obiektów o znaczeniu
turystyczno-krajoznawczym
istnieje
również na mapach CSRS. Mapy wę
gierskie są więc dobrymi uzupełnienia
mi do przewodników, a nawet często
pozwalają się obyć bez nich, zwłaszcza
wobec doskonałej służby informacyjnej
na miejscu, w terenie.
Pod względem zagospodarowania tu
rystycznego Węgry są jednym z naj
lepiej wyposażonych wśród krajów de
mokracji ludowej. Oprócz normalnych
hoteli i domów turystycznych oraz
campingów na mapach węgierskich
wyodrębnione są: schroniska, domy
noclegowe, karczmy i zajazdy, leśni
czówki i gajówki, chaty myśliwskie,

stanice turystyczne i stanice leśne. In
formacja ta jest dużo obszerniejsza niż
na mapach czechosłowackich, nie mó
wiąc już o polskich czy niemieckich.
Oprócz treści sytuacyjnej, przyjętej
dla ogółu map turystycznych, niektóre
arkusze ze względu na specyfikę opisy
wanego terenu zawierają treść jeszcze
bardziej szczegółową. Na przykład na
mapach zalesionych gór Vértes i Btikk
zaznaczono w niektórych ich rejonach,
że turysta może się spotkać z jeleniem,
sarną, kozicą lub dzikiem, gdzie prze
bywa najwięcej wiewiórek i w których
partiach lasu przeważają poszczególne
gatunki drzew (np. jodły, dęby).
Na mapie gór Borzsony nie ograni
czono się do wrysowania położenia
punktów widokowych, ale przedstawio
ne również, które tereny można oglą
dać z tych punktów (za pomocą zazna
czenia kąta widzenia). Ponadto arkusz
ten zawiera karton z krótkim opisem
głównych tras turystycznych regionu;
podobny opis zamieszczony jest też na
mapie Gór Budalskich. Podano tu także
połączenie komunikacji miejskiej i
podmiejskiej z punktami wymarszu i
docelowymi tych tras. Na mapie umieszczono też treść turystyczną obsza
ru samego Budapesztu z węzłami ko
munikacyjnymi i niektórymi przystan
kami komunikacji miejskiej. Poza tym
na arkuszu znajduje się również sche
matyczny plan wszystkich -szlaków tu
rystycznych na prawym brzegu Duna
ju, mających swój początek w Budzie.
Technicznie bardzo ciekawe wyko
nana mapa gór Aggtelek, na której
obok rzeźby i sytuacji naziemnej
przedstawiono także kompleks naj
większych na Węgrzech jaskiń. Nary
sowany jest tu przebieg jaskiń pod
konkretnymi punktami i obiektami na
powierzchni, zaznaczone są wejścia,
wyjścia oraz ważniejsze korytarze i
sala jaskiniowa. Mapa jest tak wyko
nana, że wystarczy do orientacji nawet
wewnątrz jaskiń, a jednocześnie za jej
pomocą nie traci się orientacji odnośnie
świata zewnętrznego.
Na mapie okolic Balatonu istotnym
szczegółem jest podanie tras statków
utrzymujących stałą komunikację mię
dzy
poszczególnymi
nadbrzeżnymi
Orzystaniami wraz z czasem przejazdu.
Dla amatorów kąpieli niebagatelne
znaczenie ma fakt przeprowadzenia
izobat Balatonu, gdyż w związku z
bardzo płaskim dnem jeziora, nawet za
pomocą tej mapy turystycznej można
s’’e zorientować, jak daleko sięga bez
pieczna dla człowieka płycizna. Doty
czy to szczególnie płytko leżącego dna
południowego brzegu.
Reasumując, należy stwierdzić, że
węgierskie mapy turystyczne dobrze
spełniają swe zadanie, szczególnie jeśli
chodzi o treść turystyczno-krajoznaw
cza. Pod tym względem przewyższają
zarówno mapy turystyczne wydane w
Polsce, CSRS, jak i w NRD. Słabiej na
tomiast niż na mapach polskich, czes
kich i niemieckich opracowano jedynie
rysunek rzeźby terenu.
Dzieki swej bogatej i łatwo dającej
się odczytać treści mogą one służyć
również turystom polskim, nie znają
cym języka węgierskiego. Niektóre z
wymienionych map są do nabycia w
sklepie Węgierskiego Instytutu Kultury
w Warszawie.
Jerzy Midzio
Katedra Kartografii
Uniwersytetu Warszawskiego
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ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT
FÜR VERMESSUNGSWESEN
Nr 5 wrzesień — październik
1964 r. — G. Stolitzka — Metoda
zmniejszająca wpływ refrakcji przy
wykonywaniu niwelacji. — L. Krepp e r — Ustawa o podatku gruntowym
1955 i ustawa o szacunku majątko
wym 1955. Przegląd literatury i cza
sopism.
Nr 6 listopad — grudzień 1964 r. —
P. Gleinsvik — Geometryczna in
terpretacja średniego błędu położenia
punktu przy trygonometrycznym wy
znaczaniu punktów. — F. Embac h e r — Stosowanie przyrządów
zwierciadlanych w hydrometrii.
Nr 1 styczeń — luty 1965 r. — F.
Embacher — Odchylenie pionu
i doświadczalne pole grawimetryczne
na Buschberg. — H. Schmidt —
Nowe rozrzucenie błędów przy za
mkniętych ciągach poligonowych.
Nr 2 marzec — kwiecień 1965 r. —
J. Krames — Pseudoogniskowe
krzywe dwóch czworoboków płaskich.
— S. Bakkelid — Obliczenie śred
niego stosunku załamania na podsta
wie meteorologicznych pomiarów na
krańcowych punktach długości przy
pomiarach odległości za pomocą krót
kich fal. — J. Mitter — Nowy geodimetr model 6.
Nr 3 maj — czerwiec 1965 r. — H.
Schmidt — Aktualny stan map to
pograficznych i planów katastralnych
w Austrii, Szwajcarii, Belgii, NRF,
Francji, Holandii i Włoszech (w za
łączeniu 9 wzorów map). — F. Em
bae h e r — Tyczenie łuków za po
mocą koła zwierciadlanego. — J.
Mitter — Sprawozdanie z referatu
L. Bendefy: Podstawowe problemy
dzisiejszego badania ruchu skorupy
ziemskiej.
Nr 4 lipiec — sierpień 1965 r. —
K. Rinner — Orientacja pęku pro
mieni kierunkowych. — K. Bret
terbauer — O możliwych anoma
liach refrakcji wywołanych nachyle
niem warstw powietrza. — W. Sme
tana — Ekonomiczne
założenie,
obserwacja i obliczenie naziemnych
siatek punktów wcinanych. — P.
Waldhausl — Nowości z Jeny.
Nr 5 wrzesień — październik 1965 r.
— K. Ledersteger — Ogólna sferoida odniesienia w zbliżeniu ósmego
rzędu. — H. Biach — Eliminowanie
grubych błędów przy pomiarach graniczników. K, Bretterbauer —
Wpływ ' ciśnienia i temperatury na
wyniki wyznaczenia szerokości geo
graficznej z odległości zenitalnych na
południku. — K. Egghart — Au
striacka morga i jej celtycko-gallickie
pochodzenie.
Nr 6 listopad — grudzień 1965 r. —
K. Hubeny — Fotogrametryczna
rejestracja profili. — W. Scher
merhorn — Dokąd prowadzi foto
grametria i automatyzacja w geode
zji? — A. Stickler i P. Wald
häusel — Badanie dokładności fo
togrametrycznie wyznaczonych punk
tów wcinanych. '— K. Haas — Sto
sowanie fotogrametrii do zdjęcia
osnowy przy scaleniach rolnych
VERMESSUNGSTECHNIK

Nr 4 —· kwiecień 1966 r. — F.
Deumlich — Wykorzystanie nauki
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jako produkcyjnej siły w służbie geo
dezji i kartografii. — H. Kautzleben i H. Schmidt — Automatycz
na konstrukcja map izolinii za po
mocą małego automatu rachunkowe
go Cellatron SER 2. (Komunikat in
stytutu geomagnetycznego w Poczda
mie). — E. Deutschmann —
Technika pomiarowa jako podstawa
przemysłowej budowy wymiennej w
budownictwie. — T. Sirakoff —
Badanie
ekscentryczności
montażu
przy wielkopłytowej metodzie bu
dowlanej w Sofii. — H. Paust —
Wpływ strat masy w kopalnictwie od
krywkowym na wyniki pomiarów
obniżania się terenu (szkód górni
czych). — W. Gerbeth — 5. pomiar
kontrolny
państwowego
głównego
punktu wysokościowego w NRD w
r. 1964. — L. Wiedenfeld — Czy
fotogram lotniczy bywa wszechstron
nie wykorzystywany dla celów infor
macyjnych? — D. Passler — Pio
nier aerofogrametrii — 100 rocznica
urodzin Teodora Scheimpfluga. — G.
Dorhofer — Obrazkowe metody
rysowania map i ich zastosowanie
przy wydawaniu map turystycznych.
— K. Bleil — Reflektor z heliotro
pem. — Dział młodego technika. —
H. Kuhn — Wolne trasowanie klo
toid w budownictwie wodnym.

Nr 5 — maj 1966 r. — J. Zimmer
mann — Wykorzystanie 4. kongre
su izby techniki. — C. Eidam —
Obliczenie klotoidy. — G. Harden
berg — Sporządzenie Wielkoskalowego operatu mapowego na podsta
wie aerofotogrametrii. — K. Wäch
ter — Sporządzenie Wielkoskalowego
operatu mapowego na podstawie aero
fotogrametrii. Prace trygonometryczne
i wyznaczenie fotopunktów. — H.
Sternisko i A. Gebauer — Spo
rządzenie Wielkoskalowego operatu
mapowego na podstawie aerofotogra
metrii. Lot aerofotogrametryczny. —
J. Krämer i Μ. Biirger — Spo
rządzenie Wielkoskalowego operatu
mapowego na podstawie aerofotogra
metrii. Fotogrametryczne przetwarza
nie. — P. E. Schmidt — Sporzą
dzenie Wielkoskalowego operatu ma
powego na podstawie aerofotograme
trii. Pomiary uzupełniające i karto
wanie. — H. Gopfert — Sporzą
dzenie Wielkoskalowego operatu ma
powego na podstawie aerofotograme
trii. Opracowanie kartograficzne. —
K. Lengfeld — Wybór i sporzą
dzenie folii rastrowych do stosowania
skróconej skali kolorów w kartogra
fii. — B. Hallert — Statystyczne
wyznaczenie elementów wewnętrznej
orientacji na podstawie rzutu szeregu
punktów i pęku promieni. — Μ.
Sommer — Interpolacja wolnopoWietrznych anomalii siły ciężkości. —
W. Kluge — Redukcja na powierz
chnię elipsoidy odniesienia długości
wyznaczonych za pomocą świetlnych
i elektronowych odległownic. — Dział
młodego technika — D. Büchsen
schuss — Zasady trasowania auto
strad.

Nr 6 — czerwiec 1966 r. — A.
Töpfer — Matematyczne przedsta
wianie naturalnych i socjalno-ekonomicznych procesów. — H. Gopfert
— Metody sporządzenia .kartograficz
nych oryginałów kolorów powierzch
niowych dla map topograficznych. —

O. Valka — Analityczny planimetr
do obliczania powierzchni. — G.
Müller — Badanie podręcznego ra
diotelefonu UFT 431 wytwórni radio
wej w Dreźnie. — G. Heene —
Ekonomia tachimetrycznych metod
pomiarowych. — K. Szangolies
i A. Zemann — Koordymetr i stół
rysunkowy jako nowa kombinacja
przyrządów. — Μ. Kusch — Aerotriangulacja analityczna według me
tody niezależnych par obrazów. —
K. Regensburger — Przyczynek
do problemu zwiększenia dokładności
Wielkoskalowych aerotriangulacji.
Nr 7 — lipiec 1966 r. — J. Zi mm e r m a η n — 20 lat izby techni
ki — 20 lat postępu technicznego. —
K. Dressier — Fotogrametryczne
prace do wykonania map podczas nie
mieckiej ekspedycji na Szpicbergen
w latach 1964/65. — K. SzangoIies — Stereotrigomat — nowy uni
wersalny system przyrządów do foto
grametrycznego
przetwarzania.
—
A. Adlung — Dokładność krótkofa
lowego pomiaru długości przy uwzglę
dnieniu równorakich wpływów atmo
sferycznych. — J. Merkel — Przy
czynek do wyznaczenia najprawdopo
dobniejszego kierunku południka przy
pomiarach azymutu przyrządem żyro
skopowym. — K. Reicheneder —
Nowy wzór na przyspieszenie siły cięż
kości. — H. Zschippang — Prak
tyczne stosowanie przyrządów do pio
nowania. — V. B. Stanek — Postę
powanie przy wyznaczeniu przesunię
cia punktów obserwacyjnych przy po
miarach odkształceń. — R. Koitsch
— Przyrządy geodezyjne na targach
lipskich w r. 1966. — Dział młodego
technika — H. Finger i E.F. Queiss n e r — Metody wykonania globusów.
Nr 8 — sierpień 1966 r. — O.Weibrecht —Topokart — nowy uniwer
salny przyrząd Stereokartograficzny
Carl Zeissa z Jeny. — J. Drake —
Instrukcje do pomiarów inżynierskich.
— W. Simon — Prace geodezyjne do
przekształcenia placu Karola Marksa
w Lipsku. — H. Werner — Przyczy
nek do techniki pomiaru zapory wod
nej, w szczególności do pionowania
szybu. — H.Fischer —- Nanoszenie
punktów sondowania przy sondowaniu
stawów według nowej metody. —
J. Pietschner — Badania teorii
błędów przy zniekształceniach obra
zów pionowych. — W Helpap —
Obliczenie współrzędnych przybliżo
nych w siatce trygonometrycznej z na
wiązanymi łańcuchami. — E. Gresch
— Wyrównanie siatki z kątami i dłu
gościami.— G. Rabe — Wpływ skosu
horyzontu przy kompensacyjnych niWelatorach Ni 007 Carl Zeissa z Je
ny. — F. Töpfer — Zasięg stosowa
nia fotogrametycznych pomiarów wy
sokościowych w topografii krajowej.—
J. Pietschner — Uwagi do wypra
cowania norm pojęć, układów współ
rzędnych i wzorów dla fotogrametrii.—
B. Heischkel — Metody pracy cen
tralnego biura kierowniczego infor
macji i dokumentacji dla geodezji
i kartografii. — O. Weibrecht —
Równoczesne zróżnicowane prostowa
nie i orografía za pomocą systemu
Stereotrigomatu.

Mgr inż. W. Chojnacki
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Metoda sporządzania fotomap uproszczonych
Część I
Wprowadzenie. Próbne opracowania opisaną poni
żej metodą wykonano w 1952 r., w okresie tym zapotrzebo
wanie na fOtomapy w skalach 1:5000 i 1:10 000 było
szczególnie duże, a jednocześnie konieczność zakładania
osnów fotogrametrycznych dla dowiązania zdjęć lotniczych
w znacznym stopniu ograniczała możliwość wykonania fo
tomap. Obecna sytuacja w tym zakresie jest znacznie lep
sza; pomimo to i obecnie mogą wystąpić potrzeby wykona
nia fotomap w terminach, którym metoda tradycyjna me
może sprostać, z czego wynika, że metody uproszczone są tu
nadal aktualne.
Po wykonaniu zdjęć lotniczych, opracowanie fotomap me
todą tradycyjną obejmuje następujące etapy zasadnicze: po
miar i obliczenie osnowy fotogrametrycznej (ok. 65% ogółu
prac), zagęszczenie tej osnowy za pomocą radialnej trianguIacji instrumentalnej (ok. 20%) i wreszcie przetworzenie
zdjęć i montaż fotomap (ok. 15%). Konieczność oparcia
fotomapy o pracochłonne prace połowę powodowała, że
w przypadku zaistnienia pilnych potrzeb wykonywano jako
produkt zastępczy fotoszkice zwykłe (stanowiące zestaw od
bitek stykowych zdjęć lotniczych) lub fotoszkice ulepszone
(będące zestawem powiększeń doprowadzonych do założonej
skali w oparciu o mapy na ogół w skali 1 :100 000).
Praktyka wykazała, że dla wielu potrzeb fotoszkice (na
wet ulepszone) ze względu na małą dokładność nie są wy
starczające, wobec czego powstaje konieczność wykonania
fotomap klasycznych.
Opisany rodzaj opracowań, nazwany fotomapą uproszczo
ną, zajmuje pod względem dokładności i pracochłonności
miejsce pośrednie pomiędzy fotoszkicem ulepszonym a foto
mapą klasyczną. Proponowana metoda stanowi próbę czę
ściowej realizacji idei oparcia przetwarzania zdjęć na
elementach orientacji zewnętrznej zdjęć lotniczych. W kon
kretnym przypadku wykorzystano tylko dane dotyczące na
chyleń zdjęć, określone na podstawie wskazań Iibeli; skalę
przetworzeń określono pośrednio w oparciu o zidentyfiko
wane na zdjęciach punkty rzadkiej osnowy geodezyjnej.
Wykonanie właściwych prac doświadczalnych wymagało
uprzedniego ustalenia zasad przetwarzania wg nastawień,
dostosowania przetwornika do nowych potrzeb i wyskalowania Iibeli kamery lotniczej.

wersora nastawienie współczynnika powiększenia z dokład
nością ok. 1‰ (urządzenia te zostaną opisane dalej). Dalszą
korzyścią wynikłą z wprowadzenia tego współczynnika
jest uproszczenie wzorów.
Przyjmuję następujące oznaczenia:
V — kąt nachylenia osi kamery do pionu,
j'p — ogniskowa przetwornika,
fk — ogniskowa kamery,
h — wysokość lotu w skali opracowania,
ψ — kąt nachylenia kasety negatywu,
φ — kąt nachylenia ekranu.
Przy przetwarzaniu występują następujące znane zależności:
fp ■ sin V
fp .
sin φ — — sɪn V
(1)(2)
ψ
h
fi.
tg φ
k= — =
(3)
tg V
ɑo

Skreślenie φ (kąta nachylenia ekranu)
Kąt nachylenia ekranu obliczymy wprost z wzoru (2),
w którym wprowadzimy uproszczenia wynikające z tego,
że zdjęcia wykorzystywane do opracowania fotomap na
leżą z założenia do kategorii zdjęć prawie pionowych.
Dla zdjęć takich można przyjąć:
(∙>≤3S)

Zasady przetwarzania według nastawień

Rozwiązanie zostało dostosowane do użytego przyrządu,
którym był przetwornik E2 Wilda. Jak wiadomo, należy on
do typu, w którym obiektyw jest nieruchomy, a istnieje
natomiast możliwość przesuwu negatywu prostopadle do osi
nachyleń ekranu (rys. 1).
Problem sprowadza się do Obhczenia następujących trzech
wielkości:
k0__ współczynnika powiększenia (mierzonego po osi
optycznej przetwornika),
2. φ — kąt nachylenia ekranu.
3 p __ wielkość przesuwu poprzecznego kasety nega
tywu.
Wprowadzenie współczynnika k0 zamiast wielkości bo
(odległość od obiektywu do ekranu mierzona po osi optycz
nej przyrządu) jest wyrazem dążności do Wyehminowania
błędów wynikających z istnienia luzów oraz niedokładności
działania inwersora ostrości. Umożliwione to zostało przez
zastosowanie tzw. koła skatowego i podziałki skalowej,
które pozwalają na całkowicie niezależne od działania in

ɪ
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gö i przybliżonego wynosi Żcc, a więc jest całkowicie zàniedbywalna.
Obliczenie k0. Wprowadzimy oznaczenie
h
k = -—, skąd h = k∙f∣i
fk
Podstawiając do wzoru (1) otrzymamy:
fp 1 - sm
. V
sin w =------fk k

(5)

Stosując analogiczne uproszczenia co i w przypadku φ,
otrzymamy:

dalej Zc0 = —

fp∙v⅛∙k

Obliczenie poprzecznego przesuwu Uegaiywu

Obliczenie opieram na wzorze podanym w „Fotogrametrii”
Zellera [1], Wzór oryginalny (dla zdjęć prawie piono
wych) brzmi:

sin V Γ
P = ~2^^ L

bfp (2fp — b) Ί
—(b-f)2 J’ P°d≡t→> b = (-k + l)fp (10)

po nieskomplikowanych przeróbkach otrzymamy prosty wzór
podający wielkość przesuwu poprzecznego negatywu w
funkcji „v” oraz powiększenia „k”.

(6)

fk-vfp

(11)

a więc

(Ό
Jest to wzór ważny. Mówi on, że współczynnik powiększe
nia ko, mierzony po osi optycznej przetwornika, równy
jest w przybliżeniu współczynnikowi zasadniczemu k, czyli
stosunkowi wysokości zdjęcia do ogniskowej kamery. Zba
dajmy obecnie wielkość błędu popełnianego na skutek sto
sowania wzoru przybliżonego. W tym celu zanalizujmy
wzór ścisły:
,
tgφ
. fp
Zc0 =------ oznaczmy dalej — = c;
tg V
fk
otrzymamy:
c
c sm v
sin φ = c sin v, sin φ = — sin v; tg φ =
;
k
j/1 — c2 sin2 v

sin v

k0 = n∙k
wyrażenie pierwiastkowe „n” = 1 dla v = o oraz k = 1
tych więc jedynie wartości wzór k„ = k jest wzorem
słym.
Obliczmy „n" dla k = 0, 9, 1,0; 1,1 oraz k = 1,9,
2,1 zakładając:
Λ>

(9)
dla
ści

2,0,

is Og Og

lθɑ

c = — = ----- oraz v — le, 2®. 3®
fk
210

Tablica 2

Tablica 1
k

0,9
1,0
1,1
1,9
2,0
2,1

n

fc

P=IS

,=28

v = 3g

1,0000
1,0000
1,0000
1,0001
1,0001
1,0001

0,9999
1,0000
1,0001
1,0003
1,0003
1,0003

0,9993
1,0000
1,0001
1,0006
1,0006
1,0006

0,9
1,0
1,1
1,9
2,0
2,1

⅛m
v = lg

,=26

,=3g

1,9
1,6
1,4
0,8
0,7
0,7

3,9
3,3
2,9
1,5
1,5
1,4

5,8
4,9
4,3
2,2
2,2
2,1

Z tablicy widać, że maksymalny błąd wynikający z za
stosowania wzoru uproszczonego 0,6‰, co dla omawianych
opracowań jest wielkością zaniedbywalną, biorąc pod uwa
gę wpływ skurczu filmu i papieru fotograficznego oraz
błędy nastawienia skali na przetworniku.
Dla możliwych w przyszłości przetworzeń o wyższej do
kładności, uwarunkowanych zdjęciami na płytach szklanych,
niekurczliwymi papierami fotograficznymi i precyzyjnymi
przetwornikami, celowe będzie stosowanie współczynników
branych z tablicy.
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W przypadku, gdy fc=l, p=fk

siny

(12)

Wielkość przesuwu poprzecznego dla powiększeń bliskich
jednokrotnego i dwukrotnego i nachyleń do 3S podaje ta
blica 2.
Tablica powyższa, podobnie jak i tablica 1, obliczona zo
stała dla fk — 210 mm i fp = 180 mm.

Problem Wyskalowania przetwornika

Jak wiadomo, przy stosowanym obecnie sposobie prze
twarzania na podstawie osnowy geodezyjnej, podziałki
przetwornika E2 (b, φ, p, κ) mają jedynie znaczenie orien
tacyjne, obecnie należy całą sprawę zbadać pod kątem wi
dzenia uzyskania odpowiedniej dokładności.
Wyskalowanie bębenków skrętu
i przesuwu po
przecznego „p” nie nasuwało trudności. Badanie wzajem
nej prawidłowości ruchów pochylenia ekranu (φ) i zwią
zanych z nimi za pomocą steru Carpentiera ruchów po
chylenia kasety kliszy (ψ) przeprowadzone zostało przez
wielokrotne wyznaczenie miejsca zera za pomocą płytki
rektyfikacyjnej założonej w kasecie negatywu oraz odpo
wiedniego podkładu położonego na ekranie przetwornika.
Dokładność urządzenia (składającego się z wycinka koła
i bębenka pomiarowego), wskazującego pochylenie ekranu,
nie budzi zastrzeżeń. Stwierdziłem natomiast (również za
pomocą płytki rektyfikacyjnej i odpowiednich podkładów),
że na skutek luzów w sterze Carpentiera i niedostatecznej
jego stabilności, nastawienie nachylenia kasety negatywu
nie jest dostatecznie dokładne. Błędy kąta ψ wymagają
wprowadzenia poprawek do nominalnych nastawień nachy
lenia ekranu, co jest konieczne dla uzyskania właściwych
wymiarów zrzutowanego obrazu. Badania wykazały, że wy
mienione wyżej poprawki nachylenia ekranu sięgają 20c,
a niekiedy więcej. Ponieważ w konkretnym przypadku
wielkość pochylenia „<p” miała być obliczana na podstawie
wskazań Iibeli o dość problematycznej dokładności, prze
szedłem nad sprawą nastawiania wielkości ,lφ" do po
rządku, po ustawieniu miejsca zera na wartość średnią.
W przypadku możności uzyskania wartości „v” z dokład
nością odpowiadającą uzyskiwanej, np. przy zdjęciach ho
ryzontu (kilka minut nowego podziału), należałoby wzmoc
nić i usztywnić ster Carpentiera celem uzyskania lepszej
dokładności jego działania. Gdyby się to okazało niemożli
we, wskazane byłoby zastosowanie metody stosowanej obec
nie w Ministerstwie Odbudowy we Francji, a podanej przez
prof. Μ. B. Piaseckiego w jego „Fotogrametrii płaskiej” [2],
Metoda ta polega na wpasowaniu — odpowiedniej dla każ
dego kąta nachylenia zdjęcia — nałożonej na negatyw
elipsy w okręg umieszczony na ekranie. Sposób taki elimi
nuje oczywiście wszystkie błędy działania steru Carpentiera, lecz jest dość skomplikowany.
Zaznaczyć należy, że nie można uważać stanu dzisiejsze
go za wadę przyrządu; przy dotychczasowych bowiem za
łożeniach ster Carpentiera spełniać ma jako jedyne za
danie utrzymanie w stałym przecięciu płaszczyzn kliszy,
obiektywu i ekranu z dokładnością dostateczną dla uzy
skania ostrości obrazu przy ekranie pochylonym — i za
danie to spełnia zupełnie zadowalająco.

Zagadnienie nastawień „ko" (stopnia powiększenia)

Jak już na wstępie wspomniałem, wprowadzenie „ko"
(stopnia powiększenia) zamiast powszechnie przyjętej za
równo we wzorach, jak i konstrukcji przyrządów wiel
kości „bo" (odległość obiektyw — ekran) spowodowane zo
stało dążnością do podniesienia dokładności. Uprzednio bo
wiem przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że
w działaniu inwersora ostrości istnieją luzy oraz, że na
wet bez zmiany stopnia powiększenia, wielkość obrazu
na ekranie zmienia się w sposób dostrzegalny przy mani
pulowaniu kasetą.
Na marginesie zaznaczę, że w przypadku użycia do na
stawień podziałki „bo” należałoby wyznaczyć dla każdego
przetwornika wielkość, którą nazwać można ogniskową
inwersora oraz miejsce zera podziałki „b”. Praca ta zo
stała wykonana uprzednio za pomocą płytek rektyfikacyj
nych i odpowiednich podkładów dla różnych stopni powięk
szenia. Otrzymano następujące wyniki (w milimetrach):
przetwornik nr 122 ! f = 179,71 ± 0,03 bo = —0>79 ± 0,09
przetwornik nr 123 : f = 180,32 ± 0,06 bo = +0,18 + 0,15
przetwornik nr 124 : f = 179,86 ± 0,06 b0 = —2,79 ± 0,13

Zaprojektowaneprzeze mnie urządzenie do nastawiania
stopnia powiększenia „k0” składa się z okręgu Skalowego
wykreślonego ze środka obrotu kasety na górnej powierz
chni szklanej płyty kasety (w płaszczyźnie styku z nega
tywem) oraz z podziałki skalowej, wykreślonej na ekra
nie w linii pokrywającej się z osią pochyleń ekranu
(rys. 2).

pomocą biegunowego koordynatografu firmy Haag Streit.
Średnica koła została następnie kilkakrotnie zmierzona za
pomocą precyzyjnego koordynatografu prostokątnego. Po
miar wykazał, że okrąg został wykreślony praktycznie bez
błędnie, tj. w granicach dokładności koordynatografu.
Średnica jego wyniosła: 0 — 266,08 mm.
Równocześnie zaznaczone zostały na płycie kasety znacz
ki tłowe odpowiadające znaczkom tłowym negatywu, po
nieważ przetworniki typu R2 nie były w takie znaczki zao
patrzone.
Podziałka skalowa została wniesiona tak, by zagwaran
tować możliwie największą jej dokładność. Po zdjęciu ekra
nu (stolika) naklejono wzdłuż uprzednio wyznaczonej linii
odpowiadającej osi pochyleń pasek papieru rysunkowego.
Po zupełnym wyschnięciu papieru naniesiono za pomocą
koordynatografu podział milimetrowy; podziałka została
powleczona, celem zabezpieczenia, lakierem celuloidowym.
Podział biegnie w obie strony od uprzednio wyznaczonego
na ekranie punktu przebicia z osią optyczną (i mechanicz
ną) przyrządu.
W przypadku szerszego zastosowania metody przetwarza
nia wg nastawień, zarówno okrąg jak i podziałka skalowa
powinny być wykonane fabrycznie; okrąg — przez wytra
wienie na płycie szklanej, podziałka zaś — na wpuszczo
nej w ekran linijce, wykonanej z białej masy plastycz
nej. Oczywiście powinny być również wytrawione na szkla
nej płycie kasety znaczki tłowe, które będą służyły do
właściwego ułożenia negatywu w kasecie.
Przy odczytywaniu długości rzuconego na ekran odcin
ka skatowego występuje na skutek błędów instrumental
nych drobna asymetria w stosunku do punktu zerowego,
którą usuwamy (dla wygody odczytu) za pomocą drob
nego przesuwu za pomocą bębna „q” (przesuw negatywu
wzdłuż osi pochyleń).
Przy posługiwaniu się lupą (a w przypadku dobrego
wzroku i bez niej) można ocenić dokładność odczytu dłu
gości odcinka na ÷ 0,2 mm, co przy zasadniczym powięk
szeniu równym jedności da błąd względny:
0,2
podczas gdy dokładność osiągalną za pomocą podziałki „b"
ocenić należy na około 1/250, a więc rzędu 4‰.
Sporządzenie i stosowanie wprowadzonych urządzeń dla
nastawiania skali ilustrują załączone zdjęcia (rys. 3, 4, 5).

Zagadnienie uzyskania wartości pochyleń kamery
U podstaw pomysłu wykonywania fotomap uproszczo
nych leży m. in. założenie, że dokładność wskazań Iibeli
kamery lotniczej usprawiedliwia wzięcie ich pod uwagę
przy przetwarzaniu. Założenie to jest skromne i wyrażone

Nastawienie k0 odbywa się przy zerowym położeniu
bębna „p”, tj. wówczas, gdy oś optyczna przetwornika
przechodzi przez osie pochyleń kasety i ekranu.
Przy pochyleniu ekranu okrąg skalowy rzutuje się na
ekran w formie elipsy, w stosunku do której mierzymy
długość cięciwy przechodzącej przez oś pochyleń ekranu.
Odbywa się to przez odczytanie przecięć elipsy z podziałką skalową. Otrzymana w ten sposób długość cię
ciwy jest niezależna od kąta pochylenia.
W ten sposób dokonujemy oceny powiększenia przez po
równanie długości odcinków położonych na osiach pochy
leń kasety i ekranu; długości tych odcinków, a więc i ich
stosunek, są całkowicie od kąta pochylenia niezależne. Spo
sób ten wbrew opinii prof. Μ. B. Piaseckiego, wyrażonej
w „Fotogrametrii płaskiej” na str. 80, jest ścisły. Nieporo
zumienie powstało prawdopodobnie dlatego, że prof. Μ. B.
Piasecki mówi o pomiarze „jednej ze średnic elipsy”, podczas
gdy w rzeczywistości podlega pomiarowi jej cięciwa, prze
chodząca przez oś pochyleń ekranu.
W wykonaniu praktycznym, okrąg skalowy wykreślony
został tuszem na pokrytej częściowo żelatyną górnej po
wierzchni szklanej płyty kasety. Wykonane to zostało za

Rys. 3. wykreślanie okręgu stalowego
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innymi słowami brzmi, że lepsze wyniki da uwzględnienie
wskazań Iibeli niż przyjęcie, jak się to dzieje przy fotoszkicach ulepszonych, że zdjęcia zostały wykonane przy ściśle
pionowym pol<½eniu osi kamery.
Niedokładność wskazań Iibeli wynika z dwu przyczyn.
Pierwszą i zasadniczą jest fakt, że libela wskazuje kieru
nek przyśpieszenia, będącego wypadkową przyśpieszenia
ziemskiego i chwilowego przyśpieszenia samolotu spowodo
wanego wahaniami, zwłaszcza w kierunku poprzecznym
do osi samolotu oraz zmianami szybkości. Drugą mniej
szej wagi przyczyną jest opóźnienie wskazań spowodowane
bezwładnością pęcherzyka i oporami cieczy.
Wydaje się, że pominąwszy metodę fotografowania ho
ryzontu, która nie znalazła w Polsce zastosowania ze wzglę
du na występujące z reguły zamglenia linii horyzontu, je
dynym rozwiązaniem byłoby zastosowanie giroskopu, któ
rego wskazania byłyby fotografowane w chwili zdjęcia, po
dobnie jak się to dzieje ze wskazaniami statoskopu.
Omawiany sposób nie jest w Polsce stosowany, ponieważ
posiadane kamery lotnicze nie są wyposażone w urządze
nia żyroskopowe. Badanie dokładności wskazań Iibeli mo
głoby (i powinno) być wykonane przez porównanie z war
tościami, otrzymanymi najlepiej z przeliczenia elementów
nastawień autografów typu A5 Wilda. Mogłoby to być wy
konane przy okazji wykonywania opracowań autogrametrycznych, opartych o nie budzącą zastrzeżeń osnowę geo
dezyjną.

nów falistych, w oparciu o osnowę zagęszczoną za pomocą
radialnej triangulacji, dokładność otrzymywanych wartości
nachyleń byłaby raczej niewystarczająca.
Wyskalowanie Iibeli kamery lotniczej

Zdając więc sobie całkowicie sprawę z małej dokładności
wskazań Iibeli należało pomimo to przystąpić do jej wy
skakiwania, skoro nie było żadnej innej drogi do uzyskania
wskazań lepszych.
Zbadana została libela kamery RC5 nr 118, jak nastę
puje: Kamera została w warunkach kameralnych umoco
wana na podwieszeniu w sposób pozwalający na jej po
chylanie za pomocą śrub nastawniczych. Pokrywa kamery
została zdjęta, a obraz pęcherzyka Iibeli (rzucony przez
obiektyw pomocniczy) zaobserwowany za pomocą lupy
w płaszczyźnie ogniskowej na tle koncentrycznych krąż
ków. Średnicę obrazów krążków pomierzono w płaszczyź
nie ogniskowej za pomocą sprawdzonej podziałki i lupy.
Analogiczne średnice pomierzono na jednym z negatywów,
użytych do opracowania fotomap uproszczonych (rys. 6).
Tablica 3. Pomiar średnic współrzędnych kół Iibeli
Średnice

W kamerze

Na negatywie

1
2
3
4

3,0 min
4,2 mm
5,4 mm
—

3,1 mm
4,2 mm
5,1 mm
6.8 min

Średnice

Pomiar I

Pomiar II

Średnica

Nachylenia

0
1
2
3
0’
1’
2’
3’

296540
293 72
292 14
290 32
296 40
299 17
300 84
302 38

296540
293 68
292 18
290 30
296 40
299 14
300 78
302 38

296510
293 68
292 16
290 31
296 40
299 15
300 81
302 38

0,005
2 72
4,24
6,09
0,00
2,75
4,n
5,98

Tablica 5

Rys. 4. Ulepszona kaseta przetwornika
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Środek
Okr. 1
Okr. 2
Okr. 3

Odległość w mm

Wartość wychylenia w gradach

0.00
1,55
2,10
2,70

0,00
2,74
4,32
6,04

Stqd średnia przewaga Iibeli kamery na 1 mm równa się 2,24.
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Tablica 4. Pomiar przewagi Iibeli

Badania takie mogłyby być również wykonane, teoretycz
nie biorąc, przez porównanie wartości otrzymanych na
podstawie elementów przetwarzania z wartościami wska
zań Iibeli — jednak jedynie w przypadku przetwarzania
zdjęć terenów płaskich oraz opartych o bardzo starannie
pomierzoną i zidentyfikowaną pełną osnowę geodezyjną.
W przypadkach przeciętnych, tj. przy przetwarzaniu tere
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Następnie pomierzono za pomocą ustawionego na kame
rze teodolitu nachylenia odpowiadające kolejnemu ustawie
niu środka pęcherzyka Iibeli w środku kół i na przecię
ciu z koncentrycznymi okręgami i otrzymano ostatecz
nie następujące wyniki:
Ponieważ wychylenia pęcherzyka Iibeli były w następ
stwie mierzone w milimetrach od środka, zestawiono poniż
szą tablicę wartości v i φ w funkcji tych wychyleń.
Tablica 6
Wychylenie
Iibeli
w nim

w gradach

w gradach

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

0,00
0,18
0,35
0,53
0,71
0,88
0,06
1,24
1,42
1,59
1,77
1,95
2,1¿
2,30
2,48
2,66
2,88

0,00
0,15
0,30
0,46
0,61
0,76
0,91
1,06
1,21
1,36
1,52
1,67
1,82
1,97
2 12
2,28
2,47

V

nym 20%. Zakładam również, że wzajemne dopasowanie
odbitek odbywa się w środku pasa wzajemnego pokrycia.
Przy powyższych założeniach bierzemy (teoretycznie) z każ
dej odbitki symetrycznie w stosunku do punktu głównego
położony odcinek o długości 140 mm.
W przypadku niepionowości zdjęć, długości tych od
cinków zostaną zniekształcone. Przy badaniu tych znie
kształceń wykryłem ciekawą i korzystną dla proponowa
nej metody właściwość (której potwierdzenie znalazłem
później w literaturze radzieckiej 3 polegającą na tym, że
przechodzący przez punkt główny odcinek d = τj + rprzy r1 = r2 jest równy odpowiedniemu odcinkowi na zdję
ciu przetworzonym w granicach dokładności wzorów pierw
szego rzędu. Odchyłki długości promieni składowych są
natomiast znaczne, lecz występują ze znakami przeciw
nymi.
Odchyłki obliczyłem analitycznie w oparciu o wzory
wyrażające zależności między współrzędnymi przetworzenia
i zdjęcia (przy powiększeniu = 1).
Założyłem, że zdjęcie jest pochylone w kierunku lotu pod
kątem i obliczyłem na przetworzeniu długości promieni,
odpowiadających na zdjęciu promieniom o długości 72 mm,
wziętym co 25≡ (rys. 7). Wyniki podane są w tablicy 7.

Należy zaznaczyć, że odczytywanie wielkości i kierunku
wychyleń Iibeli byłoby łatwiejsze, gdyby libela kamery
Wilda została zaopatrzona podobnie, jak to ma miejsce
w kamerach Zeissa, w krzyż przechodzący przez jej środek
lub co najmniej w kropkę wyznaczającą ten środek.
Obliczenie deformacji liniowych (ze względu na nachylenie
kamery) odcinków przechodzących przez punkt główny
zdjęcia i położonych w stosunku do niego symetrycznie

Oprócz założenia o celowości wykorzystywania wskazań
Iibeli u podstaw pomysłu fotomap uproszczonych leży za
łożenie drugie, a mianowicie, że wysokość lotu na uży
tych do opracowania odcinkach szeregu (długości 8 km)
jest stała. Wobec braku wskazań Statoskopu było to za
łożenie konieczne.
Skala szeregów podstawowych, tj. mających oparcie
o punkty osnowy geodezyjnej jest określona na podstawie
pomiaru długości odcinka pomiędzy zidentyfikowanymi
punktami na końcach zestawów odbitek i porównania tego
odcinka z długościami obliczonymi ze współrzędnych.
Należy więc odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wpływ
pochylenia zdjęć na mierzony w ten sposób na zestawie
odbitek odcinek; obliczenie bowiem skali jako stosunku
odcinka pomierzonego na szeregu odbitek do długości obli
czonej ze współrzędnych byłoby zasadniczo prawidłowe
jedynie w przypadku ścisłej pionowości zdjęć oraz stałej
wysokości lotu -w poszczególnych szeregach.
Zaznaczę jeszcze, że wysokościomierz typu kieszonko
wego, którego wskazania rejestrują się fotograficznie w
chwili zdjęcia, jest mało czuły (jedna podziałka = 10 m)
i z reguły nie wykazuje zmian na użytych do opracowania
krótkich (8 km) odcinkach szeregów. Zastosowanie ste
toskopu przy niewielkim podniesieniu kosztu zdjęć elimi
nowałoby w znacznym stopniu błędy skali spowodowane
zmianami wysokości lotu i podniosło bezsprzecznie dokład
ność proponowanej metody.
Zakładam, że celem zmniejszenia ilości styków i spo
wodowanych tym błędów zestawia się dla wyznaczenia
skali szeregów co drugą odbitkę przy pokryciu teoretycz

Rys. 7

Tablica 7. Długości promieni i średnic na zdjęciach przetworzonych
v = 3g

r-2g

v = lg
Kier.

0-200
25-225
50-250
75-275
100-300
125-325
150-350
175-375

R

rι

rι

R

r‘

r∙

R

*i

'·

72,01
72,16
72,29
72,38
72,41
72,38
72,29
72,16

72,01
71,86
71,74
71,66
71,63
71,66
71,74
71,86

144,02
144,02
144,03
144,04
144,04
144,04
144,03
144,02

72,02
72,34
72,61
72,79
72,86
72,79
72,61
72,34

72,02
71,74
71,50
71,35
71,30
71,35
71,50
71,74

144,04
144,08
144,11
144,14
144,16
144,14
144,11
144,08

72,08
72,54
72,95
73,24
73,34
73,24
72,95
72,54

72,08
71,65
71,30
71,09
71,02
71,09
71,30
71,65

144,16
144,19
144,25
144,33
144,36
144,33
144,25
144,19

Na podstawie tablicy 7 (ew. wykresu) można — znając
wielkość i kierunek kąta nachylenia — wprowadzić po
prawki długościowe. Poprawki te dla wszystkich szeregów
opracowywanego obszaru okazały się praktycznie zaniedbywalne.
Należy jeszcze zaznaczyć, że ewentualne poprawki dłu
gości średnich mają zawsze jeden znak dodatni, tzn., że
wszystkie te średnice na odbitkach są krótsze niż byłyby
w przypadku zdjęć ściśle pionowych, w przeciwieństwie do
poprawek długości poprawek, które występują zawsze
z przeciwnymi znakami.
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Zagadnienia dokładności matryc i Cyjanokopii powstałych w wyniku montażu negatywów
W opracowaniach różnych zagadnień na podkładach ma
powych spotykamy się często z potrzebą zmiany skali. Naj
częściej dokonywana jest zmiana skali z 1 :1000 (skala za
sadniczej mapy miasta) na 1 :2000, 1 :5000, rzadziej
1 : 10 000, a czasem 1 :500. W celu otrzymania podkładu
geodezyjnego w zmienionej skali należy opracować go re
dakcyjnie. Jest to klasyczna droga postępowania zgodna
z potrzebą otrzymania prawidłowego rysunku w zamierzo
nej skali.
Sprawą zasadniczą w procesie opracowania redakcyjnego
jest wybór i uogólnienie elementów treści mapy według
obowiązującej instrukcji lub specjalnych wskazówek.
Dla mniej dokładnych prac można zrezygnować ze żmud
nego redagowania mapy i zmiany skali dokonać na drodze
fotomechanicznej. Na tak sporządzony podkład geodezyjny
można z wystarczającą dokładnością nanosić wstępne pro
jekty.
Ze względu na charakter prac projektowych mapy mon
towane są w dość duże obręby, co daje obszerniejszy prze
gląd również terenów przyległych, funkcjonalnie związanych
z obiektem projektowanym. Oprócz tego montaż może być
również dokonany w układzie sekcyjnym.
Ostateczny efekt montażu, matryca lub Cyjanokopia służą
różnym celom i w związku z tym wymagana dokładność
reprodukcji musi być różna. Na dokładność matrycy jak
i cyjanokopii składają się między innymi błędy zawarte
w materiale wyjściowym, który w decydującym stopniu
wpływa na dokładność montażu. Spotykamy się z następu
jącymi materiałami wyjściowymi: 1) plansze aluminiowe
(korektostat), 2) matryce wykonane na: a) astralonie, b) kal
ce technicznej, c) kalce batystowej (płóciennej).
Na planszach aluminiowych występują błędy: 1) skarto
wanie (nie uzgodnione styki), 2) wykreślenia, 3) wymiaru
ramek sekcyjnych.
Różnice wymiarów spowodowane wpływami termiczny
mi (jeśli chodzi o plansze) są minimalne i jako innego
rzędu — nieistotne przy rozpatrywaniu błędów wymiaru
ramek sekcyjnych, które obarczone są głównie niedosko
nałością techniki kreślarskiej.
Matryce wykazują znaczne deformacje. Minimum defor
macji daje się zauważyć w przypadku matryc wykonanych
na grubym astralonie (ca 0,25 mm). Przy matrycach
ί
astralonu Cienkieso (0,15 mm i mniej) deformacje do
chodzą od —3 do +5‰.
Kalka techniczna jest papierem i nie nadaje się do do
kładniejszych prac geodezyjnych jako podkład rysunkowy.
Jako panier obarczona jest wadami papieru, a wiec kurczy
się nierównomiernie (często niedwukierunkowo), łamie się
oraz ulega zmianom wymiarów w czasie, w zależności od
wpływów atmosferycznych (głównie wilgoci). Maksymalny
skurcz kalki technicznej dochodzi czasem do 10—12%o.
Kalka batystowa ulega deformacji często w kierunku
przeciwnym niż kalka techniczna (w kierunku wątku lub
osnowy w zależności od ich rodzaju oraz sposobu nalania
masy celulozowej na tkaninę kalki). Zaobserwowano przy
padek rozciągania się matrycy sekcji „Warszawa” (skala
1 :1000. format minimalny 800 × 600 mm) o 13 mm na dłu
gości, tj. przeszło 16‰. natomiast szerokość nie odbiegała
od nominalnej więcej niż + 0,2 mm.
Wyszczególnione w skrócie ważniejsze mankamenty ma
teriałów wyjściowych w późniejszych operacjach fotoreprodukcyjnych i montażowych nastręczają dużo kłopotów. Kie
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dy odchylenia, a właściwie różnice odchyleń, szerokości
i długości przekraczają dopuszczalne, pomnożone przez
krotność zmniejszenia, wtedy montaż staje się niemożliwy
ze względu na nieprawidłowe; spasowanie elementów treści
mapy _ głównie sytuacji i zacięć siatki współrzędnych.
W celu poznania różnic odchyleń wymiarów ramki, a tym
samym oceny przydatności do montażu poszczególnych
sekcji składowych, nieodzowhe jest zorientowanie się w ma
teriale wyjściowym pod względem wymiarowym.
W tym celu należy wszystkie sekcje pierworysów lub
matryc przemierzyć. Pomiaru można dokonać w dwojaki
sposób: możemy określić długość i szerokość, mierząc ją na
osiach symetrii sekcji, lub kolejno mierząc wszystkie czte
ry boki.
W bardzo dokładnych pracach, aby mieć pełny obraz war
tości materiału wyjściowego, należy dla kontroli mierzyć
przekątne sekcji (sprawdzenie czy mamy do czynienia
z prostokątnym kształtem ramki).
Pomiar długości i szerokości na osiach symetrii sekcji
jest z reguły błędny ze względu na nieprostolinijność ra
mek. Na planszy nieprostolinijność spowodowana jest nie
właściwym wykreśleniem, natomiast na kalce technicznej
dodatkowo nierównomiernym skurczem (niejednokrotnie
przyczyną jest lamowanie matryc). Matryce są wielokrot
nie przepuszczane przez wyświetlarkę ozalidową, co nie
wpływa dodatnio na kształt ramek sekcyjnych, a tym sa
mym i obszar między nimi zawarty. Pomiar wszystkich
boków sekcji, chociaż bardziej pracochłonny, daje właściw
sze wyniki w ocenie materiału wyjściowego. Dane uzyskane
z pomiaru tego materiału są podstawą do klasyfikacji na
grupy do fotografowania.
Obecnie nie ma praktycznie możliwości poprawienia
w produkcji kartometryczności materiału wyjściowego, ale
możemy, przez odpowiednie zaklasyfikowanie, uzyskać naj
dogodniejszy rozkład odchyleń od wymiarów nominalnych
dla matrycy lub cyjanokopii jako ostatecznego produktu.
Poprawienie kartometryczności można otrzymać przez za
stosowanie przekształcenia anamorfotycznego (tzw. foto
grafowanie podwójne).
Ze względu na trudność technicznego przystosowania ka
mery fotoreprodukcyjnej jest to sprawa przyszłości.
Negatyw jako element składowy montażu powinien mieć
jednakowe odchyłki od nominału tak na długości, jak
i szerokości, jeżeli skala materiału wyjściowego w kierun
kach długości i szerokości była różna, tzn. współczynnik
skalowy odbiegał od nominalnego.
Przyjęte kryterium spełnia warunek, aby odchyłki na
długość i szerokość były sobie bezwzględnie równe w mi
limetrach.
Klasyfikacja materiału wyjściowego
Dotychczas praktykowano podział materiału wyjściowego
na grupy do fotogmowania w oparciu o wymiar długości —
nie zawsze średni. Gdy materiałem wyjściowym były plan
sze lub matryce astralonowe o grubości ca 0,25 mm, przy
montażu występowały częściej błędy skartowania. W przy
padku materiałów wyjściowych, 'wykonanych jako matryce
na kalce batystowej, kalce technicznej lub jako kopie ozaIidowe Zgeneralizowane, w montażu występują często paromilimetrowe odchylenia od wymiaru minimalnego sze
rokości.
...__ __________

TaMica 1

Boki

Górny
Dolny
Prawy
Lewy

Odchyłka
śr. w mm
Jśr. w mm

Odchyłka
śr. w mm
Jśr. w mm

Wymiar
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Wym.
śr.
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794.2
499.2
498,4
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— 1,2

-2,4

Odchyłka
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Aby nie dopuszczać do tak dużych rozbieżności wymia
rów matryc i kopii błękitnych, w Pracowni Reprodukcji
Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, pod kie
runkiem mgr inź. Ryszarda Warpechowskiego, przeprowa
dzono szereg badań ze względu na klasyfikację materiałów
wyjściowych, jak i różną kurczliwość stosowanych ma
teriałów fotograficznych. Badania skurczu błon fotogra
ficznych z trójoctanu celulozy oraz na podłożu estrowym
(Estar base) są kontynuowane.
Na podstawie zgromadzonego materiału z bieżącej pro
dukcji oraz specjalnie wykonanych eksperymentów, zostały
opracowane metody redukowania wymiarów w celu właści
wej klasyfikacji materiału wyjściowego.
Punktem wyjścia było założenie, że wymiary ramek nega
tywu powinny posiadać jednakowe odchyłki w milimetrach
z przeciwnym znakiem od wymiarów nominalnych. Re
dukcję wymiarów najlepiej zilustruje przykład na danych
z pomiaru sekcji w skali 1 :1000 o wymiarach nominalnych
500 X 800 mm.
Na podstawie pomiaru stwierdzono następujące wymiary
boków sekcji: bok górny — 793,8; bok dolny — 794,2; bok
prawy — 499,2; bok lewy — 498,4.
W kolejności wyliczamy średnie boków, a następnie od
chyłki średnich boków od nominalnych. Odchyłki w mili
metrach przeliczamy na promille. Z odchyłek średnich
w promillach widzimy, że odchyłki w milimetrach są nie
proporcjonalne (z reguły tak jest). Różnica odchyłek w pro
millach daje nam wartość, o jaką należy poprawić wymia
ry> aby jeden z wymiarów sekcji był nominalny.
Po poprawieniu, odchyłka tego wymiaru wynosi zero,
natomiast odchyłka drugiego wymiaru posiada pewną war
tość (przy γ równym nominalnemu, druga odchyłka też wy
niesie zero). Obliczamy wartość redukcji, o ile należy zmie
nić odchyłkę drugiego wymiaru, zmieniając wymiar pierwszy
jednocześnie o tę wartość, aby odchylenia od nominalnych
wymiarów były równe.
Wartość redukcji wyznaczamy ze stosunku odchyłki śred
niej poprawionej do teoretycznego współczynnika skalowego. Po dodaniu redukcji do odchyłek średnich popra
wionych tak dla szerokości jak i długości, otrzymamy od
chylenie wymiarów sekcji od minimalnych w promillach
z odpowiednim znakiem dla długości i szerokości (zawsze
znaki przeciwne).
Przeliczając promille na milimetry otrzymamy odchyle
nia od wymiarów nominalnych, które powinny być sobie
równe (w granicach dokładności prowadzonego rachunku).
Prześledźmy powyższe postępowanie na danych otrzy
manych z pomiaru sekcji (tablica 1).
Odchyłka od nominalnych wymiarów wynosi 1,6 mm
w skali materiału wyjściowego. Porównajmy powyższe
wyniki z wynikami uzyskiwanymi wg dotychczasowego
postępowania (tablica 2).
TaMiea 2

Boki

C

D
P
L

Wymiar śr. + popr.
P
P
Wymia Wymia- Odchył Odchył
ka śr. popraw popraw (^⅛~ + p) wmm
ka śr.
ry .
ry,
w mm w %o ka w%o ka w mm
śred.
sekcji

793,8
794,2
499,2
498,4

794,0

-6,0

-7,5

+7,5

+6,0

800,0

498,8

—

—

+7.5

+ 3,8

502,6

Doprowadzono wymiary sekcji do długości równej nomi
nalnej, co spowodowało odchylenie szerokości o 2,6 mm.
W skali 1 : 2000 wyniesie to 1,3 mm. Dla przejrzystości ze
stawmy wyniki obu obliczeń w tablicę (tablica 3).

Redukcja

y

= R

Jśr.p+R
w %o

Jśr.p + R
w mm

+3,2

-1,9

-1,5

+3,2

+3,2

+ 1,6

(Λir.p⅛R)⅛
w mm

±1.6

Średnie wymiary
sekcji zreduko
wane

798,4

Schematyczne wyniki tablicy można przedstawić jak po
dano na wykresie (rys. 1).
Na rysunku widać, oprócz wartości odchyłek od wymia
rów nominalnych, również charakter ich rozkładu. Widzi
my, że mimo doprowadzenia długości do nominalnej, ram
ki na długości pokrywają się, a rozbieżność skali od nomi
nalnej jest maksymalna w kierunku szerokości i wynosi
+ 2,6 mm w skali 1 : 1000.

+ 0,8

Rys. 1

Taki rozkład odchyłek stwarza możliwość jednokierun
kowego Skażenia wymiarów (skali), co w montażu kilku
lub kilkunastu negatywów powoduje duże trudności spasowania sąsiadujących sekcji, różniących się współczynni
kami Skalowymi, odbiegającymi od nominalnego w róż
nych kierunkach. Odchyłki od długości i szerokości teore
tycznej mające różne wartości bezwzględne nie sumują się
maksymalnie na bokach, lecz minimalnie i gwarantują war
tość skali poprzecznej i podłużnej, odbiegającą od teore
tycznej o jednakowe wielkości dla każdej sekcji.
Rozbieżność skali w kierunkach poprzecznym i podłuż
nym byłaby jednakowa, gdyby przyjąć kryterium proporcjo
nalnych odchyłek wymiarów od nominału.
Rozpatrując zagadnienie klasyfikacji materiału wyjścio
wego daje się zauważyć, że właściwy podział na grupy do
fotografowania pozwala na racjonalny rozkład odchyleń,
jak również i jednakowy charakter rozbieżności między pa
sowanymi w montażu negatywami stykających się sekcji.
W praktyce produkcyjnej kłopotliwe byłoby rachunkowe
uwzględnienie poprawek na równomierny skurcz materiału
wyjściowego. Z tego też względu skonstruowano nomo
gram pozwalający dodatkowo ocenić dokładność przyszłej
matrycy lub Cyjanokopii względnie zdyskwalifikować ma
teriał wyjściowy. Z nomogramem i jego konstrukcją można
się zapoznać w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyj
nym.
TaMica 3

Skala 1 :1000

Wymiary
sekcji
średnie

Wymiary
zredukowane
798,4
501,6

Odchyłka
w mm
-1,6
+ 1,6

Wymiary po
doprowadzeniu
długości do nom.

800,0
502,6

Odchyłka
w mm

+ 2,6

794,0
Skala 1 : 2000

498,8
399,2
250,8

-0,8
+ 0,8

400,0
251,3

+ 1.3

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że
dotychczas przy klasyfikacji materiału wyjściowego uwzględ
niano tylko wymiar długości. Opracowany sposób klasyfi
kacji materiału wyjściowego pozwala korzystniej rozłożyć
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odchyłki, a za pomocą nomogfamü — przyśpieszyć czyn
ność podziału na grupy, eliminując obliczenia rachunkowe.
Najbardziej jednak racjonalne postępowanie w celu otrzy
mania dobrego pod względem kartometrycznym produktu,
jakim jest matryca, będzie nieskuteczne, gdy mamy do
czynienia z trójoctanem celulozy, który jest podłożem pod
lewu fotograficznego.
Matryce na trójoctanie celulozy opuszczające pracownię
reprodukcji odpowiadają stawianym przez zleceniodawcę
wymaganiom, tzn. że odchyłki nie przekraczają ± 0,3 (ma
tryca formatu Al).
Zdarzają się niejednokrotnie wypadki kurczenia się
matryc o a%o (po upływie kilku miesięcy). Tak duże odstęp
stwa pochodzą z różnicy mikroklimatów, jakie panują
w pracowni reprodukcji i miejscu użytkowania matryc.
Najważniejszy czynnik mikroklimatu — wilgotność względ
na — w naszej pracowni reprodukcji w okresie lata wynosi
średnio 83j∕o. W miesiącach zimowych notuje się znaczny
spadek wilgotności względnej — niekiedy nawet do 48%,
średnica miesięcy zimowych wynosi 59—60%. Oprócz zmian
wilgotności letniej i zimowej notuje się zmiany krótko
trwałe, wywołane stanem pogody. Zmiany te są nieraz
gwałtowne i w ciągu 2—4 godz. wskazania higrometru prze
suwają się z 75 do 92%.
W tym trudnym kompleksie warunków: pracownia —
miejsce eksploatacji matrycy (biuro projektowe wyświetlarnia składnica itp.) — nie sposób sprostać wymaga
niom, aby w każdym z tych miejsc utrzymane były wy
miary matrycy, a więc jej kartometryczność.

Trojoctan celulozy jest materiałem niestabilnym i pod
lega bezpośrednio wpływom atmosferycznym. Wyjściem
z tej sytuacji jest wykonanie wtórników matryc na astralonie. Z chwilą, kiedy matryce na materiale fotograficznym
są wykonane i kiedy „trzymają” wymiary, należy wyko
nać kopię pozytywową, np. na gumie arabskiej na astralonie.
W ten sposób mamy zagwarantowaną kartometryczność ma
trycy na astralonie do prac wymagających dokładności,
gdy tymczasem dla prac mniej dokładnych (wstępne pro
jekty) możemy z powodzeniem używać matrycy na podłożu
trój octanowym.
Innym wyjściem, dla zagwarantowania kartometryczności
matryć, jest stosowanie materiału fotograficznego na podło
żu estrowym, na którym wykonywane są filmy firmy
KODAK, np. KODALITH Orto Film Typ 3, ESTAR BASE —
formatu 500 X 600, 400 X 500 mm oraz w rolach 101,6 cm X
X 7,62 m.
Wtórniki matryc na astralonie lub podłożu estrowym z za
stosowaniem omówionej klasyfikacji materiału wyjściowe
go zapewniają dobre wyniki kartometryczności i ekono
miczne rozwiązanie tego ważnego i aktualnego problemu
w obliczu posiadania dużej ilości materiałów mapowych
wykonanych na deformujących się nierównomiernie podło
żach.
Wyniki doświadczeń w zakresie klasyfikacji materiałów
wyjściowych oraz podziału na grupy do fotografowania,
jak i niektóre dane dotyczące zmiennej kurczliwości ma
teriałów fotograficznych są do szczegółowego wglądu
w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

Iniormacja z „IV giełdy postępu technicznego" w zakresie
geodezji, fotogrametrii i kartografii, organizowanej w Brnie
W dniach od 13 do 15 września
1966 r. zorganizowana została w ra
mach imprez VIII Międzynarodowych
Targów Brneńskich, IV giełda postępu
technicznego (BTZ) w zakresie geo
dezji, fotogrametrii i kartografii.
Organizacja giełdy spoczywała w
rękach kierownictwa resortu geodezji
i kartografii. Stowarzyszenie Geode
tów Czechosłowackich (CsVTS) oraz
Zakładu Geodezji i Kartografii okrę
gu Moraw południowych.

Seminarium na temat map
miejskich
W dniu 30 czerwca br. odbyło się
kolejne seminarium Sekcji Kartogra
ficznej poświęcone zagadnieniom map
miejskich ze szczególnym uwzględnie
niem generalizacji ich treści. Ciekawy
referat tematyczny bogato ilustro
wany przykładami map wygłosił kol.
mgr inż. Stanisław Kolanowski.
Z pełnym zadowoleniem Zarząd Sek
cji powitał na seminarium kartogra
fów przyjezdnych reprezentujących po
szczególne jednostki geodezyjne w
Kielcach, Olsztynie, Opolu, Poznaniu,
Rzeszowie i we Wrocławiu.
O aktualności omawianego tematu
świadczyło zainteresowanie zebranych,
co znalazło wyraz
w dyskusji.
Omawiano poszczególne technologie
wykonawstwa map o tematyce miej
skiej, dzielono się doświadczeniami i
spostrzeżeniami produkcyjnymi.
Zainteresowanie omawianym tema
tem pozwala żywić nadzieję, że praca
Sekcji Kartograficznej wywrze poważ
ny wpływ na doskonalenie produkcji i
konsolidację środowiska kartograficz
nego w geodezji.
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Zadaniem giełdy było zapoznanie
szerokich kręgów geodetów z nowo
czesnymi rozwiązaniami technicznymi
i technologicznymi w obrębie tematu
głównego giełdy, który jest przewod
nim dla całej tej imprezy. Każda do
tychczasowa giełda obejmowała inny
temat przewodni, który dotyczył aktu
alnie ważnych i palących problemów
środowiska geodezyjnego.
Organizacyjnie giełda przedstawiała
się następująco: ustalony uprzednio
temat stanowił pole działania geode
zyjnych instytucji krajowych w tym
zakresie, a ponadto zapraszano refe
rentów i wystawców zagranicznych do
przygotowania referatów i ekspona
tów związanych z danym tematem.
W czasie trwania giełdy wygłaszano
referaty przeglądowe krajowe i zagra
niczne, połączone z dyskusją, a po
nadto przez cały czas trwania giełdy
wystawiano różne, tematycznie zwią
zane eksponaty dotyczące nowych
oraz ulepszonych rozwiązań.
Na stoiskach wystawowych obecni
byli autorzy przedstawianych metod
i tam właśnie odbywała się zasadni
cza dyskusja o charakterze roboczym,
w toku której zainteresowani poznają
szczegółowo interesujące ich zagad
nienia.
Impreza ta zyskała sobie dużą po

pularność w tamtejszym środowisku
geodezyjnym i jest bardzo wysoko
oceniana jako wielce pożyteczna i ce
lowa.
O zainteresowaniu świadczyć mogą
dane liczbowe poprzednich imprez
tego typu, a mianowicie (zestawienie).
W bieżącym roku tematem prze
wodnim było: „Opracowanie i reduk
cja map wielkoskalowych” oraz „Spe
cjalne zadania fotogrametrii”. Wy
głoszono trzy referaty przeglądowe,
a autorami ich byli: inż. Miroslav
MikSovski — CSRS, prof. A. R. Boy
le — Kanada i mgr inż. Jan Koniecz
ny — Polska.
Liczba eksponatów na wystawie
liczyła 81 sztuk, wśród nich oprócz
eksponatów czeskich wystawiono 10
eksponatów zagranicznych pochodzą
cych z Anglii, Belgii, NRF, Finlan
dii, Francji, Włoch, NRD i Szwajca
rii.
Spostrzeżenia moje jako uczestnika
ΓV BTZ są bardzo pozytywne, na pod
kreślenie zasługuje szczególnie forma
organizacyjna, zakładająca wnikliwą
i nieskrępowaną dyskusję fachową na
stoisku wystawowym w niewielkim,
lecz zainteresowanym danym proble
mem zespole specjalistów oraz bogata
ekspozycja, w tym również ekspona
tów zagranicznych.

ZESTAWIENIE

Nr

Imp.

Rok

Wystawcy

Eksponaty

Uczestnicy

Przedsta
wiciele róż
nych orga
nizacji

1
2
3

BTZ
BTZ
BTZ

1962
1963
1965

12
13
14

60
67
81

350
500
600

7
62
105

Mgr inż. Jan Konieczny
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Analiza stabilności reperów wiekowych sieci niwelacji precyzyjnej I klasy na podstawie porównania wyników pomiarów
z 1953-55 i 1963 r.
Repery wiekowe podstawowej sieci niwelacji precyzyj
nej państwa w założeniu swym mają za zadanie spełniać
rolę szczególnie stabilnych punktów, do których odnoszo
ne mogłyby być wszelkie pomiary uzupełniające i kon
trolne, a które, także byłyby pomocne w analizie błędów
niwelacji przy powtarzanych pomiarach sieci. Repery te
o wyjątkowo pewnej i głębokiej stabilizacji powinny rów
nież odgrywać odpowiednią rolę przy badaniach współ
czesnych pionowych ruchów skorupy ziemskiej, mających
charakter ruchów endogenicznych, długookresowych i wielkopromiennych. Z tego względu szczególnie ważny jest
odpowiedni wybór miejsca założenia reperów wiekowych,
a następnie — sprawdzenie, czy nie podlegają one ruchom
lokalnym, tj. ruchom stabilizacji w podłożu lub lokalnym
ruchom podłoża. Sprawdzenie to ułatwia fakt, iż w zasa
dzie każdy reper wiekowy jest zespołem trzech oddziel
nych reperów o podobnym rodzaju stabilizacji.
Mając właśnie na uwadze powyższe sprawdzenie, z ini
cjatywy Instytutu Geodezji i Kartografii, a na zlecenie
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wykonane zo
stały w 1963 r. przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geode
zyjne powtórne pomiary niwelacji precyzyjnej w rejonach
osadzenia reperów wiekowych. Pomiary te miały na celu
sprawdzenie, w jakim stopniu na przestrzeni czasu uległy
zmianie przewyższenia ɪ) pomiędzy poszczególnymi Tepe
rami każdego z zespołu trzech reperów.
Pomiarami objęte były następujące zespoły punktów
wiekowych: Łęczyca, Lesięcin, Jaroty, Prostki, Chełmsko.
Wilkowo, Borowa Góra, Żabce, Smardzew, Borów, Brudzowice i Sandomierz (rys. 1). Nie włączono do nich dwu

reperów wiekowych na terenie Warszawy (Wola, Grochów)
oraz dwu nowo założonych (Koniaków, Sanok). Pomiarami
kontrolnymi w 1963 r. nie został również objęty punkt
wiekowy Racibórz, założony w 1956 r., który posiada już
jednak dwa pomiary, wykonane w latach 1957/58 i 1962
w ramach sieci niwelacji precyzyjnej GOP, wykazujące
różnice przewyższeń między trzema reperami zespołu rzę
du ± 1 mm.
Dla uzyskania pełniejszej charakterystyki stabilności re
perów i oceny ruchów lokalnych na danym obszarze, po
miary kontrolne w 1963 r. nie ograniczały się do zespo
łów punktów wiekowych, lecz obejmowały jeszcze prze
ciętnie około 10 sąsiednich reperów — przeważnie typu
BK-V i B-VI — leżących na liniach niwelacji I kl. Tu
jednak ograniczymy się tylko do omówienia wyników
uzyskanych z porównania pomiarów przewyższeń między
poszczególnymi reperami każdego z zespołów punktów
wiekowych.
W załączonej tabeli zestawione zostały dane dotyczące
momentu osadzenia reperów, sposobu stabilizacji, rodzaju
podłoża oraz momentu pierwotnego pomiaru wykorzysta
nego dla porównania (rubr. 2), a także — głębokości osa
dzenia reperów i odległości między nimi (rubr. 5).
Rubryka 6 zawiera wyniki zasadniczego porównania
przewyższeń z dwu pomiarów: pierwotnego (1953/55 r.)
i aktualnego (1963 r.), w relacji różnic 1953—1963. Oba
pomiary zawierały w sobie jedynie poprawki łat. Dane
w tej rubryce odnoszą się do aktualnego pomiaru wyko
nanego przy wykorzystaniu dwóch klinów. W rubryce 7 ze
stawiono analogiczne wielkości różnic, uzyskane z tych
samych pomiarów pierwotnych i innych pomiarów aktual
nych wykonanych przy użyciu czterech klinów. Pomiary
takie były wykonane dodatkowo w przypadku, gdy po
równywany pomiar pierwotny też był wykonany metodą
na 4 kliny.
Analizując uzyskane wartości różnic przewyższeń
(rubr. 6) możemy zauważyć, co następuje: w dwu przy
padkach, tj. dla punktu Jaroty (—6.36 mm) i Wilkowo
(—4.49 mm), wartości te wskazują wyraźnie na ruch jed
nego z Teperów zespołu. Należy to tłumaczyć gorszą niż
w przypadku innych punktów stabilizacją.
Punkt Borowa Góra nie powinien być przy analizie
brany pod uwagę, gdyż składa się on z jednego tylko
reperu. Dla prowizorycznej kontroli podane zostały w ze
stawieniu zmiany przewyższeń w nawiązaniu do dwu są
siednich, dużo niższej klasy reperów (BK).
Pozostałe różnice przewyższeń — potwierdzone często
drugim pomiarem (rubr. 7) — wskazują na dobrą stabil
ność poszczególnych reperów zespołów' punktów wieko
wych. Średnia wartość róźńicy, obliczona dla nich w,g wzoru
rir = ±"∣∕ — ∙

. wyniosła ±

Asi i 1,0 mm ∕]7km

Biorąc pod uwagę przeciętną odległość między Teperami,
równą 0,8 km, otrzymujemy dla niej średnią wartość
Rys. 1. Szkic rozmieszczenia reperów wiekowych
>) Nazwę „przewyższenie” użyto w niniejszym opracowaniu w od
niesieniu do pomierzonych wartości różnic wysokości, skorygowa
nych jedynie o poprawkę ze względu na komparację łat, bez wpro
wadzania poprawek ze względu na system wysokości.

różnicy ψ ∣/ o,8 km ■ 1.0 mm∕∣,' km ≈=⅛≈ ⅛ 0,9 mm.
Średnia wartość różnicy przewyższeń zawiera w sobie
wpływ ruchu reperów wiekowych i błędów pomiaru, które
należy z tej wartości wyeliminować. Możemy to zrobić

43

z pewnym przybliżeniem, wiedząc że średni błąd każdego
z pomiarów wykorzystanych do porównania, obliczony

TahHea ɪ

Lp.

Nazwa reperu
Rodzaj stabilizacji
i podłoża

Reper

3

Odlegloić

m

km

4

5

6

1,9

+0,25

0,5

0,00

1

2

1

Łęczyca: osadzony — 1952 r.t
pomiar —1953 r., pale Strau
ssa 0 400 mm, na podłożu
gliny zwałowej, tłustej z
głazami

główny

6,5

kontr. I

7

kontr. II

9

Lesięcin: osadzony — 1952 r.,
pomiar —1953 r., pale Strau
ssa 0 400 mm, na podłożu
gliny piaszczystej z głazami
morenowymi

kontr. I

6

kontr. II
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Jaroty: osadzony — 1953 r.,
pomiar — 1955 r., pal Stra
ussa na punkcie głównym,
a na kontrolnych obeliski,
na podłożu glin piaszczys
tych z głazami morenowymi

kontr. I

kontr. II

2,5

Prostki: osadzony — 1953 r.,
pomiar —1954 r., pale Strau
ssa 0 300 mm, na podłożu
czerwonych zwięzłych iłów
i gliny zwałowej, spłaszczo
nej

kontr. I

5

kontr. II

5

Chełmsko: osadzony — 1952
r., pomiar — 1953 r., pale
Straussa 0 400 mm, na pod
łożu gliny zwałowej, tłustej
z głazami

kontr. I

7

kontr. II

5.5

Wilkowo: osadzony przed
1939 r. (odrestaurowany —
1953 r., pomiar — 1954 r.,
słupy żelbetowe, na podłożu
gliny zwałowej pod którą
znajduje się skała wapienna

kontr. II

Borowa Góra: osadzony przed
1939 r., pomiar — 1955 r.,
jeden słup żelbetowy, na
podłożu gliny zwałowej

B.K.

Żabce: osadzony — 1953 r.,
pomiar —1954 r., pale Strau
ssa 0 300 mm, na podłożu
glin zwałowych, zwięzłych
z małą ilością głazików po
chodzenia lodowcowego

kontr. II

5

kontr. I

5

Smardzew: osadzony — 1953
r., pomiar — 1953 r., pale
Straussa 0 300 mm, na pod
łożu z glin zwałowych po
chodzenia lodowcowego

kontr. I

Borów: osadzony — 1952 r.,
pomiar — 1953 r., repery
osadzone w litej skale masy
wu granitów strzegomskich,
po zdjęciu Zwietrzeliny

kontr. I

Brudzowice: osadzony —
1950/51 r, pomiar — 1953 r.,
repery osadzone w litej ska
le wapiennej po zdjęciu
Zwietrzeliny

kontr. I

Sandomierz: osadzony —
1953 r., pomiar — 1954 r.,
repery osadzone na funda
mentach kapitalnych budo
wli (kościołów), spoczywają
cych na zwięzłych war
stwach lessowych i glinias
tych

kontr.
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4
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7
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9

10

11

12
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Pom i a r
na 4
na 2
kliny
kliny
7

«« i 0,4 mm

Ponieważ nie zawiera on w∣plywu części błędów sy
stematycznych, możemy przyjąć, że średni błąd każdego
pomiaru był rzędu j-0,5 mm//km, a c31a różnicy dwu

pomiarów wyniósł

± j/ż · 0,5 mm/]/km «« ±0,7 mιn∕]' km4

Sredni błąd wyznaczenia różnicy pomiarów dla przecięt
nej długości odcinka można więc określić jako
± ]/0,8 km · 0,7 mm/]' km «« ± 0,6 mm.

główny

1,0

-0,77

0,5

+ 0,13

0,7

—6,36

-7,27

±]∕θ,92-0,62 ««±0,7 min

0,6

+ 1,77

+ 1,97

Średnią wartość wzajemnej zmiany wysokości pojedyn
czego reperu można więc ocenić na

0,3

+0,49

+0,52

0,5

+0,50

-0,02

Z porównania średniej wartości różnicy przewyższeń
odcinka i średniego błędu wyznaczenia tej różnicy, otrzy
mujemy ostatecznie średnią wartość zmiany przewyższe
nia, spowodowaną ruchami reperów wiekowych, jako

9
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główny

15

główny
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główny

kontr.

wynosił

Różnica przewyżzeń (1953 — 1963)
mm

Głęboíoié osa
dzenia

8.5

I

główny

centralny
B.K.

główny

± 0,7 mm : ]/ż ««0,5 mm.

1,3

+0,14

0,5

+0,42

1,2

+ 1,60

+2,18

0,9

-4,49

-4,10

1,7
2,0

+0,70
+4.05

+0,55
+2,99

0,4

-0,16

-0,56

0,5

+0,22

+0,38

0,6

-1,18

1,2

—0,25

0,5

-0,32

1.5

+ 0,93

0,4

-0,68

0,4

+0,10

1,1

-1,82
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+ 1,74
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kontr. II

5

kontr. II

główny

kontr. II

główny

I

główny

kontr. II

-2,03

Z analizy powyższej wynika, że powstałe w okresie około
10 lat zmiany przewyższeń między reperami wiekowymi
każdej grupy — prócz wydzielonych uprzednio dwu przy
padków — były bardzo niewielkie i odpowiadały swą wiel
kością średnim błędom ich wyznaczenia. Odnosi się to —
jak można zauważyć — do wszystkich reperów osadzo
nych w formie pali Straussa lub bezpośrednio na litej
skale. Ten rodzaj stabilizacji, jeżeli osadzony jest w odpo
wiednim miejscu, spełnia więc swoje zadanie. Nieco go
rzej stabilny okazał się reper w Sandomierzu, mający
innego rodzaju stabilizację.
Kończąc omówienie stabilności punktów wiekowych,
należy zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych rejonach
kraju w okolicy tych punktów sąsiadujące z nimi repery niefundamentalne, objęte sprawdzeniem, wykazywały
mniejszą stabilność niż w innych rejonach. Wiąże się to
prawdopodobnie z rodzajem podłoża. I tak na przykład,
większe ruchy wykazywały repery ziemne i ścienne w
okolicy następujących reperów wiekowych: Jaroty, Wil
kowo, Borowa Góra i Brudzowice. Występują tam często
kilkumilimetrowe zmiany przewyższeń.
Dla porównania podamy, że wyznaczona ze 145 odcinków,
o przeciętnej długości 0,85 km, średnia wartość zmiany
przewyższenia, spowodowana τuchami reperów, wyniosła
dla odcinków między reperami niefundamentalnymi około
± 1,7 mm. (Z materiału wyeliminowano tylko 2 wyraźnie
odbiegające wartości). Z zestawienia więc dwu wartości:
± 1,7 mm i ± 0,7 mm, widać znaczną przewagę stabilności
reperów wiekowych.
W związku z wykonaną analizą nasuwają się następują
ce wnioski.
Należy spodziewać się, że stwierdzone tu wartości zmian
przewyższeń są obecnie większe, niż będą przy przyszłych
ich wyznaczeniach, na skutek często teraz krótkiego inter
wału czasu między osadzeniem reperu i jego pierwotnym
pomiarem, nie obejmującego w pełni długiego procesu
osiadania stabilizacji w podłożu.
Każdorazowe pomiary kontrolne reperów wiekowych,
z których następny przypaść może na okres ponownego
pomiaru całej sieci — powinny dostarczać wartości trzech
przewyższeń między poszczególnymi reperami każdego
z zespołów, w celu lepszego wyznaczenia tych przewyż
szeń i Iepezej oceny dokładności wyników pomiaru.
Punkt wiekowy Borowa Góra nie .posiada reperów kon
trolnych. Z uwagi na to, nie jest on pełnowartościowym
punktem wiekowym. Należałoby w przyszłości albo uzu
pełnić go dwoma reperami kontrolnymi, albo nie uważać
go za punkt wiekowy.
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Przyrząd kontrolno-pomiarowy do pionowania elementów w budownictwie z prefabrykatów
wielkowymiarowych
1. Uwagi wstępne. Jednym z głównych warunków
prawidłowości montażu budowli z prefabrykatów wielkowy
miarowych jest dokładne, utrzymane w granicach obowiązu
jących tolerancji, Spionowanie montowanych elementów.
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek montażowych w tym
zakresie powoduje trudności w samym montażu oraz wy
wołuje niezgodną z obliczeniami statycznymi zmianę roz
kładu sił, która pociąga za sobą obniżenie założonego współ
czynnika bezpieczeństwa.
Dokładne pionowanie prefabrykatów posiada także istotne
znaczenie dla estetyki wznoszonej budowli. Niepionowość
ścian i innych elementów zakłóca bowiem równowagę kom
pozycyjną zarówno elewacji jak wnętrza budynku.
W celu zachowania warunku pionowości elementów do
konuje się podczas ich montażu pomiaru kontrolnego, który
z kolei stanowi podstawę do skorygowania ustawienia pre
fabrykatów przed ich ostatecznym zmontowaniem. Od do
kładności tego pomiaru zależy w wysokim stopniu dotrzy
manie założonych tolerancji pionowania.
Spośród dotychczas stosowanych metod pomiarowych naj
lepszą gwarancję zachowania odpowiedniej dokładności pio
nowania daje metoda geodezyjna, polegająca na użyciu teo
dolitu i łaty względnie milimetrówki. Sposób ten jest jed
nak dość pracochłonny, wymaga bowiem co najmniej dwu
krotnego dokonania odczytów i odpowiednich obliczeń, co
oczywiście wpływa na zwolnienie tempa montażu. Ponadto
stosowanie tego sposobu uwarunkowane jest istnieniem na
budowie przestrzeni nadającej się na stanowiska teodolitu.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że użycie teodolitu do
kontroli pionowości montowanych elementów wymaga
zwiększenia brygady montażowej o jednego wykwalifiko
wanego pracownika, obsługującego ten instrument.
Rozpowszechniony w budownictwie sposób pionowania
przy użyciu pionu sznurkowego i poziomicy jest co prawda
bardzo prosty i szybki, ale nie zabezpiecza niezbędnej do
kładności montażu konstrukcji z prefabrykatów wielkowy
miarowych. Dodajmy ponadto, że sprawdzanie pionowości
montowanych elementów pionem sznurkowym w czasie
wiatru (przepisy budowlane zalecają przerwanie prac mon
tażowych dopiero przy szybkości wiatru 17 m/sek) jest bar
dzo niepewne i może się stać źródłem poważniejszych od
chyłek.
Cechę wysokiej dokładności, a równocześnie zaletę łatwej
i szybkiej obsługi, posiada nowy przyrząd kontrolno-pomia
rowy, zaprojektowany przez autora niniejszej pracy. Proto
typ tego przyrządu został wykonany w Katedrze Geodezji
Przemysłowej AGH w Krakowie w 1965 r. i szczegółowo
przebadany przez pracowników naukowych tejże Katedry.
Praktyczne próby przyrządu zostały przeprowadzone na róż
nych budowlach wznoszonych z prefabrykatów wielkowy
miarowych.
Omawiany przyrząd przeznaczony jest nie tylko do piono
wania elementów prefabrykowanych (ściany, słupy) w cza
sie ich montażu, lecz może być także wykorzystany do kon
troli pionowości tych elementów w zmontowanych już bu

dynkach i konstrukcjach. Nadaje się również do badania
wichrowatości płyt. Będzie więc przydatny zarówno dla
montażysty, jak też dla inspektora nadzoru budowlanego.
Na przyrząd, jako na wynalazek pracowniczy, udzielony
został przez Urząd Patentowy PRL patent na rzecz Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zarejestrowany pod
numerem 52363.
Poniżej zamieszczamy opis przyrządu, zasady jego działa
nia i sposobu rektyfikacji, podajemy charakterystykę dokladnościową prototypu oraz przykłady zastosowania przy
rządu w budownictwie.
2. Konstrukcja przyrządu i zasada jego
działania. Budowa przyrządu przedstawiona jest sche
matycznie na rysunkach la i lb. Składa się on z dwóch ra
mion, dłuższego 1 i krótszego 2, połączonych ze sobą u dołu
za pomocą szyjki 3, której jeden koniec przymocowany jest
na sztywno do ramienia 1. Do dolnego końca ramienia 1,
tuż nad szyjką, przytwierdzona jest poprzeczna listwa 4,
zaopatrzona w dwa bolce 5, rozmieszczone na jej końcach
symetrycznie względem tegoż ramienia. W górnym końcu
ramienia 1 osadzony jest trzeci bolec 6. Wszystkie trzy bolce
zakończone są powierzchniami sferycznymi, a najdalej wy
sunięte punkty tych powierzchni wyznaczają tzw. płasz
czyznę główną przyrządu. W środkowej części ramienia 1
znajduje się nasadka 7 z prowadnicą 8 i czwartym bolcem 9
o zakończeniu sferycznym.
Ramię 2 połączone jest z drugim końcem szyjki 3 za po
mocą przegubu 10, który pozwala na ruch obrotowy tego
ramienia w kierunku prostopadłym do płaszczyzny głównej
przyrządu. Prostopadły kierunek obrotu nadaje ramieniu 2
prowadnica 8.
Górny koniec ramienia 2 zakończony jest nasadką 11
o przekroju prostokątnym. Pomiędzy powierzchniami styku
nasadki 11 i prowadnicy 8 istnieją niezbędne luzy umo
żliwiające płynny ruch ramienia. W dolnej części nasadki 11
umocowana jest na stałe śruba mikrometryczna 12, której
Wrzecionko 13 styka się z powierzchnią bolca 9. Na szczycie
nasadki 11 znajduje się Iibella rurkowa 14 osadzona na me
talowej podstawie 15 — prostopadle do płaszczyzny głównej
przyrządu.
Ruch prawoskrętny śruby mikrometrycznej powoduje od
chylenie ramienia 2 od ramienia 1. Odchyleniu temu prze
ciwdziała niewielka siła napinająca sprężyny 16, która po
woduje stały docisk czoła Wrzecionka 13 do powierzchni
sferycznej bolca 9.
W górnym końcu ramienia 1, pod bolcem 6, znajduje się
okrągły otwór 17 umożliwiający połączenie przyrządu z za
czepem 18 za pomocą ucha 19. Wspomniany zaczep służy do
zawieszania przyrządu na górnej krawędzi płyty prefabry
kowanej. Zaczep posiada tulejkę 20, do której wsuwa się
drążek. Urządzenie to umożliwia zawieszanie przyrządu na
płycie z poziomu podłogi.
W przypadku pomiaru odchylenia od pionu ścian nakry
tych stropem lub ścian bardzo wysokich przyrząd można
zawiesić na ścianie przy użyciu drąga zaopatrzonego w od
powiedni hak (rys. 2).
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Zawieszony na ścianie przyrząd opiera się o nią za po
średnictwem trzech bolców wyznaczających płaszczyznę
główną. Płaszczyzna ta jest więc jednoznaczna z płaszczyzną
określoną przez trzy punkty styku ściany z przyrządem
i reprezentuje w pomiarach całą ścianę danego elementu
lub jej fragment. Jeżeli oś libelli rurkowej jest dokładnie
prostopadła do płaszczyzny głównej przyrządu, to wówczas
pionowe ustawienie ściany osiąga się przez pochylanie mon
towanego prefabrykatu aż do momentu górowania libelli.
Prostopadłemu położeniu osi libelli względem płaszczyzn>’
głównej odpowiada pewien odczyt I0 na podziałce mikro
metru czyli tzw. miejsce zera. Wartość tego odczytu wyzna
cza się na drodze pomiaru według specjalnej metody, któ
rej opis podajemy poniżej.
Pomiar odchylenia od pionu ścian zmontowanych budowli
realizuje się następująco. Po zawieszeniu przyrządu na
ścianie sprowadza się do górowania libellę za pomocą śru
by mikrometrycznej i dokonuje się odczytu 1 na podziałce
śruby. Różnica przedstawia odchylenie względne ściany od

pionu wyrażone w jednostkach podziałki mikrometru, przy
padające na długość odcinka: oś obrotu ramienia 2 — oś
śruby mikrometrycznej. Przyjmując długość odcinka równą
1000 m i wyrażając odczyty mikrometru w milimetrach,
otrzymamy różnice <5 w milimetrach na 1 metr wysokości
pionowanej ściany. Wartość δ będziemy nazywali nadal od
chyleniem jednostkowym.
Całkowitą wartość odchylenia względnego ściany otrzy
mamy, mnożąc różnicę δ przez wysokość H danego elementu
w metrach, czyli
^mm “ 0mm ∙ f∕πl
(2)

Znak dodatni wartości A oznacza pochylenie ściany w kie
runku „od obserwatora”, znak ujemny — „ku obserwatoro
wi”.
Powyższa orientacja odchylenia A jest ważna wtedy, gdy
opis podziałki na śrubie mikrometrycznej wzrasta w kie
runku obserwatora. W przeciwnym przypadku, chcąc za
chować ustaloną wyżej orientację, należy różnicę <3 określać
według wzoru
δ = I0-I
(la)

Gdy ściana posiada odchylenie „dodatnie”, przyrząd przy
lega do niej pod wpływem własnego ciężaru. Ponieważ jed-
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nak środek ciężkości przyrządu jest nieco odsunięty od osi
ramienia 1 w stronę urządzenia pomiarowego, więc nawet
przy pewnych pochyleniu „ujemnym” ściany, wszystkie trzy
bolce będą przyciskane do niej przez przyrząd. W przypad
ku większych odchyleń „ujemnych” przyrząd należy na czas
pomiaru lekko przycisnąć do ściany, podpierając dolną jego
część (szyjkę) niewielkim klockiem drzewa.
W prototypie przyrządu skonstruowanym w Katedrze Ge
odezji Przemysłowej (rys. 2) ramiona Ii2 zostały wykona
ne z rur duraluminiowych o średnicach 30 i 25 mm. Dłu
gość ramienia 1 wynosi 2,40 m, dzięki czemu przyrząd mie
ści się łatwo w pomieszczeniach o wysokości kondygnacji
równej 2,80 m. Szyjka i obydwie nasadki oraz prowadnica
i bolce wykonane zostały ze stali. W prototypie tym zasto
sowano śrubę mikrometryczną produkcji krajowej o do
kładności odczytu 0,01 mm i zasięgu pomiarowym 25 mm
oraz libellę rurkową o przewadze 60’72 mm. Przyrząd waży
3,5 kg.
3. Sprawdzenie i regulacja, Przed użyciem
przyrządu do pomiaru pionowości ścian należy najpierw

wyznaczyć wartość odczytu lo. Jak już wyżej wspomnie
liśmy, odczytowi temu odpowiada położenie osi Iibelli pro
stopadłe do płaszczyzny głównej przyrządu. Sposób wyzna
czania wartości Io objaśnimy za pomocą uproszczonego
schematu (rys. 3).
Przyjmijmy, że płyta o dowolnej grubości i o idealnie
równoległych, płaskich ścianach jest odchylona od linii pio
nu o kąt Θ. Zawieszając na tej płycie nasz przyrząd, naj
pierw z lewej, a następnie z prawej strony, sprowadzamy
każdorazowo płaszczyznę główną przyrządu — za pośred
nictwem bolców B1, B2 i B3 — do pokrycia z płaszczyznami
ścian płyty, których ślady oznaczone są na rysunku 4 za
pomocą linii b'b'. Po doprowadzeniu Iibelli do górowania za
pomocą śruby mikrometrycznej, na podziałce tejże śruby
otrzymamy odczyty odpowiadające odcinkom:
11 — przy położeniu przyrządu z lewej strony,
12 — przy położeniu przyrządu z prawej strony.
Gdyby płyta była ustawiona ściśle pionowo (Θ = 0), to
wówczas przy górującej Iibelli otrzymalibyśmy po lewe]
i po prawej stronie odczyty równe wielkości I0. Odchylenie
jednostkowe <3, liczone na 1 m wysokości płyty w jedno
stkach podziału mikrometru, wyrazi się równaniami:
I0 — przy pozycji przyrządu z lewej strony
<5 = li - I0

2° — przy pozycji przyrządu z prawej strony
δ = (L-Q-(L- l0) = I0-It
Przyrównując prawe strony powyższych równości i dokonu
jąc prostych przekształceń, otrzymamy

Wzór powyższy jest oczywiście ważny dla obydwóch kie
runków opisu podziałek na mikrometrach.
W praktyce posługiwanie się płytą płasko-równoległą
o wymiarach dostosowanych do wymiarów przyrządu byłoby
bardzo uciążliwe. W związku z tym autor opracował pro
jekt prostego urządzenia do wyznaczania wartości I0- Urzą
dzenie to składa się z dwóch uchwytów ramowych, górnego
(rys. 4a) i dolnego (rys. 4b) wyposażonych w cienkie stalo
we płytki płaskorównoległe (21 i 22) o dokładnie tej samej
grubości oraz w śruby 23 z pokrętłami 24.
Płytka uchwytu górnego jest krótka i posiada oprawkę 25
z trójkątnymi wycięciami 26 po jej obydwóch stronach.
Płytka uchwytu dolnego jest nieco dłuższa od odległości
bolców dolnych przyrządu.
Przed przystąpieniem do wyznaczenia wielkości I0 oby
dwa uchwyty przykręca się do sztywnej krawędzi budowli,
do odrzwi lub do pionowo umocowanej płaskiej belki.
Uchwyty powinny być ustawione tak, aby obydwie płytki
leżały w tej samej, w przybliżeniu pionowej płaszczyźnie,
oraz aby każda z nich zajmowała położenie poziome. Wza
jemna pionowa odległość uchwytów powinna być tak do
brana, aby przyrząd zawieszony bolcem górnym w wycię
ciu 26 opierał się bolcami dolnymi o płytkę dolną w poło
wie jej szerokości. Ścianki boczne wycięcia spiłowane są
ukośnie do wewnątrz i dzięki temu bolec górny dociskany
jest do płytki górnej siłą własnego ciężaru.
Przy pierwszym położeniu przyrządu (np. z lewej strony)
zaznacza się miejsce przylegania bolców dolnych do płytki.
Po przełożeniu do drugiego położenia (z prawej strony)
przyrząd ustawia się tak, aby bolce dotykały płytki w za
znaczonych miejscach.
W wersji prototypowej uchwyt górny został zaopatrzony
w pochyłe ramię podtrzymujące płytkę, co umożliwia za
wieszenie przyrządu w przypadku umocowania uchwytów
w odrzwiach kondygnacji, na której wykonuje się pomiary
pionowości. Urządzenie prototypowe i sposób zawieszania
na nim przyrządu ilustruje rys. 5.
Zasięg mierzonych odchyleń „dodatnich” i „ujemnych”
powinien być jednakowy. Warunek ten osiąga się drogą

Rys. 4

regulacji przyrządu, polegającej na przesunięciu odczytu
I0 do środka podziałki mikrometru.
W tym celu zawiesza się przyrząd, przywiązując ucho 19
(rys. la) do belki i unieruchamia się go np. przez przymo
cowanie szyjki do klocka opartego na podłodze. W pobliżu
płaszczyzny głównej przyrządu i w odległości 20—30 m od
niego ustawia się teodolit z dokładnie zrektyfikowaną Iibellą alhidadową. Celując lunetą na bolec górny przy spozio
mowanym teodolicie, nastawia się nitkę pionową lunety
stycznie do powierzchni sferycznej tegoż bolca. Po nasta
wieniu lunety na dolną część przyrządu pomocnik porusza
nim w ten sposób, aby powierzchnie sferyczne bolców dol
nych zetknęły się z pionową nitką lunety. Powtarzając tę
czynność kilka razy, sprowadza się powierzchnie sferyczne
wszystkich trzech bolców do styczności z nitką pionową lu
nety, uzyskując tym samym pionowe ustawienie płaszczyzny
głównej przyrządu. Następnie nastawia się indeks śruby
mikrometrycznej na środek podziałki i za pomocą śrubek
korekcyjnych doprowadza się libellę do górowania. Po
prawność regulacji sprawdza się przez wyznaczenie wiel
kości I0 wyżej wskazanym sposobem.
Zmiana wielkości I0 może nastąpić na skutek zgięcia ra
mion ugięcia listwy, poluzowania bolców i śrubek korek

cyjnych libelli, wycierania się części metalowych przyrządu,
a także pod wpływem uderzeń i silnych wstrząsów. W związ
ku z tym zaleca się częste sprawdzanie wartości Io w trak
cie wykonywania pomiarów.
Pomiar kontrolny wielkości I0 według opisanej metody
jest bardzo łatwy i szybki, a ze względu na prostotę odno
śnych urządzeń — możliwy do wykonania wprost na budo
wie. Czas potrzebny na wykonanie jednej serii obserwacji
nie przekracza 2 minut.
4. Dokładność przyrządu. Na dokładność pio
nowania prefabrykatów przyrządem w czasie ich montażu,
jak również na dokładność wyznaczenia odchyleń ścian
zmontowanych konstrukcji będą miały wpływ — poza nie
uchwytnym liczbowo oddziaływaniem czynników zewnętrz
nych (np. chropowatość ściany, wichrowatość płyt, silne
wstrząsy) — dwa zasadnicze błędy: niedokładne ustawienie
libelli do górowania w momencie dokonywania pomiaru
i błąd odczytu podziałki mikrometru.
Pierwszy ze wspomnianych błędów można wyrazić wzo
rem:
IOOOe'
m'ib=ife∙^626^mm'
(4)

gdzie ε” oznacza przewagę libelli,
k oznacza wychylenie bańki libelli wyrażone w dział
kach.
Jeżeli przyrząd będzie zaopatrzony w śrubę mikrometryczną o wartości odczytu 0,01 mm, to w porównaniu
z błędem ustawienia libelli błąd odczytu będzie wielkością
zaniedbywalną.
Wartość średniego błędu odchylenia jednostkowego δ okre
ślimy, stosując do wzorów (1) i (3) prawo przenoszenia się
błędów średnich. Na podstawie zależności (1) będzie więc
m6 = ± Pmι + m∕o

(5)

oznacza błąd średni obserwacji l,
oznacza błąd średni wyznaczenia wielkości lo.
Tę ostatnią wartość określimy wychodząc z wzoru (3). Będzie zatem
gdzie mɪ

przy czym nɪʌ i mιι oznaczają
średnie błędy wielkości lɪ i I2.
Przyjmując nɪiɪ == m∣j = rnI ·
otrzymamy

Jeżeli wartość I0 wyznaczy
my jako średnią arytmetycz
ną z n pomiarów, to wów
czas będzie

m, =±-~
“

y2n

(6)

Po podstawieniu prawej
strony równości (6) do wzoru
(5) i po dokonaniu prostych
przekształceń będzie

Jak już wyżej wspomnieliś
my, istotny wpływ na wartość
m∣ wywiera tylko błąd usta
wienia Iibelli do górowania.
Przy takim założeniu możemy
podstawić we wzorze (7) za
m∣ prawą stronę wzoru (4).
W rezultacie otrzymamy
Rys. 5
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1000 ε"
206265"

_ / 2n + 1
\
2n

nɪð = ± fc ——-—— · 1/ ----------

(8)

Dokładność wyznaczenia odchylenia Δ prefabrykatu
ο gładkiej i płaskiej powierzchni można określić na podsta
wie następującego wzoru:
1000 ε'
ΓΛΛ = 4^ k∙H∣m} --------1 ’ 206265

(9)

gdzie H(m) oznacza wysokość prefabrykatu w metrach.
Zależnie od wymagań dokładnościowych, stawianych po
miarom pionowości, przyrząd można wyposażyć w libellę
rurkową o odpowiedniej dla danych celów przewadze ε".
Opisany powyżej prototyp zaopatrzony został w libellę
o przewadze 60”. Przy bardzo liberalnym założeniu, że li
bella tego przyrządu będzie ustawiona do górowania z do
kładnością ± 1 działki (przyrządem mogą się posługiwać
robotnicy nie posiadający specjalnych kwalifikacji), błąd
odchylenia jednostkowego wyniesie

206265'
Zakładając, że pomiar dla wyznaczenia I0 zostanie wykona
ny dwukrotnie (n = 2), otrzymamy

mg = ɪ 0,291 ∙l,120 = i 0,33 mm.
Pomiary doświadczalne przeprowadzone prototypem przez
pracowników Katedry Geodezji Przemysłowej wykazały, że
przy starannym wykonywaniu czynności pomiarowych war
tość ms praktycznie nie przekracza ± 0,2 mm. Przyjmując
jednak w dalszym ciągu wyprowadzoną powyżej wartość
m s = ± 0,33 mm jako mniej korzystną, określimy wartość
graniczną błędu pomiaru odchylenia jednostkowego dla
przyrządu jako równą
m∂maks. = 3m<j <¾≈ ± 1,0 mm.
W przypadku pionowania płyt ściennych o wysokości
2,80 m (wysokość kondygnacji w budownictwie mieszkanio
wym) błąd graniczny pionowania przyrządem wyniesie

pa za pomocą śrub. Opaska powinna być zaopatrzona w ha
ki tak rozmieszczone, aby było możliwe zawieszenie przy
rządu na dwóch wzajemnie prostopadłych ścianach s1 i S2.
Po zawieszeniu przyrządu na ścianie sɪ, montowany słup
należy pochylać w płaszczyźnie S2 aż do pozycji górowania
libelli. Następnie zawiesza się przyrząd na ścianie S2 i po
chylając słupem w płaszczyźnie ściany sɪ, sprowadza się
libellę do górowania. Pionowość słupa kontroluje się przez
powtórzenie opisanego postępowania.

6. Pomiar kontrolny pionowości zmonto
wanych elementów. Sprawdzanie pionowości zmon
towanych ścian i innych elementów prefabrykowanych na
leży do zadań nadzoru budowlanego, który kontroluje na
bieżąco prawidłowość i jakość montażu. Oprócz tego kontro
lę pionowego ustawienia ścian przeprowadza się przy od
biorze zmontowanej budowli.
Przy sprawdzaniu pionowości prefabrykowanych ścian
wielkopłytowych za pomocą przyrządu pomiarowo-kontrol
nego pomiar należy wykonywać w dwóch miejscach płyty
(pozycja a i b), równo odległych (np. o 0,5 m) od jej piono
wych krawędzi. Postępowanie takie ma na celu wykrycie
ewentualnej wichrowatości ścian.
W celu zmniejszenia wpływu przypadkowych nierówności
lokalnych i chropowatości powierzchni płyty na wynik po
miaru, należy powtórzyć obserwacje przy każdym zawiesze
niu, zmieniając przedtem nieznacznie położenie przyrządu
na ścianie. Ta ostatnia uwaga dotyczy także pomiarów kon
trolnych pionowości słupów.
Stalą Io należy sprawdzać przed i po zakończeniu po
miarów na każdej kondygnacji. Sposób zapisywania i obli
czania wyników pomiaru ilustruje załączona tablica.

TABLICA 1

Odczyty (mm)
OzOd
nachyle Od
Ozna czeWys.
chyle W =
nie
1
O
<5
czenie nie
nie (J∏-J6) Uwagi
2
1
Śred mm mm/m ściany calściany po położ. połoz. nia
mm
H,n kow. śred.
zycji
■^nnn z⅛r
1

2

3

4

5

8,38

16,12

12,25

a 13,25

13,27

13,26

6

7

8

9

10

11

Wyz
nacze
nie
Io

mJmaks. = ± 1,0 · 2,8 = ± 2,8 mm.
Według przepisów obowiązujących w budownictwie miesz
kaniowym, dopuszczalne odchylenie ścian od pionu na wy
sokości jednej kondygnacji nie powinno przekraczać —
w przypadku konstrukcji wielkopłytowej — wartości
± 5 mm. Wynika stąd wniosek, że zastosowanie naszego
przyrządu do pionowania ścian i innych elementów w pełni
zabezpieczy zachowanie ustalonych tolerancji.
Normy tolerancyjne obowiązujące przy montażu słupów
stalowych i betonowych w budownictwie przemysłowym
dopuszczają odchylenie słupa od pionu równe średnio
1 mm na 1 m jego wysokości (odchylenie względne 1 : 1000).
Widzimy więc, że i w tym przypadku wystarczy zastoso
wanie przyrządu pomiarowo-kontrolnego z libellą o prze
wadze 60”.
5. Zastosowanie przy montażu prefabry
katów. Montaż prefabrykatów ściennych z zastosowaniem
przyrządu kontrolno-pomiarowego przebiega następująco:
Prefabrykat zawieszony na haku dźwigu montażowego
ustawia się dokładnie na wyznaczonej linii ściany. Na pre
fabrykacie zakłada się rozpory montażowe, a w przypadku
ścian wielkopłytowych — także łączniki imadłowe. Sprzęt
ten pozwala na umocowanie prefabrykatu na czas montażu
i umożliwia rektyfikację jego położenia zgodnie z projektem
i z założonymi tolerancjami montażowymi. Następnie na
ścianie ustawionego prefabrykatu zawiesza się przyrząd
kontrolno-pomiarowy za pomocą zaczepu nałożonego na
górną krawędź płyty. Przyrząd powinien ściśle przylegać do
płyty wszystkimi trzema bolcami. Po nastawieniu indeksu
śruby mikrometrycznej na uprzednio ustalony odczyt lo,
sprowadza się libellę przyrządu do górowania, pochylając
płytę za pomocą rozpór montażowych. Przy pozycji góro
wania następuje ostateczne zmontowanie prefabrykatu.
W przypadku pionowania słupów stalowych i betonowych
o ścianach płaskich do zawieszania przyrządu na czas mon
tażu można użyć opaski stalowej, przytwierdzanej do słu

21-22
kond.
3

b

9,86
8,30

9,80
16,00

9,83
12,15

12

12,
20

-1,06 2,80

-2,97

+3,67
+ 2,37 2,80

9,61

+ 6,64

Spraw
dzenie
Io

W przypadku gładkiej ściany (z form stalowych i żeliw
nych) wartość bezwzględna różnicy pochyleń Zlβ i ∆b,
w = ∖∆a- ∆b∖

(10)

oblężonych na podstawie pomiaru w pozycji przyrządu a i b,
nie powinna przekraczać potrójnej wartości błędu wyzna
czenia tejże różnicy, tj. wielkości 3niw = 3mj
łeżeli jest
w > 3 m,l,, to wartość różnicy (10) należy traktować jako
rezultat wichrowatości ściany.
W załączonej tablicy zestawiono wyniki pomiaru dokona
nego prototypem przyrządu, dla którego wartość 3 mʌ oceni
liśmy powyżej na ± 2,8 mm. Stąd 3τn>l, = ± 2,8 ∣Y mm =
= ± 4,0 mm. Jak widzimy, obliczona w tablicy wielkość
w = 9,6 mm znacznie przekracza wartość błędu granicz
nego τnu∙ i wobec tego należy ją uważać za wynik wichro
watości ściany.
Przy pomiarze wadliwie zmontowanych ścian i słupów
może się zdarzyć, że odchylenie jednostkowe wykroczy po
za zasięg pomiarowy śruby mikrometrycznej (połowa podziałki). W takim przypadku na każdy z bolców dolnych
(przy odchyleniach „ujemnych”) względnie na bolec górny
(przy odchyleniach „dodatnich”) nakłada się specjalny czo
pek, który przedłuża dany bolec o znaną wielkość (np.
o 1 cm).
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Profilograf — przyrząd do automatycznego wyznaczania nierówności nawierzchni dróg
Według ogólnie przyjętych zasad, przy odbiorze wybudo
wanej ulicy lub szosy powinno się mierzyć równość naWierZchirii. Kategoria drogi określa dopuszczalną wielkość
i ilość nierówności. W Polsce najczęściej bada się (jeżeli
w ogóle się bada) równość nawierzchni za pomocą łaty
4 m i klina. Sposób pomiaru pokazany na rys. 1 polega na
określeniu przy pomocy klina wielkości prześwitów między
łatą a nawierzchnią drogi.

Metoda ta jest bardzo pracochłonna i pozwala nam na
określenie wielkości odchyłek tylko w miejscach przyłoże
nia klina. Praktycznie niemożliwe jest uzyskanie ciągłego
wykresu badanego przekroju.
W celu zautomatyzowania pomiarów nierówności na
wierzchni w Zakładzie Geodezji Wojskowej Akademii Tech
nicznej wykonano profilograf (rys. 2). Przyrząd ten w pełni
zastępuje pomiar nierówności za pomocą łaty i klina.

wewnętrznej), o czym świadczy pokrywanie się linii wykre
sów otrzymanych z dwukrotnego przejazdu na tej samej
trasie (rys·. 3).
Wytkres nr 1 (rys. 3) uzyskany na podstawie dwukrotnego
pomiaru tej samej trasy wykazuje minimalne rozbieżności
krzywych spowodowane tym, że profilograf nie był ciągnię
ty idealnie po tej samej linii. Skala podłużna przedstawione
go wykresu wynosi 1 : 200, a skala pionowa 2 : 1. Liczne
pomiary tych samych odcinków nawierzchni za pomocą
Profilografu i łaty z klinem dały wyniki prawie identyczne.
Dzięki zastosowaniu Profilografu pomiar wykonuje się
15—20-krotiriie szybciej w stosunku do pomiarów łatą, gdyż
profilograf można ciągnąć po badanej nawierzchni z szyb
kością 4—<5 km/godz., natomiast łatę należy przykładać ko
lejno po sobie na coraz to nowych miejscach trasy i do
konywać pomiaru w niewygodnej pozycji.
Profilograf składa się z czterech następujących zespołów:
rama, układ jezdny, 'Stolik pomiarowy, układ zliczający.
Rama — (34) wykonana jest iz rur okrągłych; konstruk
cja jej Zapeiwnia sztywność profilografu. Długość ramy wy
nosi 4,5 m + 1,5 m dyszel do ciągnięcia, wysokość — 0,5 m,
szerokość — 0,4 m, waga — ok. 50 kg.
W celu ułatwienia transportu rama składa się z dwóch
części łączonych ze sobą za pomocą odpowiednich śrub (32).
Rys. 5.
Układ jezdny — umocowany jest na ramie i składa
się z 16 kół, w tym 15 ustawionych w jednej płaszczyźnie
pionowej. Koła od 1—15 są tak umocowane w układzie
jezdnym, że ich podstawy są styczne do jednej prostej. Od
ległość między skrajnymi osiami kół wynosi 4 m.
W celu Zmniejiszenia tarcia osie wszystkich kół są łoży
skowane. Koło 15 spełnia zasadniczą rolę w profilografie,
służy bowiem do pomiaru nierówności. Zawieszenie jego
wykonane jest w sposób pozwalający na pionowe prze
mieszczenia koła. Schematycznie pokazano to na rys. 4.
i

Rys. 2

Żmudne przykładanie łaty i pomiary, wykonywane na
klęazkach, zamienione zostało automatycznym pomiarem
tych nierówności na .skutek ciągnienia profilografu za dy
szel (33) wzdłuż wyznaczonej trasy badanej nawierzchni.
W wyniku pomiaru uzyskujemy wykres profilu przebytej
drogi oraz ilość nierówności z uwzględnieniem ich znaku
i wielkości. Badania wykazały, że profilograf daje bardzo
dokładne wyniki pod względem powtarzalności (zbieżności
Rys. 3. Wykres 1

Rys. 4

Koło 16 (rys. 5) służy do podparcia ramy, a równocześnie
wykorzystane jest jako koło napędowe systemu stolika po
miarowego. Koła Wylkonane są iz metalu i posiadają bieżni
ki iz twardej gumy o małej ścieralności. Ten warunek za
pewnia znacznie -większą dokładność pomiaru.
Stolik pomiarowy — jest najważniejszym urzą
dzeniem profilografu. Umocowany jest nieruchomo na ra
mie i pozwala wyznaczać wielkości nierówności z jedno
czesnym wykreślaniem profilu przebytej drogi w odpowied
niej skali na rolce papieru (rys. 5 i 6).
Za pomocą kół zębatych i łańcucha koło (16) wprowadza
w ruch obrotowy wałek (17), na którym znajdują się dwa
koła zębate (a) i (b). Wałek (19) połączony jest z walcem
(18) przy pomocy ślimacznicy, dzięki czemu obroty wałka
przekazywane są walcowi. Na wałku (19) umieszczone są
koła zębate (∣c) i (id). Koła (a), (b), (∣c) i (d) tiworzą przekład
nię i w stosunku do siebie mogą zajmować trzy położenia.
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Rys. 5

1. Koia zębate nie są ze sobą ,połączone (wolny bieg).
2. Ruchoma zębatka wałka (19) przesunięta w lewo,
w wyniku qzego połączone zostały koła (a) i (c). Takie po
łączenie przekładni daje stosunek przesuwu papieru do
przebytej drogi odpowiadający skali poziomej wykresu
1 : 400.
3. Połączenie kół (b) z (d) daje skalę poziomą 1 : 200.
Cylinder (18) służy do przesuwu papieru z szybkością
uzależnioną od ustawienia przekładni. W górnej i dolnej
części cylindra znajdują się szpilki, które wchodzą w per
forację papieru, dzięki czemu obracający się walec (18)
przesuwa papier. Rolkę papieru nakłada się na szpulkę (20),
papier przechodzi przez walec (18) i nawijany jest na szpul
kę (21), która połączona jest z walcem napędowym (18) przy
pomocy przekładni trącej. Taki sposób połączenia zabezpie
cza jednakowy przesuw papieru niezależnie od zmiennej
średnicy szpulki (21) uwarunkowanej ilością nawiniętego na
niej papieru. W celu Zabezpiecizenia jednakowego naciągu
papieru szpulka (20) jest hamowana. Wielkość siły hamują
cej może być regulowana przez zmianę położenia przycisku
trącego iw stosunku do osi obrotu szpulki (bliżej osi mniej
sza siła).
Urządzenie „pisząc o-w skazujące” (22) słu
ży do kreślenia na rolce papieru wykresów profili mierzo
nej trasy.
Rys. e

Skala pionowa wykresu może wynosić 2 : 1 lub 1 : 1, w za
leżności od ustawienia pisaka (23) — w pierwszym lub dru
gim otworze. Pisak wykonany jest z wkładu do zwyczaj
nych długopisów. Na wskaźniku (35) naniesiona jest podziałka, przy pomocy której możemy odczytać w milime
trach wielkości nierówności tak dodatnich, jak i ujemnych.
Urządzenie pisząco-wskaizujące połączone jest za pomocą
taśmy stalowej (24) z zawieszeniem koła (15).
W celu uniknięcia luzów „martwego ruchu” zastosowano
dwie sprężyny (36) i (37) (rys. 4); jedna przyciska koło do
badanej nawierzchni, a druga naciąga urządzenie pisząco-wskazujące. Dla wyrównania papieru i stworzenia twardej
podkładki umożliwiającej kreślenie, za taśmą papierową
umieszczona jest płytka metalowa (25), (rys. 5).
Stolik Profilografu wyposażany jest dodatkowo w urzą
dzenie zliczające ilość nierówności, segregując je według
wielkości z uwzględnieniem znaku (+) i (—). Urządzenie
to posiada zmienną, regulowaną długość fali badanych nie
równości nawierzchni.
Sumowanie odchyleń od linii odniesienia wyznaczonej
przez dolną styczną (14) kół odbywa się w ,następujący spo
sób! kolumienka (26) (rys. 4) składa się z 10 pierścieni gru
bości 3 mm i 2 pierścieni grubości 5 mm. Między pierście
niami umieszczone są przekładki izolujące; do poszczegól
nych pierścieni podłączone są przewody od licznika (27),
(Rys. 6).
Na ruchomym drążku koła (15) (rys. 4) umieszczony jest
zbierak (38), który w zależności od tego, na jakim pozio
mie znajduje isię koło (co jest uwarunkowane wielkością
i znakiem odkształcenia) — zamyka obwód elektryczny
akumulatora (28) przez odpowiedni pierścień.
Obwód elektryczny może być zamykany i otwierany przy
pomocy jednego z trzech przerywaczy włączanych do ob
wodu. Przerywacze zwierają i rozwierają pierścień (29),
(30) lub (31). Pierścienie te zamocowane są na wałku (17).
napędzanym przez koło (16). Obwód koła (16) wynosi 80 cm,
a przełożenie systemu napędowego jest 1 : 1. W związku
z tym, jeżeli pierścień (20) posiada 8 występów rozwierają
cych przerywacze, to rozwarcia będą następowały co 10 cm
przebytej drogi profi!lo∙grafu. Pierścień (30) Dosiada 4 wystę
py, które powodują rozwarcia co 20 cm, odpowiednio pierś
cień (31) z dwoma występami daje przerwy ∣co 40 cm.
Każda przerwa obwodu elektrycznego spowodowana roz
warciem przerywacza wytwarza impuls rejestrowany licz
nikiem, który posiada 12 sumatorów. Poszczególne sumato
ry rejestrują ilość nierówności zawartych w przedziałach:
— dodatnie (nad poziomem odniesienia w mm) 0—3, 3—6,
6—9, 9—412, 12—15, 15—20;
— ujemne (poniżej poziomu odniesienia w mm) 0—3,
3—6, 6—9, 9—12, 12—15, 15—20.
W zależności od tego, na którym pierścieniu kolumny
znajduje się zbierak, impuls podawany jest na sumator po
łączony z tym pierścieniem odpowiadającym określonej
nierówności. Dicznik przekazuje nam, ile i jakiej wielkości
odkształceń znajduje się na zbadanej trasie. ■
Na perforowanej taśmie papierowej otrzymujemy wykres
profilu podłużnego badanej nawierzchni. (Wykres 2).
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Rys. 7. Wykres 2

Z analizy wykresu i wskazań licznika możemy ocenić
jakość badanej nawierzchni pod względem jej równości,
jak również stwierdzić czy odpowiada ona wymogom sta
wianym dla danej kategorii drogi.
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ZYGMUNT CZAJKOWSKI
Politechnika Śląska — Gliwice

Precyzyjne żabki do niwelacji gładkich powierzchni płaskich
Stosowanie podstawek pod łaty niwelacyjne, zwanych po
pularnie żabkami, ma na celu uzyskanie jednoznacznie
określonego punktu styku i zabezpieczenie się przed osia
daniem łaty. Takie zadania spełniają podstawki pod łaty
stosowane w pomiarze ' różnic wysokości reperów. Żabki,
stosowane w technicznej oraz precyzyjnej niwelacji repe
rów, spełniają właściwie swoje zadanie i nie wymagają
precyzyjnego wykonania. Poza typowymi podstawkami, są
stosowane żabki specjalne, zapewniające poza właściwym
stykiem żabki z podeszwą łaty, dobry styk z powierzchnią,
na której jest ustawiana. Stąd też można zastosować po
dział na podstawki typowe i specjalne żabki precyzyjne.
Żabki stosowane w pomiarze różnic wysokości punktów
powierzchni gładkich nie mają tradycji, podobnie jak brak
jest tradycji samego pomiaru. Z tego też powodu wymie
niam tutaj jedynie żabki skonstruowane i używane przeze
mnie w badaniach poziomości powierzchni fundamentowych
urządzeń przemysłowych i maszyn. Są to: żabka z płaską
podeszwą i żabka kulista.
Żabka z płaską podeszwą, typu PK — zasady teoretyczne
i wymagania konstrukcyjne
Zasady teoretyczne. Rozważania teoretyczne prowadzą do
wniosku, że najodpowiedniejszą podstawką pod łatę, w po
miarach różnic wysokości punktów powierzchni płaskich,
jest żabka o kulistej powierzchni stykowej z łatą i pod
stawą w kształcie płaszczyzny, ze środkiem krzywizny
w płaszczyźnie podstawy. Teoretycznie zagadnienie jest
rozwiązane. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że badana
powierzchnia jest tylko w przybliżeniu płaszczyzną (tylko
takie powierzchnie tutaj rozważam), to wynika stąd dodat
kowy warunek, a mianowicie, że płaszczyzna podstawy
żabki musi mieć określone wymiary, aby z kolei nie wy
stąpiły nadmierne błędy styku żabki z badaną powierzchnią.
Warunek ten będzie zawsze określony przez wymagania,
jakie były stawiane powierzchni, a zrealizowane przez
określoną klasę dokładności obróbki. Można przyjąć, że
gładkość i płaskość są nierozłącznymi cechami wykonanej
powierzchni. Żeby więc pomiar odnosił się do elementu
badanej powierzchni, a nie do przypadkowo obranego
punktu na tej powierzchni, płaszczyznę stykową stanowi
pierścień.

szą kulistą bardzo dokładnie obrobioną ze środkiem krzy
wizny w płaszczyźnie podstawy. Taka żabka teoretycznie
eliminuje zupełnie błąd styku, a praktycznie zmniejsza go
do wartości nie mającej wpływu na wyniki pomiaru.
Komplet stanowią dwie żabki w jednej skrzyneczce
transportowej. Każda z nich ma swój numer i metrykę
(dane techniczne), zawierającą R, H, δ = H— R i β; gdzie
β jest maksymalnym kątem, o jaki może być odchylona
badana powierzchnia, przy którym jeszcze można stosować
dany egzemplarz żabki.
Jest oczywiste, że wykonanie żabki będącej wiernym
modelem teoretycznych założeń jest niemożliwe. Każdy
model jest obarczony pewnymi błędami wykonawstwa, czy
niącymi go tylko przybliżeniem teoretycznych założeń.

Rys. 2. Precyzyjna żabka niwela
cyjna — typ ,,PK” — schemat
konstrukcji. R — promień czaszy
kulistej; S — środek krzywizny;
H — wysokość żabki, teoretycznie
H = R; h — wysokość zależna od
grubości „g” podkładki centrującej łaty, hmin = 1,5 g; d — śred
nica sworznia zależna od średnicy
,tdc,' utworu podkładki centrują
cej, d = 0,9 d; D — średnica
zewnętrzna stopy żabki, ¾ —
średnica wewnętrzna pierścienia
stopy żabki

Rys. 3 przedstawia właśnie schemat żabki, której środek
krzywizny czaszy kulistej jest w odległości ð od płaszczyzny
podstawy. Wpływ umieszczenia środka czaszy kulistej poza
płaszczyzną podstawy ujawnia się dopiero przy ustawianiu
żabki na płaszczyznach nachylonych do poziomu pod pew
nym kątem. Wpływ odchylenia od poziomu badanej po
wierzchni przy odległości ð środka krzywizny S od płasz
czyzny podstawy określa związek (1).

ε = δ (1 — cosβ)
Z1

Rys.

1. Precyzyjna żabka niwelacyjna, typ

„PK"

Przy zastosowaniu punktowego styku, na przykład w for
mie stożka zakończonego bardzo małą czaszą kulistą, za
chodzi obawa ustawiania łaty w przypadkowych dołkach
i otrzymania fałszywego obrazu badanej powierzchni. Po
nadto ostre zakończenie łaty ulegałoby uszkodzeniu lub po
prostu ścierałoby się zbyt prędko, a wykonane z bardzo
twardego materiału kaleczyłoby badaną powierzchnię. Nato
miast stosowanie dużego promienia powoduje powiększanie
błędu styku powierzchni kulistej z płaszczyzną nachyloną
do poziomu pod pewnym kątem.
To wszystko przemawia za stosowaniem do pomiaru róż
nic wysokości punktów powierzchni płaskich, żabek o ku
listej powierzchni styku z podeszwą łaty, ze środkiem krzy
wizny w płaszczyźnie podstawy. W tym celu skonstruo
wałem żabkę przedstawioną na rys. 1 i 2. Żabka ta posiada
dolną powierzchnię stykową w kształcie płaskiego pierście
nia, natomiast powierzchnią stykowa żabki z łatą jest cza

(1)
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Rys. 3

Gdyby więc znany był kąt nachylenia ,płaszczyzny podsta
wy żabki, to dla określonej ð można by każdorazowo wpro
wadzić poprawki do obliczeń różnic wysokości punktów.
Wartości poprawek można odczytać z wykresu — rys. 4,
dla znanych odległości ð środka krzywizny żabki od płasz-
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Wymagania konstrukcyjne żabki „PK”
Określenie wielkości promienia R dla osi żabki odchylonej
od pionu. Jeżeli płaszczyznę podstawy żabki odchylimy od
poziomu o kąt β, to o taki sam kąt odchyli się od pionu
oś żabki, czyli a = β — wyjaśnia to irys. 6. Wierzchołek A
czaszy kulistej przejdzie wtedy do położenia A1 (rys. 3),
a łata ustawiona na żabce po jej obrocie będzie się stykać
z żabką w punkcie, który przyjmie najwyższe położenie
o odległości kątowej od punktu A1 odpowiadającej obroto
wi żabki o kąt β.
Ponieważ wielkość średnicy d jest określona średnicą
otworu podkładki centrującej łaty, przeto dla określonej
średnicy d jest ograniczona długość promienia R. Ograni
czenie to wynika z warunku, że chcemy, aby podeszwa
łaty stykała się z powierzchnią czaszy kulistej i żeby przy
padkowo nie zetknęła się z krawędzią wyznaczoną przez
przecięcie się czaszy kulistej powierzchni stykowej żabki
z walcową powierzchnią trzpienia. Między kątem odchy
lenia żabki od pionu, promieniem krzywizny R i średnicą d,
zachodzi związek:

d=2Rsinβ
Podktadka

skąd
czyzny podstawy i określonego odchylenia badanej po
wierzchni od poziomu. Natomiast wykres — rys. 5a i b
podaje jak duża może być <5 dla kątów nachylenia β
i ograniczonego e.

Rys. 6

Średnica d musi być mniejsza od średnicy otworu pod
kładki centrującej, ale równocześnie nie powinien wystę
pować nadmierny luz, który utrudniałby centryczne usta
wienie łaty na żabce. Luz powinien być taki, aby przesu
nięcie podstawy łaty o d nie dawało znaczącego dla pomia
ru odchylenia łaty od pionu. Oznaczając średnicę otworu
podkładki centrującej przez dc i jej grubość g otrzymujemy
dd = gt%β

Konstrukcyjnie
d=dc- (1,2 ÷ 1,5) Ad

Na przykład żabka do pomiaru różnic wysokości punktów
powierzchni o maksymalnym odchyleniu od poziomu
β = 10°, dla łaty o średnicy otworu podkładki centrującej
dc = 30 mm i jej grubości 10 mm, może mieć wymiary:
0 = 10°
sin/J = 0,17365, tgj? = 0,17633,
d,. = 30 mm
g = 10 mm, to
Zld = 10 × 0,176 = — 1,8 mm

d = 30 — 1,4 X 1,8 = -— 27,5 mm
Jeżeli do tego dodamy warunek, że styk łaty może być
oddalony od punktu osiowego czaszy żabki o nie więcej
jak 0,7 d, to obliczony promień R będzie (przyjmuję w dal
szych obliczeniach, że długość luku bardzo mało różni się
od cięciwy odpowiadającej temu łukowi):

0,7 d
0,7 X 27,5
R = ^∑-;—ñ =
~— = ~ 55 mm
2 sinjS
2×0,174

czyli maksymalny promień dla tych warunków może wynosić 55 mm. Podobnie obliczamy, w jakich warunkach może
być stosowana żabka o określonym promieniu R i średnicy
trzpienia d.
Na przykład mamy żabkę o R = 70 mm
d = 28 mm
to dopuszczalne odchylenie osi żabki do pionu będzie:

0,7 d
0,7×28
= 0,14
^2R^ = 2 X 70
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CZyli
β = 8°03'.
Sprawdzenie luzu Jd

tg^ = 0,141,
∆d = gtgβ = 1,4 mm,

g = 10 mm,
⅛ — d — 30 — 28 = 2 mm.

J d rzeczywiste

J d teoretyczne

czyli luz jest prawie półtora raza większy jak luz potrzebny
dla tego rodzaju żabki. Zwiększony w tych granicach luz
nie powoduje zmniejszenia wartości żabki. Można więc
żabkę stosować dla β ≤ 8°.
Powyższe rozważania dotyczą żabki o środku krzywizny
w płaszczyźnie podstawy. W przypadku istnienia δ należy
do obliczeń na miejsce R wstawić H = r + β. Przy takim
podstawieniu obliczymy pozostałe wielkości z dostateczną
dokładnością zapewniającą właściwe spełnienie zadań przez
żabkę.

nia kuli i podobnie jak w przypadku żabki „PK” jest
zależny od kąta β odchylenie badanej powierzchni od
poziomu.
Z tych krótkich rozważań teoretycznych wynika, że po
winno się stosować kulę o możliwie małych promieniach.
Należy jednak dodać, że łatę można stawiać na kuli tylko
w przypadku pomiarów powierzchni bardzo gładkich. Po
nadto, co już powiedziano, stosowanie kuli o małym pro
mieniu łatwo uszkadza stopę łaty. Z powyższych powodów,
jak również ze względu na wykonywanie pomiarów po
wierzchni o małych spadkach, proponuję żabkę kulistą
o konstrukcji pokazanej na rys. 9. Jest to tak zwana żabka
kulista „ŻK”.
Łatę ustawia się na trzpieniu ograniczonym z obu koń
ców czaszami kulistymi. Promień r = 30 mm, a średnica
trzpienia jest dobierana na tej samej zasadzie co i trzpie
nia żabki „PK”.
Dla ustalenia zakresu stosowania żabki kulistej wykona
łem wykresy rys. 10 i rys. 11 odpowiadające wykresom —
rys. 4 i irys. 5 dla żabki „PK”.
Na wykresie rys. 10 przedstawiono wielkości błędu δa,
zależnie od odchylenia badanej powierzchni od poziomu dla
określonych promieni kul. Natomiast z wykresu rys. 11

Powyżej wykazano, że najodpowiedniejszą żabką do niwe
lacji powierzchni płaskich jest żabka typu PK. Jednak
z uwagi na dużą łatwość stosowania jako podstawek pod
łaty kul, na przykład z zużytych łożysk tocznych, uważam

można odczytać, jak duży powinien być promień kuli r, aby
dla określonych kątów β nachylenia powierzchni, δp nie
przekraczało wielkość dopuszczalnych. Sposób wykonania
żabek należy dostosować do określonej ich dokładności. Wy
magania te określają dostatecznie jasno rysunki konstruk
cyjne i załączone wykresy.

za słuszne przeprowadzenie analizy zakresu stosowania tego
rodzaju podstawek pod łaty.
Schemat do analizy błędu styku przy zastosowaniu pod
łatę kuli przedstawiono na rys. 7 i 8. W tym przypadku
błąd styku jest wprost proporcjonalny do długości promie-

Należy jednak dodać, że nie jest istotne, jakie wymiary
ma wykonana żabka, natomiast najważniejszą jest dokład
ność, z jaką określone zostaną wielkości charakteryzujące
dany egzemplarz żabki.

___

Żabka kulista — „ŻK”
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Prace geodezyjne przy montażu turbin wodnych Kapłana
oraz hydrogeneratorów synchronicznych
Część I
Przy budowie elektrowni wodnej wyjątkowe znaczenie
posiada prawidłowe ustawienie turbin i hydrogeneratorów,
realizowane przy pomocy pomiarów geodezyjnych. Prace ge
odezyjne, związane bezpośrednio z montażem turbozespołów,
wymagają zastosowania różnych metod pomiaru, wyboru
rodzaju technologii oraz wyboru narzędzi pomiarów (spraw
dzianów), zapewniających uzyskanie dopuszczalnych toleran
cji montażowych uwarunkowanych wymaganiami konstruk
cyjnymi i zależnościami Iechnologiczn o-f Unkcjonalnymi.
Wymienione tolerancje stanowią między innymi o spraw
ności pracy turbozespołu, jak również o jego walorach eks
ploatacyjnych.
Proces powstawania turbozespołu składa się z trzech za
sadniczych etapów: projektowania, wykonania i montażu.
W końcowym etąpie, to jest w czasie montażu, wyregulowa
nia, pomiarów, badania, poszczególne elementy turbozespołu
po raz pierwszy montuje się całkowicie i po raz pierwszy
przeprowadza kontrolę współdziałania poszczególnych ele
mentów, zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczny
mi i warunkami technicznymi dostawcy.
Montaż turbozespołów realizowany jest integralnie z osia
mi określającymi położenie i miejsce mechanizmów w prze
strzeni.
Wytyczanie osi, sukcesywne wyznaczanie i ustawianie po
szczególnych elementów turbozespołów, wreszcie sprawdza
nie elementów w stanie zmontowanym, co do ich położenia,
kształtów i wymiarów, oto podstawowe prace geodezyjne,
które prowadzone są w trakcie montażu turbozespołów.
Wymieniane prace geodezyjne niewątpliwie przyspieszają
sam montaż, podnoszą również poziom prac montażowych,
wreszcie stanowią one — między innymi — o prawidłowej
pracy turbozespołów w okresie eksploatacji.
Wyznaczanie osi: głównych, pomocniczych i montażowych

Podłużną oś budynku elektrowni przyjęto nazywać osią X
(oś podłużna turbozespołów), a kierunek prostopadły do
niej — osią Y (oś poprzeczna turbozespołu — rys. 1).
Oś podłużna turbozespołów jest osią budowlano-montażo
wą, a oś poprzeczna — określa najbardziej charakterystycz
ny lub odpowiedzialny dla poszczególnych zespołów kon
strukcyjnych kierunek.

Aby uniknąć pomyłek przy montażu, wszystkie elementy
turbozespołu należy usytuować względem obu osi: głównej X
i Y. Osie pomocnicze równoległe bądź prostopadłe do osi
X lub Y przeznaczone są do wyznaczania i ustawiania de
tali konstrukcyjnych części fundamentowych turbozespołu,
to jest kotw, płyt oporowych i ściągów.
Osie montażowe (osie mechanizmów) zaznacza się w tere
nie w taki sposób, by ich wyznaczenie było proste i wy
godne. Na rysunkach montażowych zwykle są pokazywane
miejsca położenia punktów geodezyjnych oznaczających po
łożenie osi montażowych. Punkty geodezyjne zakładane są
w miejscach dostępnych i po wykonaniu montażu danego
elementu.
Podstawowymi ’ dokumentami prac geodezyjnych podczas
montażu turbozespołów są: rysunki osi montażowych ii kontrolno-zbiorcze rysunki montażowe. Rysunki zbiorcze przed
stawiają ogólny schemat rozmieszczenia wyposażenia ele
mentów maszyn w danym węźle obiektu.
Z osi montażowych wykonuje się początkowo wstępne
ustawienie mechanizmów, a następnie sprawdza się przygo
towane detale i zespoły konstrukcyjne z projektem co do
ich położenia, kształtu i wymiarów.
Główne, pomocnicze i montażowe osie wyznacza się
w oparciu o istniejącą osnowę geodezyjną. W przypadku
wznoszenia elektrowni wodnej na rzece nizinnej, wymie
nione osie wyznaczane były z siatki budowlano-geodezyjnej. W początkowej fazie robót budowlano-montażowych
punkty wyznaczające osie główne stabilizowano słupami be
tonowymi poza zasięgiem robót ziemnych. W okresie
późniejszym osie główne były przeniesione na fundament
elektrowni. Z tak przeniesionych osi wyznaczano wszystkie
osie pomocnicze i montażowe (zwykle równolegle do osi X
lub Y). Stabilizację punktów wyznaczających poszczególne
osie wykonywano płytkami stalowymi, nitami, prętami bądź
też klamrami z odpowiednimi nacięciami do naciągania
strun montażowych, realizujących materialnie kierunek osi
(rys. 1).
Ostateczne wyznaczenie osi głównych wykonano z dokład
nością ± 2 mm. Uzyskana dokładność w pełni zabezpiecza
ła normalny tok prac montażowych. Zaznaczyć należy, że
wyznaczenie osi głównych z większą dokładnością mija się
z celem, a to z uwagi na brak ścisłych powiązań technologiczno-funkcjonalnych pomiędzy sąsiednimi turbozespołami.
Wyznaczane osie w miarę potrzeby były zagęszczane do
datkowo punktami stabilizowanymi na coraz to innych po
ziomach.
Do wstępnego wyznaczania osi stosowano teodolity Zeissa
THEO-020 i Wilda T-I z pionami optycznymi. Wstępne wy
znaczanie kątów prostych wykonywano również wymienioX nymi teodolitami. Ostateczne wyznaczenie osi wykonywano
teodolitem Zeissa THEO-OlO i Wida T-2. Ostateczny pomiar
kątów wykonywano teodolitem jednosekundowym w sześciu
seriach. Pomiary liniowe przy wyznaczaniu osi wykonywa
no za pomocą Skomparowanych metalowych ruletek
z uwzględnieniem wszystkich poprawek (za komparację,
temperaturę, przewyższenie, zwis).
Osnowa wysokościowa

Rys. 1. Przekrój poziomy przez halę montażową, spirale, rury ssące i filar przepławkowy : 1 — hala montażowa, 2 — hala turbozespo
łów, 3 — spirala, 4 — filar kierunkowy spirali, 5 — szyb turbiny,
6 — rura ssąca, 7 — filar działowy rury ssącej, 8 — przepławka dla
ryb, 9 — filar przepławkowy od WG, 10 — filar przepławkowy od
WD, 11 — oś elektrowni X, 12 — oś poprzeczna turbozespołu Y,
13 — oś mostu, 14 — punkty geodezyjne wyznaczające kierunki osi,
15 — repery, 16 — płyta fundamentowa do montażu wirnika hydrogeneratora, 17 — repery robocze
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Wyznaczanie osi głównych, a następnie tyczenie poszcze
gólnych detali konstrukcyjnych w planie, wiązało się ściśle
z potrzebą wyznaczenia odpowiednich poziomów roboczych
bądź też Zaniwelowania punktów wznoszonej budowli, czy
też zespołu montażowego. W tym celu na placu budowy,
poza słupami siatki budowlano-geodezyjnej, posiadającymi
określone rzędne, założono osnowę wysokościową w postaci
reperów podstawowych i reperów roboczych. Repery pod
stawowe (kontrolne) założono dostatecznie daleko od dołu
fundamentowego w ten sposób, że roboty budowlano-mon
tażowe nie miały wpływu na ich ostateczność. Łącznie za-

a

stabilizowano 6 Teperów podstawowych po 3 na każdym
brzegu.
Repery robocze stabilizowano w miejscach (rys. 1) umo
żliwiających przenoszenie wysokości. bądź niwelowanie
punktów za pomocą jednego stanowiska niwelatora między
reperem a niwelowanym elementem; w odniesieniu do reperów podstawowych i roboczych ustalono wysokości pro
jektowe poszczególnych węzłów turbozespołów.
Punkty wysokościowe stabilizowano w miarę postępują
cych robót za pomocą bolców żelaznych, trzpieni lub, po
ostatecznym wzniesieniu obiektu, Teperami przeznaczonymi
do obserwacji przemieszczeń pionowych, a zatem dostoso
wanymi do niwelacji precyzyjnej.
Repery robocze były okresowo kontrolowane w nawiąza
niu do reperów podstawowych. Niwelację reperów robo
czych wykonywano niwelatorem Zeissa Ni 030; niwelację
reperów podstawowych, badanie przemieszczeń pionowych,
ustawianie i wyznaczanie roboczych horyzontów przy mon
tażu turbozespołów wykonywano niwelatorami Zeissa Ni
004 i KONI 007. Stosowano łaty precyzyjne bądź też linia
ły z podziałem milimetrowym.

WYBRANE PRACE GEODEZYJNE
PRZY MONTAŻU TURBOZESPOŁÓW
Montaż turbozespołu rozpoczyna się z chwilą wykonania
fundamentów pod części fundamentowe turbiny. Geodeta
w tej początkowej fazie wykonuje pomiary sytuacyjno-wysokościowe, mające na celu sprawdzenie zgodności wykona
nych betonów z projektem, co do ich wymiarów, kształtu
i położenia. Następnie wyznacza osie główne i montażowe
oraz punkty wysokościowe, konieczne do prawidłowego
montażu części fundamentowych turbiny, które to części
powiązane są ścisłymi zależnościami i związkami technologiczno-funkcjonałnymi z mechanizmami roboczymi turbiny
i podzespołami konstrukcyjnymi generatora.
Główne części fundamentowe ustawione były w stosunku
do osi podłużnej elektrowni (X) i do osi poprzecznej tur
bozespołu (Y). W późniejszym etapie pozostałe części fun
damentowe turbiny ustawiane były w stosunku do osi mon
tażowych zrealizowanych i tak na przykład stożkową część
wykładziny rury ssącej ustawiono do osi montażowych (zre
alizowanych) Statora turbiny po jego zabetonowaniu.
Pomiary wysokościowe przy montażu turbozespołów wy
konywano w nawiązaniu do reperów podstawowych i robo
czych, z których wyznaczano rzędne projektowane części
fundamentowych turbiny. Po zabetonowaniu głównych części
fundamentowych turbiny, pomiary wysokościowe prowadzo
no w nawiązaniu do odpowiednich płaszczyzn tych części,
a to celem zachowania ścisłych wymiarów montowanego
turbozespołu. Tam, gdzie nie istniała potrzeba nawiązania
poszczególnych elementów turbozespołu do układu wysoko
ściowego, wykonywano niwelację względną.

Wielkości odchyłek od poziomu powierzchni górnego
i dolnego kołnierza statora ustalono za pomocą' niwelacji.
Wt tym celu, w środkowym punkcie statora, tak nad płasz
czyzną kołnierza górnego, jak i dolnego, Skonstruowaho
stanowisko na niwelator oraz niezależne stanowisko dla ob
serwatora. Po oczyszczeniu powierzchni kołnierzy wykona
no czterokrotnie pomiary instrumentami Ni 004 i KONI 007.
Jako łatę zastosowano liniał z podziałem milimetrowym,
który umożliwił odczytanie za pomocą mikrometru płytki
Plaskorownoleglej dziesiątych części milimetra.
Na obwodzie górnej i dolnej powierzchni kołnierza obra
no łącznie około 30 punktów (powierzchniowych), w tym
8 punktów po obu stronach czterech połączeń sąsiednich
segmentów statora.
Niwelację wykonano w układzie lokalnym; pomiar na
wiązujący powierzchnię górnego kołnierza z powierzchnią
dolnego kołnierza wykonano za pomocą niwelacji precyzyj
nej z zastosowaniem 2-metrowego liniału z podziałem mili
metrowym oraz łaty inwarowej. Kontrolę pomiaru wykona
no za pomocą średnicówki.
Różnica rzędnych otrzymana z pomiaru określała rzeczy
wistą odległość między górnymi powierzchniami obu koł
nierzy. Wymiar ten porównywano z wymiarem podanym
przez producenta. Bezpośrednio przed przystąpieniem do
montażu części mechanizmów roboczych turbiny, wykonuje
się pomiary niwelacyjne mające na celu ustalenie wielkości
odchyłek od poziomu górnej powierzchni kołnierza górnego.
W przypadku stwierdzenia, że odchylenie od poziomu gór
nego kołnierza statora przekracza dopuszczalne tolerancje
montażowe, przystępuje się do Sfrezowania powierzchni.
Każdorazowo wszelkie pomiary niwelacyjne były analizo
wane pod względem uzyskiwanych dokładności. Wykonując
wykresy Zaniwelowanych punktów i wnosząc na nie krzy
wą w postaci sinusoidy, porównywano rzeczywisty przebieg
powierzchni z krzywą. Otrzymane rozbieżności, mieszczące
się w granicach tolerancji montażowych, potwierdziły
w pełni słuszność zastosowanych metod i przyrządów, za
pomocą których uzyskano dokładność pomiaru rzędu ± 0,1
mm.
Sprawdzenie poziomowości powierzchni wykonuje się rów
nież za pomocą specjalnych urządzeń, zbudowanych na za
sadzie naczyń połączonych bądź też za pomocą poziomicy
ramowej. Należy podkreślić, że dokładność pionowego usta
wienia wałów turbiny i generatora zależy przede wszystkim

Prace geodezyjne przy montażu statora turbiny
Prace geodezyjne przy montażu statora turbiny polegają
na wyznaczeniu poprzecznych i podłużnych osi turbozespo
łów, wyznaczeniu płaszczyzn styku segmentów statora oraz
na wyznaczeniu projektowanych rzędnych górnego i dolnego
kołnierza statora, a następnie na dokładnym ustawieniu
w poziomie płaszczyzn wymienionych kołnierzy ze ścisłym
zachowaniem odległości między nimi.
. Tolerancje montażowe w zależności od systemu turbin
i ich typów ustalają: odchylenie od poziomu górnego koł
nierza statora od 0,1—0,4 mm, odchylenie od projektowanej
rzędnej wysokości od + 2 do ± 3 mm, zaś przesunięcie osi
XiY, wytrasowanych na Statorze względem osi szybu tur
biny, na ± 1 do ± 3 mm.
Oś X oraz oś Y wyznaczono w oparciu o istniejące punk
ty geodezyjne, Zastabilizowane w hali turbozespołów, za
znaczając kierunki tych osi na przyspawanych prętach
(rys. 2). Pomiar ustalający prawidłowe położenie statora
(poszczególnych segmentów) wykonywano od linii drutu
pionu opuszczonego ze strun (0 0,3 mm), wyznaczających
osie X oraz Y do rys fabrycznych zaznaczonych na statorze z uwzględnieniem odchyłek szybu turbiny.
Wstępnie ustawiono stator względem osi X i Y z dokład
nością ± 1 mm, górną powierzchnię kołnierza względem
rzędnej projektowanej ustawiono z dokładnością ± 2 mm.
W późniejszym etapie montażu, przed zabetonowaniem
pierścieni, stator ustawiono względem osi K i Y z dokład
nością ± 0,5 mm. Pomiar odległości od linii pionu do zato
czenia (R na rys. 2) kołnierza dolnego i górnego wykony
wano za pomocą sprawdzianu prętowego.

Rys. 2. Stator turbiny: 1 — struna osi X i Y, 2 — pionowa oś
fundamentu turbozespołu, 3 — górna powierzchnia kołnierza, 4 —
dolna powierzchnia kołnierza, 5 — punkty niwelowane, 6 — pion
zawieszony w punkcie przecięcia strun osiowych X i Y, 7 — fa
bryczne rysy wyznaczające osie montażowe
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od dokładności określenia poziomowości powierzchni gór
nego i dolnego kołnierza statora turbiny.

Prace geodezyjne przy montażu dolnego zespołu
części fundamentowych turbiny
Komora wirnika turbiny stanowi osłonę wirnika turbiny.
Komora ta nie jest zbyt sztywna i wskutek tego łatwo się
odkształca, zatracając swój pierwotny kształt okrągły. We
wnętrzna powierzchnia komory wirnika w części górnej po
siada kształt walcowy, a poniżej osi obrotu wirnika turbiny
kształt sferyczny; komory wirników składają się zazwyczaj
z kilku członów (pierścieni). Komora wirnika zapewnia jed
nakową szerokość szczeliny powietrznej pomiędzy ścianką
komory, a łopatkami wirnika turbiny, niezależnie od ich
ustawienia.
Dolny pierścień kierownicy jest początkiem komory wir
nika i zwykle montowany jest z górną częścią komory wir
nika. Kształt geometryczny wirnika sprawdza się za pomo
cą urządzeń pokazanych na rysunku 3 (wariant I i II) bądź
też za pomocą średnicówki.

widłowo zmontowana, jeżeli przesunięcia jej powierzchni
względem powierzchni komory wirnika turbiny zawarte są
w dopuszczalnych granicach podanych w tablicy 1.
Montaż gardzieli Jvykladziny rury ssącej stanowi ostatni
etap montażu dolnego zespołu części fundamentowych, po
czym zespół ten zabetonowuje się. Po zabetonowaniu obu
dowy komory wirnika turbiny, części górnej i dolnej wy
kładziny rury ssącej, wykonuje się ponownie pomiary ce
lem stwierdzenia prawidłowości kształtów. Rzeczywiste wy
miary sytuacyjne dolnego zespołu części fundamentowych
zapisuje się w protokole.
Tablica 1. Tolerancje montażowe turbin wodnych Kapłana
Średnica wirnika w mm
Rodzaj odchyłek

3000 I 5000 I 7200 | 9300

Dopuszczalne odchyłki
w mm

Sposób pomiaru oraz
narzędzia pomiarowe

1. Wykładzina rury ssącej

Owalność gardzieli wykładzi
ny mierzona na średnicy

6

10

15

18

Przesunięcie osi geometrycz
nej gardzieli względem pio
nowej osi fundamentu tur
bozespołu
Przesunięcie (pionowe) rzędnej wlotowej krawędzi gardzieli względem rzędnej
projektowanej

6

8

10

12

+ 15

+ 20

+ 25

±25

Za pomocą ruletki mie
rzy się odległość wykła
dziny od pionu opuszczo
nego z punktu przecięcia
się osi XiY
jak wyżej

Niwelacja w nawiązani u do reperów roboczych o znanych rzędnych

2. Część stożkowa wykładziny rury ssącej
Przesunięcie krawędzi części
stożkowej wykładziny rury
ssącej wzgl. przylegającej
do niej krawędzi komory
wirnika
Przesunięcie krawędzi części
stożkowej wykładziny wzgl.
przylegającej do niej krawędzi pozostałej części wy
kładziny

±3

±4

±5

±5

±3

±4

±5

±5

Za pomocą liniału przyłożonego do złącza. Mierzy się podzialką milimetrową
jak wyżej

3. Komora wirnika

Rys. 3. Schemat pomiaru i centrowania dolnego zespołu części
fundamentowych turbiny Kapłana: 1 — stożkowa część wykładziny
rury ssącej zapory, 2 — szablon do centrowania, 3 — ramię rucho
me do centrowania, 4 — czujnik zegarowy, 5 — struna osi Y, 6 —
linia pionu, 7 — pion, 8 — pomost, 9 — rura ssąca, I wariant po
miaru za pomocą szablonu, II wariant pomiaru zapomocą czujnika

Pomiar za pomocą średnicówki wykonuje się w trzech
poziomych przekrojach względem osi pionowej statora tur
biny (jeżeli jest zmontowany) do punktów na wewnętrznej
powierzchni komory wirnika turbiny. Pomiar wykonuje się
przynajmniej w ośmiu przeciwległych punktach, równo
miernie usytuowanych na okręgu.
Górny kołnierz komory ustawia się na odpowiedniej wy
sokości w nawiązaniu do dolnego kołnierza statora turbiny.
Uważa się, że komora wirnika turbiny jest prawidłowo
(w ramach tolerancji podanych w tablicy 3) ustawiona, je
żeli jej oś wytoczenia pokrywa się z pionową osią statora
turbiny, rysy montażowe X oraz Y pokrywają się z rysami
montażowymi na statorze turbiny, rzędna kołnierza komory
wirnika zgadza się z rzędną projektowaną oraz powierzch
nia tego kołnierza jest pozioma (tablica 1).
Po zmontowaniu komory wirnika turbiny przystępuje się
do ustawiania stożkowej części wykładziny (rys. 3) rury
ssącej, składającej się z kilku członów (wycinków), które
na złączach zaopatrzone są w kołnierze. Uważa się, że gór
na część wykładziny stożkowej części rury ssącej jest pra
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Owalność komory mierzona
na średnicy

0,8

l,o

1,2

1,5

Przesunięcie osi X oraz Y,
wytrasowanych na komorze względem odpowiednich osi fundamentu turbozespolu

±2

±3

±5

±6

Odchylenie od projektowa
nej rzędnej wysokości

±1

±2

±2

±3

Odchylenie od poziomu powierzchni górnego kołnie
rza komory

0,3

0,4

0,5

0,6

Przesunięcie osi wytoczenia
wzgl. pionowej osi fundamentu turbozespołu lub
wzgl. osi statora turbiny

3

4

4

4

Za pomocą średnicówki
na średnicy wytoczenia
komory lub od wytocze
nia do linii pionu
Mierzy się odległość od
pionu opuszczonego ze
strun wyznaczających
osie X oraz Y do rys
wytrasowanych na ko
morze, również wyznaczających te osie
Niwelacja w nawiązaniu
do reperów roboczych
o znanych, rzędnych
Niwelacja w’zglçdna lub
za pomocą poziomicy ra
mowej. Również niwe
lacja hydrostatyczna.
Za pomocą średnicówki
od wytoczenia do linii
pionu opuszczonego z
punktu przecięcia osi X
oraz Y

4. Stator turbiny

Przesunięcie osi XiY wytrąsowanych na dolnym i górnym kołnierzu względem
odpowiednich osi komory
wirnika

±1

Odchylenie od projektowanej
rzędnej wysokości górnego
kołnierza
Odchylenie od poziomu powierzchni:
a) górnego kołnierza
b) dolnego kołnierza

2

Wysokość kierownicy to jest
odległość górnego kołnierza
od jej kołnierza dolnego

±2

±3

±4

Mierzy się odległość od
linii pionu opuszczonego
ze strun wyznaczających
osie fundamentu X oraz
Y do rys umieszczonych
na dolnym i górnym koł
nierzu statora turbiny
przy uwzgl. odchyłek
komory wirnika

3

4

4

0,1
0,3

0,2
0,4

0,3
0,4

0,4
0,5

±0,3

±0,4

±0,5

+0,6

Niwelacja w nawiązaniu
do reperów roboczych
o znanych rzędnych
Niwelacja względna lub
za pomocą liniału i poziomicyramowej. Również niwelacja hydrostatyczna
Niwelacja górnego kołnierza względem dolnego
kołnierza lub pomiar tej
odległości za pomocą
średnicówki

zchni
te są

;tatni
i, po
obuwyz cewywych

oraz
rowe

i mie,ykłaISZCZO:cięcia

viązaroborzęd-

Dopuszczalne odchyłki przy montażu turbin wodnych

Jednym z głównych czynników wpływających na jakość
montażu jest dokładność ustawienia poszczególnych zespo
łów konstrukcyjnych turbiny. Stopień dokładności zakłada
się w zależności od przeznaczenia i wzajemnego związku
oraz wzajemnego oddziaływania elementów wyposażenia
turbin biorąc pod uwagę, aby odchyłki możliwie nie prze
kraczały granic dopuszczalnych w danej konstrukcji.
Wymagana dokładność montażu pewnych części i zespo
łów uwarunkowana jest tolerancjami wskazanymi na ry
sunkach oraz warunkami technicznymi wytwórni dostarcza
jącej turbinę. Jednak znaczna ilość operacji przy montażu
odpowiedzialnych elementów nie posiada umówionych do
puszczalnych odchyłek; odchyłki te przyjmuje się zazwy
czaj według doświadczenia lub teoretycznie, co niekiedy do
prowadza do obniżenia jakości montażu, a zatem również
do pogorszenia eksploatacyjnych własności turbozespołu.
W związku z tym wskazane jest posługiwanie się przy
montażu wytycznymi dopuszczalnych odchyłek, które za
pewniają właściwą dokładność ustawienia elementów tur
biny. Wytyczne te ułożone są zgodnie z wymaganiami kon
strukcji i przy uwzględnieniu doświadczeń wypływających
z montażu oraz z eksploatacji dużej ilości turbin wodnych.
Wytyczne odchyłek montażowych dotyczą turbin Kapła
na o średnicach wirników 3000 mm, 5000 mm, 7200 mm,
9300 mm, przy czym wartości tych odchyłek (podane w ta
blicach) są dopuszczalnymi wartościami granicznymi. W ta-r
blicach dopuszczalnych odchyłek podano również pewne
wskazówki co do metod pomiarów.

Gdy wyniki pomiarów mieszczą się w granicach dopusz
czalnych tolerancji montażowych, przystępuje się do pakierowan⅛ jarzma wirnika. Po Spakietowaniu jarzma za pomo
cą wspomnianego urządzenia (rys. 6b) kontrolujemy kształt
jarzma, ustalając wielkość odchyłki owalności (w tym przy
padku zbliżoną do odchyłki walcowości, ponieważ pomiar
względny wykonuje się na górze, środku i na dole jarzma
wirnika).

Prace geodezyjne przy montażu wirnika hydrogeneratora
przy. Micmiɪi-
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Montaż wirnika hydrogeneratora jest przedsięwzięciem
najważniejszym i najbardziej pracochłonnym ze wszystkich
czynności związanych z montażem generatora. Ustawienie
i całkowity montaż wirnika przeprowadza się na specjalnie
do tego celu przygotowanym wzmocnionym fundamencie,
na którym ustawia się i zalewa betonem dostarczoną przez
wytwórnię płytę fundamentową.
Przed ustawieniem dolnego pieścienia pod ramiona gwiaz
dy wirnika geodeta wyznacza osie pomocnicze (wzajemnie
prostopadłe), które stanowią bazę wyjściową do ustawienia
na dolnym pierścieniu piasty wirnika. Ponadto stabilizuje
się szereg reperów.
Po zakończeniu montażu gwiazdy wirnika przystępuje się
do sprawdzania charakterystycznych wymiarów długościo
wych, które warunkują przeprowadzenie dalszych operacji
montażowych. Do przeprowadzenia pomiaru wykonuje się
specjalny przyrząd (rys. 4) umożliwiający pomiar zmienia
jących się wymiarów zewnętrznych. Za pomocą wymienio
nego przyrządu wykonuje się pomiary wysięgu ramion
gwiazdy wirnika w stosunku do wewnętrznej powierzchni
piasty wirnika. Pomiar ten umożliwia tylko ustalenie od
chyłki owalności, ponieważ mierzy się nie wymiar ze
wnętrzny metodą bezwzględną, lecz ustala się największe
i najmniejsze średnice.

Rys. 5. Gwiazda wirnika hydrogeneratora: 1 — cylinder Serwomotoru, 2 — piasta wirnika, 3 — ramię gwiazdy, 4 — półka pod pa
kiet jarzma, 5 — górna płaszczyzna półki, 6 — oś tulei, 7 — dno
tulei

Rys. 4. Urządzenie do pomiaru owalności wirnika hydrogeneratora

W IX wariancie pomiaru (łata bazowa stanowi styczną do
obwodu) wymiar średnicy wirnika otrzymamy z wzoru:

Podwójna odchyłka owalności nie może przekraczać
2 mm.
Po osadzeniu kolejno wszystkich biegunów na obwodzie
wirnika i ich zaklinowaniu oraz zabezpieczeniu, wykonuje
się wspomnianym sposobem oraz za pomocą tych samych
środków mierniczych (rys. 6c) pomiar względny średnic
na każdej przeciwległej parze biegunów. Odchyłka owal
ności nie może przekraczać wartości 2 mm.
Po zakończeniu montażu wirnika wykonujemy, za pomocą
suwmiarki (zasęg pomiaru 6000 mm i 0,1), pomiar średnic
obwodu (wieńca) biegunów (na ich środkach). Wymiary
zewnętrzne wirnika już zmontowanego konieczne są do po
równania ich z wymiarami wewnętrznymi statora hydroge
neratora już scentrowanego. Wspomniane średnice można
również pomierzyć sposobem podanym na rysunku 7.
W I wariancie pomiaru (łata bazowa ustawiona w środku
wirnika) średnicę wirnika określa się z wzoru:

D = btg «/2 ∙ sin β∕2

Wymiar zewnętrzny pomiędzy wewnętrzną powierzchnią
piasty a zewnętrzną powierzchnią ramion gwiazdy wirnika
określa się metodą bezpośrednią poprzez pomiar średnicy
za pomocą suwmiarki do punktu, który był bazą wyjścio
wą dla pomiarów względnych. Dopuszczalna nierównomierność wymiarów ramion gwiazdy wirnika wynosi i 0,6 mm.
Rozstawienie c kanałów (rys. 5) w czołowej płycie ramion
mierzy się za pomocą Skomparowanej ruletki stalowej
z uwzględnieniem wszystkich poprawek. Dopuszczalna nierównomierność wymiarów pośrednich wynosi ± 2 mm.

_ b ctg a1∕2 ∙ sin β∣2
1 — sin β∕2

Różnica pomiędzy wymiarem zewnętrznym wirnika i wy
miarem wewnętrznym statora stanowić winna szczelinę po
wietrzną o określonej projektowo szerokości. Dokładność
pomiaru średnic wirnika wynosić powinna + 0,1 mm.
Prace geodezyjne polegające na sprawdzaniu wymiaru
i kształtów wirnika wykonuje się równolegle z pracami ge
odezyjnymi, mającymi na celu ustawienie poszczególnych
elementów wirnika w poziomie.
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Rys. 6a. Pomiar wysięgu ramion gwiazdy
wirnika hydrogeneratora, odległości a, b, c,
pomierzono za pomocą czujnika zegarowego
lub Szczelinomierzy

Rys. 6b. Pomiar owalności Spakietowanego
jarzma wirnika hydrogeneratora

Prace niwelacyjne rozpoczynamy od Zaniwelowania dna
tulei piasty wirnika.
Po zamontowaniu wirnika na wale turbiny, dolna płasz
czyzna piasty w⅛rnika, a zatem i dno każdej tulei, styka się
z czołem wału turbiny. W nawiązaniu do dna tulei piasty
wirnika (umownie czoła wału) niweluje się: półki pod pa
kiet jarzma wirnika, środki biegunów oraz dolną powierz
chnię pierścienia hamowania. Poziom dna tulei przyjmuje
się jako zerowy.
I

Rys. 7. Schemat pomiaru średnicy wirnika hydrogeneratora metodą
odległościową

Celem określenia wysokości półek pod pakiet (rys. 5)
jarzma wirnika, w nawiązaniu do dna tulei niwelujemy
uprzednio Zastabilizowane repery robocze. W drugiej kolej
ności, ze stanowiska centralnego montowanego wirnika,
w nawiązaniu już do reperów roboczych, wykonujemy ni
welację precyzyjną wszystkich półek pod pakiet jarzma
wirnika. Niekiedy niwelację półek pod pakiet wykonuje
się również ze stanowisk niwelatora, montowanych nazewnątrz wirnika. Niwelację precyzyjną wykonano niwelatorem Zeissa Ni 004 i KONI 007 z zastosowaniem łat inwarowych. Zgodnie z tolerancjami montażowymi, przesunięcie
(pionowe) rzędnej górnej półki pod pakiet względem rzęd
nej dna tulei nie powinno przekraczać odchyłki + 0,3 mm.
W przypadku, gdy półki pod pakiet posiadają rzędne wy
sokości większe niż + 0,3 mm (od nominalnych), wówczas
przyjmuje się poziom najwyższej półki jako poziomu od
niesienia, a pozostałe półki wyrównuje się do poziomu od
niesienia przez nałożenie i naspawanie odpowiedniej gru
bości płytek z cienkiej blachy.
Po zmontowaniu jarzma pakietu kontrolujemy ewentual
ne odchylenia segmentów hamulcowych od wspólnej płasz
czyzny hamowania. W tym celu, ze stanowisk zewnętrznych,
w nawiązaniu do reperów roboczych, wykonujemy niwe
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Rys. 6c. Pomiar owalności biegunów wir
nika hydrogeneratora

lację płaszczyzny dolnej segmentów hamulcowych. Przy
wykonywaniu wymienionej niwelacji stosowano specjalny
50-centymetrowy wysokościomierz (podział milimetrowy),
o podstawie magnetycznej. UstaWianie wysokościomierza
pod wirnikiem, na płaszczyznach segmentów hamulcowych,
następowało na zasadzie magnesu. W każdym przypadku
stanowiska niwelatora montowano na specjalnych podpo
rach z ceówki.
Odczyty na wysokościomierzu wykonywano z dokładno
ścią 1 milimetra, dziesiąte części milimetra — z bębenka
płytki płaskorównoległej. Dokładność ustawienia płasz
czyzny segmentów hamulcowych w poziomie waha się
w granicach od 0 do +2 mm. Wybór metody pomiaru oraz
środków mierniczych (niwelator KONI 007, wysokościomierz
z podziałem milimetrowym, wreszcie pewne stanowiska in
strumentu) zapewnił uzyskanie dokładności niwelacji, rzędu
± 0,5 mm.
Następnym etapem prac niwelacyjnych, wykonywanych
przy montażu wirnika, jest określenie wysokości środków
biegunów oraz sprowadzenie ich do jednej płaszczyzny po
ziomej. Dopuszczalne odchylenie środków biegunów w sto
sunku do Jrfaszczyzny poziomej wynosi + 2 mm.
Przed założeniem biegunów odmierza się i napunktowuje
w nabiegunniku środek zelaża celem Zaniwelowania środ
ków biegunów oraz późniejszego ich ustawienia w jednej
płaszczyźnie. W nawiązaniu do założonego poziomu odnie
sienia, ze stanowiska środkowego wirnika, wykonano niwe
lację wszystkich biegunów. Niwelację wykonano 4-krotnie
niwelatotrem KONI 007, uzyskując dokładność ± 1 mm. Do
niwelacji zastosowano łatę metalową 2-metrową z podzia
łem milimetrowym.
Łatę ustawiano na kątowniku przyłożonym prostopadle do
bieguna w punkcie uprzednio zaznaczonym. Ponieważ spo
sób ten nie dawał pożądanych rezultatów, w późniejszym
etapie prac stosowano silny magnes, który był pewnym
oparciem dla łaty.
Wszystkie rzędne płaszczyzny segmentów hamulcowych
oraz rzędne środków bieguna wirnika zostały obliczone
względem punktu wyjściowego, jakim w naszym przypadku
był punkt dna tulei. Schemat rozmieszczenia punktów ni
welowanych na wirniku hydrogeneratora pokazano na ry
sunku 6.

Rys. 8. Schemat rozmieszczenia punktów niwelowanych na wirniku
hydrogeneratora: 1 — osie pomocnicze, 2 — punkty na dnie tulei,
3 — ramię gwiazdy, 4 — płyta hamulcowa, 5 — punkty na środ
kach biegunów, 6 — punkty na półkach pod pakiet jarzma
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JAN GOCAŁ, JÓZEF GORCZYCA
Katedra Geodezji Przemysłowej AGH

Pomiary odkształceń koła zamachowego
1. Wstęp. Zapewnienie wysokiej wydajności produkcji
w poszczególnych gałęziach przemysłu wiąże się nierozer
walnie z prawidłową eksploatacją i właściwą 'konserwacją
odpowiednich zespołów maszyn i urządzeń. Szczególnie
troskliwej opiece podlegają duże agregaty produkcyjne na
rażone na działanie olbrzymich sił powodujących deforma
cje poszczególnych elementów konstrukcyjnych urządzenia.
Uchwycenie w odpowiednim czasie rodzaju i wielkości
odkształceń pozwala na wprowadzenie odpowiednich ko
rekt warunkujących prawidłowość funkcjonowania urządze
nia. Ze względu na duże wymiary poszczególnych elemen
tów maszyn precyzyjne wyznaczenie wielkości i kierunków
odkształceń wymaga często dokonania pomiarów metodami
geodezyjnymi, gdyż w wielu przypadkach sposoby pomia
rowe, używane przez fachowców konserwujących dane urzą
dzenie, są nie wystarczające. Praca niniejsza poświęcona
jest jednemu z takich właśnie zadań, a mianowicie geode
zyjnym pomiarom odkształceń koła zamachowego walcarki
Pielgrzymowej. Temat pracy wiąże się ściśle z prowadzoną
przez Instytut Techniki Budowlanej ekspertyzą,, która ma
na celu ustalenie przyczyn pękania fundamentów silnika
napędowego wspomnianego urządzenia. Metody pomiarowe
i obliczeniowe zostały opracowane przez pracowników nau
kowych Katedry Geodezji Przemysłowej AGH w Krakowie,
którzy wykonali również wszystkie prace pomiarowe i ra
chunkowe. ·
2. Zadania pomiarowe. Walcarka pielgrzymowa
służy do wydłużającego walcowania rur na zimno lub na
gorąco. Zasadniczym elementem zespołu urządzeń napędza
jących walce jest koło zamachowe o średnicy 9 metrów,
osadzone Centrycznie na wale napędowym spoczywającym
w łożyskach 1 i 2 (rys. 1) i napędzane silnikiem elektrycz
nym, który jest zamontowany między łożyskiem 1 a kołem
zamachowym (rys. 1).

Problematyka zgłoszonej do wykonania pracy obejmo
wała:

1. Określenie wielkości mimośrodu środka koła zamacho
wego względem punktu przebicia płaszczyzny koła przez
oś wału.
2. Sprawdzenie prostopadłości osi wału napędowego
względem płaszczyzny koła.
3. Ustalenie wielkości kąta nachylenia osi wału napędo
wego względem poziomu.
3. Prace pomiarowe. Zbadanie wyżej podanych
warunków wymaga znajomości położenia koła zamachowe
go i osi wału napędowego w przestrzeni. Wynika stąd ko
nieczność określenia współrzędnych przestrzennych punktów
reprezentujących obydwa elementy. W tym celu na obwo
dzie koła zamachowego założono 20 znaków pomiarowych
rozmieszczonych w równych odstępach (rys. 2). Wielkości
cięciw c¡ zostały pomierzone bezpośrednio ruletką stalową
z dokładnością odczytu ± 1 mm. Natomiast dla ustalenia
przestrzennego położenia osi wału napędowego obrano
w dwóch pionowych jego przekrojach punkty 01, 02, O3, O4,
05, 0f, (rys. 3) Współrzędne x, y, z wszystkich punktów zało
żonych na obwodzie koła zamachowego wyznaczono metodą

wcięcia przestrzennego. Współrzędne x, y punktów charak
teryzujących sytuacyjne położenie wału (θɪ, 02, 04, O5) uzy
skano natomiast wcięciem wprzód z bazy AB, rzędne wy
sokościowe punktów O3 i O6 otrzymano z pomiarów wyko
nanych niwelatorem precyzyjnym. Bazę pomiarową AB
założono w hali, w której znajduje się obserwowane koło
zamachowe (rys. 4). Punkty końcowe bazy zaznaczono w
formie krzyża naciętego na specjalnych płytkach metalo
wych osadzonych w posadzce. Pomiar odległości między
punktami końcowymi bazy wykonano czterokrotnie taśmą
górniczą z nakładkami, przez przyłożenie podziałek bezpo
średnio do naciętych znaków. Długość bazy obliczona jako
średnia arytmetyczna z wykonanych pomiarów wynosi
b = 8,3957 m, a jej średni błąd mb = ± 0,3 mm.

Obserwacje kątowe wykonano teodolitem Theo 010 w
w dwóch seriach. Średni błąd średniej wartości kąta okreś
lono na podstawie różnic między seriami. Wartość liczbowa
tego błędu wynosi:
a) dla kątów poziomych

(1)

b) dla kątów pionowych

(2)

gdzie:
d oznacza różnicę pomiędzy seriami
n oznacza ilość różnic.
Wysokość poziomej osi obrotu teodolitu określono metodą
trygonometryczną przy użyciu łaty niwelacyjnej ustawianej
na reperze. Dokładność określenia tej wysokości wynosi
m∣ — ± 0,2 mm.
Istniejące warunki lokalne umożliwiały obserwację tylko
górnej połowy koła i z tego względu pomiar wykonano w
dwóch etapach. W pierwszym etapie pomiarem objęto
punkty o kolejnych numerach od 1—10, zaś w drugim
kolejno od 11—21.
Na podstawie uzyskanych materiałów obserwacyjnych
określono współrzędne przestrzenne (x, y, z) punktów, nie
zależnie dla obu połówek koła. Obliczenia współrzędnych
wykonano w lokalnym układzie prostokątnym o początku
w punkcie A i kierunku osi y pokrywającym się z kierun-

Os

kiem AB. Zgodnie z rysunkami 5 i 6 wzory na obli
czenie współrzędnych przestrzennych przyjmą postać
Xi = dɪ,-sinɑ; = di.∙siaβi
y¡ = d1. · cos a¡ = ⅛. · cos βi

(3)

Zi = za + ÍA + z,i = =B + ÏB + z..
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gdzie
b · sin a¡

(4)

sɪn (ɑi + βi)

2⅛i = dιi ∙tgφi>

⅞j = d2. ■ tg y>i

(5)
Niezależną kontrolę obliczenia współrzędnych przestrzen
nych uzyskamy przez porównanie długości ,cięciw pomierzo
nych bezpośrednio z długościami obliczonymi według wzoru
Ci = ↑/ ∆x2
i + Zly2 + ∆zi

d1 = 14 mm, d2 = 11 m, a + β = 1598, φ = 198
i przyjmując podane poprzednio wartości błędów średnich
nib = ± 0,3 mm,
m = ± 4≡c, m; = ± 0,2 mm, mφ = ± 7c≈
otrzymamy z wzoru (8) wartość mD = ± 0,54 mm, zaś
z ostatniego wiersza wzoru (7) tnz = ± 0,31 mm. Ostatecznie
średni błąd położenia punktu w przestrzeni wyniesie
Mp = ± j/mJ + m2 = ± 0,62 mm.

(b)

Z tablicy 1 zestawiownej poniżej wynika, że długości cię
ciw obliczone ze współrzędnych nie odbiegają od długości
pomierzonych bezpośrednio o więcej niż 1 mm. Ponieważ
Tablica 1
Ozna
czenie
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

Długości cięciw
obliczone

pomie
rzone

Różnica

1,391
1,651
1,390
1,393
1,393
1,394
1,392
1,386
1,393

1,391
1,651
1,391
1,393
1,392
1,395
1,391
1,385
1,392

0
0
-1
0
+1
-1
+ɪ
+ɪ
+1

Ozna
czenie

Długości cięciw
obliczone

pomie
rzone

1,390
1,392
1,390
1,395
1,393
1,394
1,390
1,415
1,404
1,399

1,389
1,392
1,389
1,395
1,393
1,395
1,390
1,414
1,404
1,399

11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19- 20
20- 21

Różni
ca

+ɪ
0
+1
0
0
-1
0
+1
0
0

Dla określenia położenia przestrzennego osi wału napędo
wego wyznaczone zostały wcięciem wprzód współrzędne
płaskie x, y punktów wału 01, 02, 04, O5. Współrzędne te
posłużyły z kolei do obliczenia współrzędnych punktów osi
θɪ i On według następujących wzorów

bezpośredni pomiar wykonano z dokładnością ± 1 tnm,
dlatego należy sądzić, że wyniki otrzymane ze współrzęd
nych charakteryzują się jeszcze większą dokładnością.
Celem określenia średniego błędu położenia punktu w
przestrzeni obliczono błędy średnie współrzędnych według
wzorów:
sin2a ■ sin2/?
sin2 (a + β)

+

sin4 (a + β)

(sin4/? -j- sin4 a)

(7)

/ b∙m \2
sin2/? ∙cos2 a
,
\ o )
nɪv = —,------ —- wij + ----- —--------- (sin2/?· cos2/? + sin2a ∙ cos2a)
ʃ
sin2(a+/?)
sin4(a + /?)'
’

przy czym rzędne wysokości punktów O3 i O6 uzyskano dro
gą niwelacji precyzyjnej zaś wielkości Oi—03, 0∏—O6 będące
promieniami wału w odpowiednich przekrojach — przyjęto
,zgodnie z projektem. Ostatecznie wartości wszystkich
współrzędnych punktów zestawiono w tablicy 2.
Tablic« 2

dl ____
cos2 φ sin2 φ

gdzie tn;, oznacza średni błąd pomiaru bazy,
m = ma = mβ — średni błąd pomiaru kąta poziomego,
mt — średni błąd wyznaczenia wysokości poziomej osi
obrotu lunety,
τnφ — średni błąd pomiaru kąta pionowego.
Sredni błąd położenia punktu w płaszczyźnie xy wyrazi
się wzorem:

Biorąc pod uwagę dane dla punktu najsłabiej wyznaczo
nego, a mianowicie
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3. Opracowanie wyników pomiaru
3. 1. Równanie płaszczyzny koła i osi wału. Zestawione
w tablicy 2 współrzędne punktów posłużą do przestrzennego
przedstawienia płaszczyzny koła i osi wału w postaci od-

TAlin

powie<inich równań matematycznych zgodnie z zasadami
goemetrii analitycznej. Jak wiadomo, dla jednoznacznego
■określenia położenia przestrzennego płaszczyzny, konieczna
jest znajomość trzech punktów nie leżących na jednej pro
stej. Znajomość współrzędnych większej ilości punktów na
stręcza pewne trudności w napisaniu równania płaszczyzny,
gdyż wskutek niedokładności wykonania kola i błędów
pomiaru punkty te nie będą leżeć ściśle na jednej płasz
czyźnie. W zależności od ilości kombinacji trójek punktów
otrzymamy takąż ilość równań płaszczyzn. Zachodzi więc
konieczność znalezienia równania płaszczyzny najprawdo
podobniejszej, wyznaczanej przez dane punkty tak, aby był
spełniony warunek [w] = min, gdzie v¡ oznacza najkrótszą
odległość i-tego punktu od najprawdopodobniejszej płasz
czyzny koła.
Zaznaczmy jeszcze, że będziemy mieli właściwie dwie
takie płaszczyzny koła, co wynika z dwóch etapów pracy,
podyktowanych istniejącymi warunkami lokalnymi (nieza
leżna obserwacja punktów od 1—10 i punktów od 11—21
w drug.m etapie). Ogólne równanie płaszczyzny wyraża
wzór
Ax + By + Cz + D = 0
(11)
natomiast równanie płaszczyzny przechodzącej przez trzy
punkty Λ(¾.yr¾). Λ(
* ry,.∙,). Λ(χry,,¾) można przedstawić
w formie następującego wyznacznika:
jX
ɪɪ
I λJ
I cS

ʃ 3
?1 *1
?»

Zt

?» *1

(12)

Jeżeli spośród wszystkich punktów koła o znanych współ rzęanycn Wyoierzemy tylko trzy punkty, to po podstawieniu
wspoirzędnycn tycn punktów ao równania (IZ) i po rozwi
nięciu WyznaczniKa otrzymamy równanie przyonzonej
płaszczyzny koła
A0x -j- Bty + C0z -J- D0 = 0
(13)
Dla uzyskania najprawdopodobniejszych wartości współCzynniKow A, B, C, u ogoinego równania tej płaszczyzny
(wzór 11) naiezy znałezc taκιe przyrosty aa, AB, AC,
ziu, które dod
*ane
do wartości przyDnżonych ac, B0, C0, D0,
spełnią równanie ogoine płaszczyzny
(A0 -J- ΔΑ) X + (B¿ -∣- AB)y -J- (C0 + AC) z -J- (D0 -J- AD) = 0
(14)

4

Wstawiając do równania (14) wartości współrzędnych ko
lejnych punktów otrzymamy równania poprawek, następu
jącej postaci
vl = xiAA -J- ylAB + ziAC + AD + Ii
(15)
gdzie: li = Atxi -J- B0y; -J- Ctzi -J- D0
Zachowanie warunku JvvJ ≈ min wymaga przekształcenia
równań popraweκ (iəj ɪɪa równania nórmame typu
JχxJ J.l + JxyJ JB + M JC + [x] Jh + pij = o

L-OJ JJ + LWJ Jtl + D
*J a<l + JJJ JV + D‘J = U
LXXJ ZJXl T LJtJ JV -L- Jxxj ZJt- + l*J du + l“J = u
LXJ JJ + DJ JV + l‘J 4<- + ∙∙ JV + lɪj — U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11,1244
11,1279
11,1353
11,1395
11,1450
11,1508
11,1537
11,1577
11,1594
11,1600

*

*i

- 0,4907
- 0,1858
0,6941
1,7863
3,0915
4,4823
5,8289
6,9966
7,8735
8,3849

4,9395
6,2964
7,6934
8,5544
9,0407
9,1088
8,7455
7,9900
6,9175
5,6226

'<

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I

-0,0002
-0,0003
-0,0542
-0,0036
4-0,0096
0,0000
4-0,0573
4-0,0318
4-0,0276
-0,0001

•

16,5730
18,2382
20,4686
22,4766
24,5868
25,7419
26,7854
27,1761
26,9780
26,1674

4-0,0319
4-0,0273
-0,0332
4-0,0103
4-0,0163
4-0,0001
4-0,0516
4-0,0223
4-0,0162
-0,0112

Lp.

«i

Xi

2‘

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11,1265
*
11,1299
11,1344
11,1405
11,1446
11,1495
11,1530
11,1539
11,1539
11,1546
11,1531
4 « *
-

0,4935
0,2079
0,4809
1,5022
2,7698
4,1524
5,5221
6,7412
7,7120
8,3119
8,4914

4,8732
6,2314
7,4412
8,3828
8,9644
9,1342
8,8694
8,2009
7,1725
5,9039
4,5164

ɪ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'i
-0,0005
4-0,0112
4-0,0156
-0,0259
4-0,0127
-0,0010
4-0,0036
4-0,0603
4-0,0929
4-0,0325
-0,0009

t'ι
16,5048
19,1646
20,0721
21,9996
23,8915
25,4351
26,5481
27,1563
27,1313
26,4029
25,1600

4-0,0051
-0,0062
4-0,0149
-0,0315
4-0,0002
-0,0200
-0,0218
4-0,0287
⅛0,0568
—0,0049
-0,0379

AA = + 0,0737, AB =-0,0050, AC =-0,0022, AD =-0,7793
AA' ≈+0,5345, AB' = -0,0064, AC' ≈-0,0017, AD' = - 5,9363
dodając następnie powyższe wartości przyrostów do przy
bliżonych współczynników otrzymujemy wielkości najpraw
dopodobniejszych współczynników równań ogólnych płasz
czyzn:
A =- 33,5343, B =⅛0,1254, C =-¡-0,0551, D =-¡-372,8703
A =-39,4117, B'= -¡-0,1151, C'= + 0,0813, D'= - 438,1802

Równanie najprawdopodobniejszej płaszczyzny przyjmie
Więc postać:
(dia punktów od 1—10)
— 33,5343 X -¡-0,1254 -y -¡- 0,0551 -z + 372,8703 = 0
(18)
(dla punktów od 11—21)
- 39,4117-X + 0,1151 y -J- 0,0813-z + 438,1802 = 0

(19)

W celu zbadania, czy cała powierzchnia koła stanowi jed
ną płaszczyznę, obliczono kąt między Ohydwiema najpraw
dopodobniejszymi płaszczyznami, określonymi na podstawie
punktów 1—10 i 11—21 według wzoru:
(20)

<164

`

'

Rozwiązanie równań normalnych (16) dostarczy szukanych
wartości przyrostów aA, Ats, AC, ad.
Ostatecznie najprawdopodoDniejsze wartości współczynni
ków ogoinego równania płaszczyzny oouczymy z wzorów
A = A0 -J- AA

C = C0-J-AG
D = Dt +AD

*i

Tablica 4

1

d-°

Lp.

3

(17)
` '

Zgodnie z podanym powyżej tokiem pracy obliczymy kolej
no przybliżone wartości współczynników A0, a0, C0, D0,
płaszczyzny przecnodzącej przez punkty 1,6, Iu i współczyn
ników Av, b¿, C¿, d¿, płaszczyzny przecnodzącej przez
punkty 11,16,21, wykorzystując uo tego ceiu równanie
Piaszczyzny podane wzorem (12) i wartości współrzędnych
zestawione w taDiicy 2. W efekcie uzyskujemy następujące
wartości tych współczynników:
A0 = - 33,6080, B0 = -¡-0,1304, C0 = + 0,6573, D0 = + 373,6496
At = - 39,9462, B¿ = -J- 0,1215, C't = + 0,0830, Dt = -J- 444,1165

Równania poprawek zestawione są w tablicach 3 i 4.
Po przejściu do równań normalnych i ich rozwiązaniu
otrzymujemy następujące wartości przyrostów;

Po wstawieniu do (20) odpowiednich wartości liczbowych
z (18) i (19), otrzymujemy
e = OS 05c 50cc

Zatem liniowa wielkość największego odchylenia płaszczy
zny charakteryzującej jeaną potowę kota w stosunku do
Piaszczyzny drugiej połowy, przy promieniu Koia równym
⅛,o m wynosi 8,9 mm. Dia uproszczenia daiszycn ooiiczen
jako faktyczną płaszczyznę kota przyjęto płaszczyznę przepoiowiającą kąt dwuscienny ε.
ogoine równanie tej płaszczyzny dwusiecznej będzie:
Ax -J- By -J- Cz + D -J- λ (A'x -J- B y -J- Cz -J- D') = 0

(21)

dla konkretnych wartości liczbowych otrzymamy
— 67,0687 X + U,2233y -J- 0,1243 z -J- 745,7uo2 = 0

(22)

Płaszczyzna (22) obrazuje w dostatecznym przybliżeniu rze
czywistą powierzchnię koła, reprezentowaną przez przyjęte
do obserwacji znaki pomiarowe W taoiicy ɔ zestawiono
odległości obserwowanych punktów od płaszczyzny (22).
Odległości te obliczono z wzoru:

Ax -J- By + Cz + D
^A2 + B2-J- C2
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Znajomość współrzędnych punktów osi Oi i On pozwala
na napisanie równania osi

X-Xoi
Y-Y0J
z-⅞
----- —L =
1=
L
l
m-------------- n

Tworząc na podstawie powyższych równań błędów układ
równań normalnych i rozwiązując go, otrzymujemy nastę
pujące wartości współrzędnych środka koła:

(23)

y0 = + 3,9964, z0 = -(- 4,6358
y0 = + 3,9966, z0 = + 4,6384

gdzie;
,

I—

γ0JI-y0l
Z»U ~ 2O1
, 771 —
, 71 — ——dad

xOjj-

Xoj

a stąd

(¿Í)

y«śr =

d = )∕(Xoπ - xoj)2 + (yojι Yoj)2 + (Z0JJ - Z0j)≡

y0+yó
2

+ 3,9965
(30)

(25)
= + 4,6371

Tablica 5

punktu

P
mm

punktu

P
mm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+U
+1,7
-0,2
+ 0,8
+0,6
-0,4
+ 0,5
-0,8
-1,8
-3,1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-0,6
!-0,5
I -0,5
Λ-1,4
a -o,2
k -0,2
b+0.4
+2,3
3,6
+ 2,6
+ 1,8

Współrzędną x środka koła obliczono jako średnią arymetyczną z wartości współrzędnych punktów położonych
symetrycznie w stosunku do środka koła i znajdujących się
na jego wysokości. Dla obu połówek otrzymamy odpo
wiednio
xt + Xio

2
Xn + X2I

2

= + 11,1422
= + 11,1398

zatem

Po podstawieniu do powyższych wzorów odpowiednich
wartości współrzędnych równanie osi przyjmie postać:
X— 6,6718 ’y- 4,0132
z- 4,6450
0,999988 ~^4 - 0,004451 ~ - 0,001306

(26)

3.2. Obliczenie wielkości mimośrodu. Mimośrodem „e” na
zywać będziemy odległość między środkiem okręgu repre
zentującego aktualny obwód koła zamachowego a punktem
przebicia najprawdopodobniejszej płaszczyzny koła z osią
obrotu. W tym celu należy obliczyć współrzędne środka koła
i punktu przebicia.
Do obliczenia wartości współrzędnych środka koła y0, z0,
zestawiono według lit. [2] równania błędów typu:

fi = ayi + 6z¡ + c + Z,

(31)

Współrzędne punktu przebicia płaszczyzny koła przez oś
wału otrzymamy poprzez rozwiązanie układu składającego
się z ogólnego równania płaszczyzny (11) i z równania osi
w formie parametrycznej:
y = kx + a
z = hx + b

gdzie

⅛=

(27)

gdzie;

yon-y°ι
ʌ'θɪɪ λ'0j

ʌ'θjɪ

a = -kxl,1 + y0l;

ɑ = - 2y0,

i∙=y2 + 2i>

b=- 2z0,

c=yj÷2?- r2

v¡ — jest to poprawka powstająca wskutek błędów wyzna
czenia współrzędnych i deformacji krawędzi koła zamacho
wego. Po przejściu do równań normalnych otrzymamy
[yy] ɑ + [y≈] Hi+ + [ʃŋ = o
[zy] a + [zz] ò + [z] C + [z/] = 0
[y] α + W b + n C + [Z] = 0

punktów przebicia

Ra Cb 4- D
^ ^^ A+Bk + Ch

yp = kxp + a
Zp = hxp 4- b

(33)

Dla konkretnych wartości otrzymamy,
yp = + 3,9933, Zp = + 4,6380.

xp = + 11,1408,

Wielkość mimośrodu e została obliczona według wzoru

(29)

Na podstawie podanych w tablicy 2 współrzędnych punk
tów 1—10 i 11—21 zestawiono w tablicach 6 i 7 następu
jące dwa układy równań błędów:

ɪθɪ

6 = — hx01 + y0j

Wzory na obliczenie współrzędnych
przyjmą wówczas następującą postać:

(28)

Rozwiązanie tego układu równań dostarcza najprawdopodobn.ejszych wartości współczynników a, b, c, co z kolei
pozwala na wyznaczenie współrzędnych środka koła:

(32)

e=j∕(xp- χ0fa)2 + (yp - y0fa)2 + (⅛ - ⅞fa)2

(34)

i wynosi e =≡ 3,3 mm.
Tablica 7

Tablica 6

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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-Ct 4907
-0,1858
0,6941
1,7863
3,0915
4,4823
5,8289
6,9966
7,8735
8,3849

‘‘

ɪ

'i

4,939S
6,2964
7,6934
8,5544
9,0407
9,1088
8,7455
7,9900
6,9175
5,6226

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24,6394
39,6793
59,6702
76,3686
91,2916
103,0612
110,4598
112,7925
109,8438
102,9202

Lp.

y.

ri

30,0882
46,7898
69,0577
87,7093
104,4238
117,6523
126,0342
128,7791
125,6348
116,9277

+ 0,0131
-0,0088
-0,0141
-0,0023
+ 0,0192
-0,0030
-0,0054
-0,0092
-0,0332
+ 0,0095

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-0,4935
-0,2079
0,4809
1,5022
2,7698
4,1524
5,5221
6,7412
7,7120
8,3119
8,4914

'i I1 I
4,8723
6,2314
7,4412
8,3828
8,9644
9,1342
8,8694
8,2009
7,1725
5,9039
4,5164

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

‘‘

S

23,9828
38,8736
55,6027
72,5279
88,0323
100,6760
109,1598
112,6985
110,9197
103,9437
99,5017

29,3616
45,8971
64,5248
83,4129
100,7665
114,9626
124,5513
128,6406
126,8042
119,1595
106,5095

+ 0,0086
⅛0,0081
+ 0,0086
-0,0180
+ 0,0053
-0,0117
-0,0035
+ 0,0008
-0,0007
+ 0,0019
+0,0071

3.3. Sprawdzenie prostopadłości osi wału względem
płaszczyzny koła. Warunek prostopadłości osi wału do
płaszczyzny koła sprawdzamy poprzez znalezienie kąta za
wartego między osią i płaszczyzną koła. Wielkość tego kąta
obliczamy z zależności:
Al -J- Bm + Cn
sin ω = ——
—
(35)
γ(A2 + B2 + C2) (P τm2 + n2)
gdzie l, m, n oznaczają współczynniki kierunkowe.
Po podstawieniu do wzoru (35) za A, BtC i l, m, n wartości
z wzorów (22) i (26), otrzymamy

ω = 99g 92c 32“
3.4. Określenie wielkości kąta zawartego między osią wa
łu a płaszczyzną poziomą. Znajomość różnicy wysokości oraz
odległości między punktami Oi i On pozwala na obliczenie
wielkości kąta nachylenia osi wału względem płaszczyzny
poziomej według wzoru:

tg δ = ⅜—⅛-

0A1

(36)

Dla wartości OiOn = 7,5040 i ∆z = ■—0,0098 m
Ô = — 0g 08c 32“

lub

Ponieważ odległość między łożyskami wału wynosi 6,020 m,
więc przy wyżej podanym kącie <5 różnica wysokości poło
żenia łożysk 1 i 2 wyniesie 7,9 mm. .
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1. Marceli Stark — Geometria Analityczna, Warszawa 1958
2. A. Walus — Określenie współrzędnych środka szybu. Prze
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STEFAN BUTKIEWICZ

Wpływ temperatury na mnożną dalmierza nitkowego i sposób jego eliminacji0
Część I
Dokładność pomiaru długości dalmierzem nitkowym
w dotychczasowym jego wykorzystaniu przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych nie jest wysoka. Przy dogodnych
warunkach atmosferycznych średni błąd wynosi 0,25 m na
100 m. Jest to dokładność, której wymienioną metodą nie
da się podwyższyć. W gorszych natomiast warunkach atmo
sferycznych i przy mniej starannym pomiarze dokładność
będzie znacznie niższa.
Dążąc do uzyskania większej dokładności zastosowano
celowanie bisekcyjne i odczytywanie bezpośrednio na łacie
przy użyciu specjalnych tarcz celowniczych.
Jak wynika z badań dokonywanych w Katedrze Geo
dezji Przemysłowej AGH w Krakowie, przy celowaniu
zwykłym dalmierzem nitkowym na pasek bisekcyjny
o zmiennej szerokości, średni błąd celowania na pojedyn
czą tarczę wyniósł około 0,1 mm na 100 m. Wyniki tych
badań uzasadnił i ogłosił w kwartalniku „Geodezja i Kar
tografia”, tom XI z 2 w 1962 r. prof, dr inż. J. Gomoliszewsfci.
W celu praktycznego wykorzystania metody bisekcyjnej
do wykonywania szybkich, lecz mniej dokładnych pomia
rów na terenach rolniczych i leśnych (kat. D), zachodzi po
trzeba wprowadzenia uproszczeń dyktowanych względami
ekonomicznymi.
W szczególności należy dążyć do:
1. Wprowadzenia innej konstrukcji tarczy celowniczej,
nie wymagającej każdorazowego regulowania szerokości
paska bisekcyjnego.
2. Zbadania wpływów termicznych na dokładność pomia. ru długości na terenach kat. D i padania odpowiednich
wniosków, czy wpływy te należy uwzględniać.
1. Badanie tarcz. Wypróbowano 7 wzorów tarcz:
klinowe, klinowe z kołami i tarcze z paskami bisekcyjnymi
o różnej szerokości. Najdokładniejsze wyniki uzyskano dla
tarczy podanej na rys. 1, którą wykorzystano do dalszych
badań.
Osiągnięta dokładność celowania ± 0,25 mm na 100 m. dla
tej tarczy jest wprawdzie niższa niż przy tarczy konstruk
cji Katedry Geodezji Przemysłowej AGH, lecz w zupeł
ności wystarczjąca dla terenów kat. D. Ponadto dzięki
prostocie Obsługi ma wszelkie dane do wykorzystania jej
przy pomiarach rolnych i leśnych.
2. Określenie stałych dalmierza. Przy ba
daniach posługiwano się teodolitem Tc, produkcji PZO,
■) Prace badawcze nad tematem wykonano w ramach prac nau
kowo-badawczych Katedry Geodezji WSR w Poznaniu.

o kreskach dalmierczych dla dwóch położeń łaty: poziome
go i pionowego. Stanowisko teodolitu obrano na masyw
nym słupie drewnianym, osadzonym w ziemi na głębokość
około 1 m. Łatę dalmierczą zaopatrzono w odcinek nacecho
wanej precyzyjnym koordynatografem, w odstępach 5 cm,
taśmy stalowej o długości 3 m, przy naciągu 10 kG. Cen
tymetry, milimetry i szacunkowe dziesiąte części milimetra
odczytywano z podziałki milimetrowej, umieszczonej na
tarczy.
W celu utrzymania lunety teodolitu i taśmy na łacie
w temperaturze otaczającego powietrza, obserwacji doko
nywano pod parasolem mierniczym, a łatę ustawiano w cie
niu.
Bazę o długości 300 m, z wyznaczeniem na niej 50-metrowych odcinków, służącą do ustalenia stałych mnożnych
dalmierza pomierzono taśmą stalową przy użyciu wskaźni
ków z błędem średnim ± 3 mm. Następne pomiary tychże
odcinków wykonywano dalmierzem nitkowym przy rozma
itych temperaturach w seriach po 10 spostrzeżeń.
Przy pionowym ustawieniu łaty w celu zmniejszenia
wpływu refrakcji różnicowej, dolną tarczę celowniczą
umieszczano na wysokości nie niższej niż 1,5 m nad ziemią.
Pomiary służące do wyznaczenia stałych dalmierza wyka
zały wyraźnie następujący wpływ temperatury na: a) dłu
gość taśmy na łacie, b) elementy optyczne lunety.
Ad. a. Wpływ na zmianę długości taśmy łatwo jest wy
eliminować uwzględniając współczynnik rozszerzalności.

Ad. b. Wpływ termiczny na optykę lunety i wynikającą
stąd zmianę stałych K jest tematem niniejszej pracy i zo
stanie rozpatrzony szczegółowiej.
Poza wyszczególnionymi wpływami należy liczyć się
z możliwością wystąpienia różnic temperatur powietrza
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i lunety, co będzie miało miejsce podczas raptownej zmia
ny temperatury powietrza, albo też po rozpakowaniu in
strumentu. Należy wówczas przed obserwacją odczekać do
wyrównania temperatur.
Na podstawie szeregu obserwacji dokonano wyrównania
stałych dalmierza metodą spostrzeżeń pośredniczących, wy
chodząc z zasadniczego związku między niewiadomymi
a wielkością mierzoną i jej poprawką.
A + t>i = Li
+ 0i-20)}
(1)
gdzie
D¡
— długość otrzymana z pomiaru dalmierzem
Vi
— poprawka długości
li
— różnica odczytów na łacie z dwóch kresek
dalmierczych
K20
— stała dalmierza przy temperaturze 20oC
τ
— współczynnik zmiany termicznej mnożnej
K przy zmianie temperatury o I0C
ti
— temperatura powietrza w czasie obserwacji.
W powyższym równaniu pominięto stałą dodawania „C”,
która w nowoczesnych teodolitach z teleobiektywem przy
pomiarze większych odległości jest równa zeru. Każdorazo
wy odczyt na łacie zależny jest od dokładności określenia
położenia samej tarczy, jak również od dokładności bisekcyjnego nacelowania. Błąd odczytu położenia tarczy jest
niezależny od odległości i wynosi ± 0,1 mm. Błąd bisekcyjnego nacelowania jest proporcjonalny do mierzonej odleg
łości i w sposób zasadniczy decyduje o dokładności pomiaru.
Z uwagi na powyższe, do wyrównania wprowadzono wagi
odwrotnie proporcjonalne do kwadratów odległości.
Określono sześć stałych mnożnych, po trzy dla położenia
poziomego i pionowego łaty:

K1
K2
K3
K4
K5
K6

=
=
=
=
=
=

100
200
200
100
200
200

— stała mnożna dalmierza dla łaty pionowej
— „
It
>»
,»
>>
— „
tt
tt
It
»,
— „
It
,,
tt
poziomej
— „
,,
tt
tt
tt
— „
»
tt
tt
tt

K1 ≈
Kt =
K3 =
K1 =
Kt =
K, =

100
200
200
100
200
200

pionowym
,,

poziomym

Współczynnik r zmiany termi
cznej mnożnej dalmierza przy
zmianie temperautry o -f-l0C

jej wielkość

średni błąd
wyznaczeniŁ

jej wielkość
T

średni błąd wy
znaczenia

0,0120
0,0349
0,0389
0,0087
0,252
0,0193

4-0,0085
4-0,0194
4-0,0164
4-0,0066
4-0,0132
4-0,0102

0,0015
0,0035
0,0039
0,0011
0,0057
0,0047

Ponieważ odcinki mierzone obrano w terenie płaskim
i poziomym, zatem zarówno dla łaty w położeniu poziomym
jak i pionowym zależność między poszczególnymi stałymi
powinna kształtować się według wzorów:

+
4

oraz

(2)

Do kontrolnych pomiarów długości przyjęto:
1. Stałe dalmierza (K1... K6) wyrównane w oparciu
o wyżej podane zależności.
2. Poprawkę termiczną opartą o wyniki badań dla łaty
poziomej, wolne od wpływów refrakcji różnicowej.
Znak plus (+) przy współczynniku termicznym oznacza,
że przy wzroście temperatury o I0C do stałej mnożnej K
należy dodawać poprawkę.
Warunek zależności Ki i K2, K3 oraz K4 i K5, K6 ujęty
podanymi wzorami (2) można wstawić do równań popra
wek w celu równoczesnego wyrównania mnożnych K
i współczynników τ. Ze względu jednak na tendencję do
wprowadzenia praktycznych uproszczeń przy pomiarach
długości, dokonano niezależnego wyrównania poszczególnych
mnożnych K, a następnie przy użyciu wag odwrotnie pro

64

4

Próby dokonania wyrównania jedną i drugą metodą dały
różnice nie przekraczające 1 w trzecim znaku po przecinku,
czyli praktycznie nie mają wpływu na wyniki. pomiarów.
Obliczanie długości z pomiaru dalmierzem kreskowym
wymaga uwzględnienia poprawek termicznych dla mnożnej
K i dla długości taśmy oraz redukcji długości ze względu
na kąt pochylepia lunety. Przyjmując + 20oC jako tempe
raturę wyjściową, przy jakiej nacechowano taśmę oraz dla
której wyznaczono mnożne dalmierza, długość D¡ mierzoną
dalmierzem przy poziomym położeniu lunety i dowolnej
temperaturze możemy wyrazić:
Di = (K20+ τ∙Zk)-(ll +Ii-A-Zk)

(3)

gdzie Zlt = t — 20°, aż — współczynnik rozszerzalności
taśmy. Po rozwinięciu i odrzuceniu wyrażenia h · ł · λ ∙ ΔI2
jako praktycznie równego zeru, otrzymamy:
Di = K30-I1 + lizfc(Kt0∙A+r)

(4)

gdzie li ∙ ∆t (K20 ∙ A + ł) stanowi sumaryczną poprawkę
wpływu temperatury na mnożną dalmierza i długości taśmy.
Do usprawnienia tych obliczeń można zastosować nomo
gram o dwóch zmiennych l¡ i ∆t, przy czym wielkość po
prawek będzie odnosiła się do obydwu położeń łaty
i wszystkich mnożnych dalmierza. Redukcja do poziomu
wymagałaby osobnych obliczeń na podstawie wzorów:
Dla łaty pionowej i mnożnej K = 100
(5)

sin 2a
Di= {K60∙li+ li∙ ∆t (K20 - λ + τ)}cos2 a + (li + li - λ - ∆t) ———

Stała mnożna przy tempe
raturze 4-20oC

100,295
200,617
200,652
100,274
200,778
200,450

K5 +-K6
K. - - 5 — *-

dla łaty pionowej i mnożnej K = 200

Tiblica 1

Przy poło
żeniu łaty

lub

D1 = {K20∙li + li∙zli (K20-A + τ)}-cos2 a

Na podstawie wyrównania pomiaru długości otrzymano
mnożne dalmierza przy temperaturze 20cC, współczynniki
zmiany termicznej przy zmianie temperatury o IcC oraz
średnie błędy wyznaczenia tych wartości. Wyniki podaje
tablica 1.

Oznaczenie
stałej
mnożnej

porcjonalnych do kwadratów średnich błędów, dokonano
powtórnego wyrównania przez wprowadzenie warunków:

(6)

dla łaty poziomej i mnożnych K = 100 i K = 200
Di = {K20∙J,∙ + li-∆t(K20∙λ + r)} cosa

(7)

W celu dalszego uproszczenia obliczeń należałoby ułożyć
tablicę funkcji naturalnych
sin 2a
cos2 a i —------ 2
a wyrażenie li (I + A ∙ ∆t) przyjąć jako równe li.

Kontrolne pomiary długości
Dla zbadania dokładności wyznaczonych mnożnych
i współczynników termicznych przeprowadzono pomiary
kontrolne dalmierzem 10 odcinków o długościach od 50 m
do 270 m, przy różnych temperaturach, w seriach po 4 spo
strzeżenia. Długości tych odcinków wyznaczono z pomiaru
taśmą w sposóD analogiczny, jak to opisano wyżej dla ba
zy, a następnie pomierzono dalmierzem nitkowym przy ce
lowaniu na łatę pionową i poziomą oraz obliczono przy za
stosowaniu mnożnych K =. 100 i K = 200.
Pomiary i przeliczenia wykonano na wszystkie mnożne
K1, K2... K6 oraz średnie:
K2+ K2

.

K5+K2

--------------------

i

--------------------.

2

2

przy czym odrębnie przy uwzględnieniu współczynnika ter
micznego τ i z pominięcem wpływu temperatury. Wyniki
zestawiono w tablicy 2, stosując -następujące oznaczenia:
ΔΙ — różnica dwukrotnego pomiaru długości,
ΔΙ
—-Ę- — średni błąd różnicy pojedynczego pomiaru dłuy2
gości,
d — różnica pomiaru długości przy uwzględnieniu
temperatury,
dɪ — różnica pomiaru długości z pominięciem wpły
wu temperatury,
jj√2^ — błąd graniczny pojedynczego pomiaru długości.
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Analiza wyników pomiaru długości kontrolnych. Wyniki
pomiarów kontrolnych porównywano z dokładnościami wy
maganymi w instrukcjach dla terenów rolnych i leśnych,
zestawiając w tablicy 2 średnie błędy pojedynczego pomiaru,
błędy względne poszczególnych długości i przeciętne błędy
względne. Na podstawie instrukcji GUGiK — B-III z 1949 r.
dla terenów kat. D i instrukcji Min. Leśnictwa z 1955 r„
błąd graniczny dwukrotnego pomiaru długości dla terenów
o średniej trudności oblicza się wg wzoru:
dl = 0,00051 + 0,0150 √Γ-f- 0,0500

(8)

gdzie 1 oznacza długość mierzoną.
Różnica dwukrotnego pomiaru długości 1 wg instrukcji
b. Min. Rolnictwa i Reform Rolnych z 1925 r. powinna
zawierać się w granicach błędu 1
Æ = 0,00025Z + 0,00750 j∕Γ+0,02500

(9)

przy czym błąd graniczny dl nie może przekroczyć war
tości 2 Al, odpowiadającego podwójnej wartości błędu śred
niego. Wynika stąd, że kryteria dokładności dla pomiarów
liniowych wg wymienionych trzech instrukcji są bardzo
zbliżone.
Ostatpio wydana (1962 r.) instrukcja Min. Rolnictwa
wprowadza ostrzejsze od dotychczasowych normy, które dla
dozwolonych średnich różnic dwukrotnego pomiaru długo
ści wynoszą:
ΛI=±I7√Γ

(10)

U — współczynnik błędów przypadkowych przy pomia
rach lin-'owych. W nielicznych przypadkach (do 20% ogól
nej liczby mierzonych boków) różnica ta może przekroczyć
nie więcej niż dwukrotnie Al

dl<ζ2U]∕Γ
We wszystkich wymienionych instrukcjach błędy gra
niczne dwukrotnego pomiaru długości stanowią podwójną
wartość :błędu średniego
ɪ

dl = 2AI

(11)

Analiza teoretyczna wpływu temperatury

W trakcie badań została wyodrębniona ponrawka wpłvwu
temnθraturv τ>rzv pomiarach dalmierzem nitkowym. Wielkoi6 fei nonrawki. określona na podstawie obserwacji, oka
zała sie tak znaczna, że snowodowało to konieczność po
szerzenia programu badań i przeprowadzenia analizy teoretvrznei dla potwierdzenia wyników doświadczalnych.
Należy przede wszystkim pamiętać, że na warunki atmo
sferyczne składają się: temperatura, wibracja powietrza,
refrakcja, wiatr, nasłonecznienie, wilgotność, ciśnienie po-

66

Łata pionowa

Ki

K2

K

Łata pozioma

κ,+K,
2

K.

JTs + Kt
Kt

K6

2

Zastosowanie mnożnych dalmierza z u ʌ zględnicnicm wpływu temperatury

Ilość mierzonych dłu
gości
10
9
9
9
10
10
11
10
Przeciętny błąd
względny
1:2600 1:1410 1:1360 1:1410 1:4880 1:1830 1:2050 1:2540
Porównanie wyników z wymogami instrukcji GUGiK dla ter. kat. D i Min. Leśn.
Ilość długości przekra
czających średni
błąd
ΔΙ
—
— p ojedynczey 2 go pomiaru
Ilość długości prze
kraczających gra
niczny błąd JI ) 2
pojedynczego po
miaru

3

4

2

4

2

Porównanie wyników z wymogami instrukcji Min. Rolnictwa

Ilość długości prze
kraczających śred
ni błąd

— pojedynczey 2 go pomiaru
Ilość długości przekraezających gra
niczny błąd J J y 2
pojedynczego po
miaru

2

5

4

5

2

2

1

-

5

4

2

Zastosowanie mnożnych dalmierza bez uwzględnienia wpływu temperatury
Ilość mierzonych
długości
Przeciętny błąd
względny

10

9

9

9

12

10

11

10

1:2110 1:1410 1:1350 1:1390 1:2360 1:2030 1:2030 1:2120

Porównanie wyników z wymogami instrukcji GUGiK dla ter. kat. D i Min. Leśn.

Ilość długości prze
kraczających śred
ni błąd

— pojedynczey 2 go pomiaru
Ilość długości prze
kraczających gra•niczny błąd Jj ]/ 2
pojedynczego po
miaru

1

3

_

1

3

4

-

4

3

1

1

Porównanie wyników z wymogami instrukcji Min. Rolnictwa
Ilość długości prze
kraczających śred
ni błąd

—— pojedynczey 2 go pomiaru
Ilość długości prze
kraczających gra
niczny błąd Jj 2
pojedynczego po
miaru

2

-

4

6

4

2

1

1

Cl

W tablicy 3 zestawiono wyniki porównania odchyłek po
miaru długości ze średnimi i granicznymi błędami wg in
strukcji GUGiK i Min. Rolnictwa.
Najlepsze wyniki uzyskano dla łaty poziomej przy zasto
sowaniu mnożnej K4= IOO, gdzie dokładność pomiaru dłu
gości 12 odcinków mieści się w granicach błędu średniego
pojedynczego spostrzeżenia.
Słabsze są wyniki dla K, = 100 (łata pionowa), jednakże
nie przekraczające dokładności nawet ostrzejszej instrukcji
Min. Rolnictwa. Natomiast pomiar na n'tki skraine i środ
kowa (K = 200) nasuwa zastrzeżenia. Uzyskane różnice d w
30—40% przekraczają błędy średnie instrukcji, a nawet
10% mierzonych długości wykazuje odchyłki przekraczające
błędy graniczne. Jedynie średnia z obserwacji na nitkę le
wą i środkową oraz prawą i środkową na łatę poziomą
spełnia warunki stawiane instrukcjami.
Uwzglednienie współczynnika termicznego do mnożnej
dalmierza K = 100 wvraζn5e noprawia wyniki pomiaru, na
tomiast dla mnożnych K — 200, gdzie wpływ błędu nacelowania jest dwukrotnie większy, zaobserwowane wyniki
z uwzględnieniem czy też z pominięciem wpływu tempera
tury nie wykazały wyraźnej różnicy, co należy tłumaczyć
zbvt małym woływem temneratuτv w porównaniu do wpły
wu błędu nacelowania. Wniosek ten znaiduie uzasadnienie
przy Dorównaniu różnic d i d- w tablicy 2. Odchvlki d przy
stosowaniu mnoζnvch K, i K. przeciętnie sa dwukrotnie
mniejsze od odchviek przv mnożnych K., K-, K-,. K?. Nato
miast różnice rniedzv d i d. są większe przy mnożnych
K, i Kj n:ż przy K,, K3, K5 i Kc.

TabUca 3. Analiza wyników pomiaru długofci kontrolnych

4

3

-

-

-

2

wietrzą i tym podobne czynniki, które w większym lub
mniejszym stopniu oddziałują na dokładność optycznego
pomiaru długości. Wymienione wpływy można zaklasyfiko
wać do systematycznych, lecz ze względu na trudności ich
sprecyzowania, w rozważaniach należy je traktować jako
przypadkowe, tym bardziej że mogą one zmieniać znaki (np.
refrakcja różnicowa).
Wskutek właśnie nieuwzględnienia tych elementów atmos
ferycznych poza temperaturą przy wyrównaniu stałej
mnożnej na podstawie obserwacji, średni błąd wyznaczenia
współczynnika termicznego uzyskał tak dużą wartość, bo
wynoszącą 15 do 45% wielkości samej poprawki. Określe
nie wielkości poprawki ze względu na temperaturę wymaga
uwzględnienia danych dotyczących budowy lunety, miano
wicie: gatunku metalu oprawy lunety, ilości i układu so
czewek oraz gatunku szkła, z jakiego te soczewki są wyko
nane. W szczególności wielkość wpływu temperatury na
stałą mnożną zależna jest od zmiany:
— krzywizny soczewki;
— odstępu między obiektywem a siatką kresek, umoco
wanych w metalowej oprawie lunety (dotyczy lunety z tele
obiektywem);

— współczynników załamania szkła i powietrza, powodu
jących przesunięcie ognisk soczewki i jej płaszczyzn głów
nych, co wpływa na wielkość odległości ogniskowych obiek
tywu;
— odstępu między kreskami dalmierza z uwzględnieniem
współczynnika rozszerzalności szklanej płytki.
W badaniach pominięto, obecnie nie spotykane, płytki
ogniskowe z przyklejonymi do metalowej oprawki nitkami
pajęczymi.
Zmiana krzywizny soczewki. W rozważaniach nie poprze
staniemy na ustaleniu zmiany krzywizny, a mając ina uwa
dze, że wielkość mnożnej dalmierza jest proporcjonalna do
odległości ogniskowej obiektywu, ustalimy zależność mię
dzy zmianą krzywizn soczewek i ogniskową obiektywu.
Weźmy soczewkę symetryczną, obustronnie wypukłą, umie
szczoną w jednorodnym ośrodku (powietrza) (rys. 2).
Oznaczając:
n = n' = 1 — współczynnik
załamania
powietrza
(przed i za układem),
— współczynnik załamania szkła,
— promienie krzywizn soczewek,
— grubość soczewki, ściślej odległość mię
dzy płaszczyznami głównymi obrazową i przedmiotową obu układów elementarnych,
i
2r — średnica soczewki,
przedmiotowa
so
f — odległość ogniskowa
czewki,
f — odległość ogniskowa obrazowa soczewki.
Przy zastosowaniu ogólnego wzoru na moc soczewki

N — n' , (N-n)(N-n)-e
Ri
+
IVRiR7

n
n
N— n
= ~7^ + f7= R1

(12)

i po podstawieniu oznaczeń zgodnie z przyjętymi załoźeniami otrzymamy:
1

b = _7==

1

2(JV-I)

+ 77=

r

(N- l)2∙e
IVK2

il 3)

Analiza wzorów (16) i (17) wykazuje, że wyrażenia
2 (IV- 1)2
e -f'3∙dR
_IV R3

oraz

(N-I)2
■f'3 ■ de
N-R2
są zbyt małe i praktycznie nie mają wpływu na zmianę
odległości ogniskowej, wobec tego można je pominąć i w
rezultacie ta zmiana w soczewce obustronnie wypukłej
przyjmie postać
dʃ'= ^≡^√'2∙dR

Przykład. Soczewka obustronnie wypukła ze szkła
kronowego o danych:
n = n'= 1

R=

4

2d

r3
d
~^2d +^2

(14)

Różniczka zupełna tego wyrażenia będzie zmianą krzy
wizny soczewki względem zmiennych „r” i „d” pod wpły
wem temperatury
(15)

Wpływ termiczny na wymiary soczewki powoduje zmianę
jej promienia krzywizny, a pośrednio odległości ognisko
wych tej soczewki. Ze wzoru (13) widzimy jednak, że zmia
na grubości soczewki posiada również bezpośredni wpływ
na zmianę jej odległości ogniskowej. Ustalamy te zmiany
oddzielnie, raz względem „R”

dRf' =

1.

ZR

■ dR

Dla współczynnika rozszerzalności szkła równego 8 ∙ 10^β
dr = 13∙10~s mm

de = 48∙10-6mm

po podstawieniu przyjętych wartości do uprzednio wprowa
dzonego wzoru, otrzymamy:
dR= + 0,00036 mm i df'= + 0,00035 mm

przy wzroście temperatury o + loC.
Jak widać z podanego przykładu, zmana odległości ognis
kowej w soczewce obustronnie wypukłej, na skutek zmia
ny długości promienia jej krzywizny pod wpływem, tempe
ratury, jest nieznaczna i wpływ tej zmiany na mnożną dal
mierza nie ma praktycznego znaczenia.
Dla porównania ustalmy wpływ zmiany krzywizny dla
soczewki obustronnie wklęsłej o elementach podobnych, jak
w poprzednim przykładzie, mianowicie:
n = n' = 1

Różniczkując wzór (13) zgodnie z tymi założeniami, otrzymamy:

W~V.r.dR-2
-^
j
N-R3
K2
N-R3

-Ri = R2 = R

i

Moc tej soczewki dla podanych wartości wyrazimy:
1

N- 1 N- 1 (N — 1)2 _
R~ R
N-R3

1

D = _7 = + 77=

2 (jy-l)

(N-I)2

R

N-R2

c

’

1

Zakładając, że rozważania dotyczą układu achromatycznego
soczewek Clairauta o płaszczyznach przylegających, otrzy
mamy, że ich wymiary „r” i „d” w granicach wymaganej
dokładności są sobie równe, a tym samym i promienie ich
krzywizn „R” i ich zmiany pod wpływem temperatury
również będą jednakowe.
Różniczkując analogicznie jak dla soczewki wypukłej
wzór (19) i odrzucając wartości
2(N — 1)2

NR3

-f'3-e-dR

oraz
(N-I)2

df' =

tj

dd = 24∙10-t mm

.f3. dl

otrzymamy

dcf'=^--de
3e

⅛r =

f' = + 43,3 mm

r = 16,2 mm

N-R3

oraz względem „e”

2.

R1 = — R2 = R = 45,0 mm

N =1,52

e — 2d = 6 mm

Na podstawie znanej zależności geometrycznej możemy
ustalić związek między krzywizną soczewki „R” a jej wymiarami — średnicą „2r” i grubością „e = 2d”.
r2÷d2

(18)

(17)

2(N-1)

R2

-f'3 ■ dR

(20)

Jeżeli w dalszym ciągu rozważań popełniony drobną nie
ścisłość, mianowicie pominiemy szczegół, że soczewka wy
pukła w układzie Clairauta wykonana jest ze szkła krono
wego, a wklęsła z flintowego, o różnych współczynnikach
załamania, wówczas dojdziemy do wniosku, że zmiany od
ległości ogniskowych w parze tych soczewek kompensują
się, gdyż ich wielkości są równe, lecz o przeciwnych zna
kach.

c.d.n.
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Część II
Konstanz — nr 659

Charakterystyka arkuszy
1. Elementy matematyczne i zasięg mapy. Karte des Deut
schen Reiches obejmuje 674 arkusze numerowane kolejno
z zachodu na wschód, pasami na południe, poczynając od
arkusza nr 1- Nimmerstadt, którego górną ramką jest 56°
równoleżnik, a na arkuszu nr 674-Steineres Meer ·ο połud
niowej ramce 47o15' kończąc. W kierunku równoleżnikowym
mapa rozpościera się od 5o50' do 22o50' długości geografiezʒ
nej wschodniej, licząc od Greenwich, tj. od 29o30' do 40°30'
długości geograficznej, liczonej od Ferro.
Ze względu na niewielki obszar, jaki obejmowały arku
sze Gr. Bruch — nr 48 i Schneekoppe (Śnieżka) — nr 472,
zostały one włączone do arkuszy sąsiednich tak, że właści
wie całość składa się z 672 arkuszy mapowych plus jeden
arkusz z objaśnieniem znaków. Oprócz kolejnego numeru
każdy arkusz posiada nazwę pochodzącą od największej
miejscowości znajdującej się na nim w granicach ówczes
nych Niemiec, a wyjątkowo od innego obiektu geograficz
nego (np. Steinernes Meer — nr 679).
Po zakończeniu I wojny światowej, a więc również po
zakończeniu opracowania wydania oryginalnego (wyd. A),
na mocy Traktatu Wersalskiego 17 arkuszy Alzacji i Lota
ryngii zostało oddanych Francji, natomiast 6 arkuszy z ob
szarów przyłączonych do Danii i 35 arkuszy przypadają
cych na ziemie Polski międzywojennej nie zostało przeka
zane zainteresowanym urzędom, wobec czego w okresie
międzywojennym podawano, iż całość obejmuje 657 arkuSZV.

Każdy arkusz formatu 15' X 30' wykonany jest w odwzo
rowaniu wielościennym (Polyederprojektion), wobec czego
ma on kształt trapezu o minimalnie krótszej górnej ram
ce. Oto przykładowe wymiary dwu arkuszy (26, 43):
Königsberg (Kaliningrad) — nr 50
dl. ramek zach. i wsch. 27,826 cm
dl. ramki pin.
32,192 cm
dł. ramki płd.
32,390 cm

dł. ramek zach. i wsch. 27,783 cm
dł. ramki pin.
37,448 cm
dł. ramki płd.
37,667 cm

Powierzchnia, jaką obejmują poszczególne arkusze, waha
się od 870,9 km2 do 1 048.2 km2 (7). Ponieważ ,,Messtischblatty” mają wymiary 10' X 6', na jeden akusz K.d.D.R.
przypada 6 całych i 3 połówki arkuszy mapy 1 :25 000.
Ogólne zasady matematyczne odwzorowania, w którym by
ła wykonana Omawianamapa, podobnie jak i mapa 1 : 25 000
podaje W. Jankowski w swej pracy.
2. Opis pozaramkowy. Poszczególne arkusze wraz z mar
ginesami mają wymiary 48 X 40 cm, przy czym długość ra
mek wewnętrznych jest różna, zależnie cd szerokości geo
graficznej. Nad górną ramka z lewej strony znajduje się
tvtul: „Karte des Deutschen Reiches”, a z prawej — godło,
tj. numer i nazwa arkusza, wykonane takim samym krojem
i wielkością pisma. Pod ramką dolną na środku znajduje
się nazwa urzędu wydającego mapę, a więc początkowo tj.
do 1875 r. „Konigl. Preuss. Generalstabe”, a później „Kartogr. Abtheilung der Königl. Preuss. Landes· Aufnahme”,
zastąpione wreszcie po I wojnie światowej przez „Reichsamt
für Landesaufnahme”, podana jest tu również zwykle data
wydania arkusza. Poniżej znajduje się podziałka liczbowa
i liniowa w metrach, ‘krokach (1 krek = 0.8 m), milach ge
ograficznych (1 mila geograficzna = 7 420,44 m) i starych
milach pruskich (1 mila pruska = 7 532,5 m), przy czym ta
•ostatnia została usunięta w latach osiemdziesiątych,· a więc
jeszcze przed zakończeniem wydania podstawowego (wyd. A),
natomiast skalę w milach geograficznych kreślono jeszcze
w czasie I wojny światowej.
Z lewej strony na dole umieszczano w elipsach numery,
a obok nazwy powiatów (Kreis), którym owe numery odpo
wiadają na mapie. W okresie późniejszym zrezygnowano
z tego soosobu oznaczania przynależności administracyjnej,
wprowadzając mały szkic z oznaczeniem granic admini-

Rys. 11.
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Stracyjnych. Poniżej umieszczano zwykle daty zdjęcia w te
renie i ewentualnie uzupełnień. Z prawej strony u dołu
znajduje się notatka, w jakiej mierze wyrażone są wyso
kości na mapie, a więc do 1876 r. w stopach, a następnie
w metrach (36). Tutaj również umieszczano notatkę do
tyczącą przeliczania długości geograficznej, liczonej od Fer
ro, jaką przyjęto na mapie, na długość geograficzną liczoną
od Greenwich; według tej notatki Ferro leży na zachód od
Greenwich o 17o39'57,6", co przy przeliczeniach zaokrąglono
do 17o40'.
Między ramką wewnętrzną i zewnętrzną mapy umiesz
czano opis długości i szerokości geograficznej wewnętrz
nych ramek, przy czym oznaczając odległości jednominuto
we na ramce, opisywano po równoleżniku co 10' a po po
łudniku 6' tak, że łącząc opisane punkty siatki geograficz
nej otrzymuje się podział arkusza mapy 1 : 100 000 na ar
kusze mapy 1 : 25 000, jednak brak nazwy czy numeru, ar
kuszy 1 : 25 000 pokrywających dany obszar uniemożliwia
szybkie znalezienie mapy w większej skali. Między ramka
mi umieszczono również nazwy i numery arkuszy sąsied
nich, nazwy miejscowości, które tylko częściowo znajdują
się .na danym arkasz u i nazwy większych miejscowości, do
których wiodą ważniejsze drogi i koleje. Ogólnie .można
stwierdzić, że na późniejszych arkuszach K.d.D.R. opis międzyramkowy jest bogatszy (rys. 11).
Arkusze pomimo dość dużych marginesów nie miały ze
stawu znaków. Dotyczy to wydania podstawowego (wyd. A),
kolorowego (wyd. B) i częściowo przedrukowego tɪzɪw.
Umdruckausgabe (wyd. C). Na niedogodność tę zwrócił uwa
gę w 1910 r. A. Penck (22), jednak dopiero w okresie mię
dzywojennym, równocześnie z wprowadzeniem siatki kilo
metrowej co 5 cm, dodano również zestaw znaków, przy
kładowy fragment terenu z wyjaśnieniem zasady rysunku
kreskowego i współrzędnik z objaśnieniem jego użycia.
3. Rzeźba. Najbardziej charakterystycznym elementem dla
KdDR jest sposób przedstawiania rzeźby terenu. Zastoso
wano tu metodę kreskową J. G. Lehmanna polegającą na
oddaniu ukształtowania terenu przez stworzenie wrażenia
różnego stopnia oświetlenia jego powierzchni zależnie od
nachylenia zboczy, przyjmując, że na powierzchnię poziomą
pada więcej światła przy oświetleniu pionowym niż na taką
samą powierzchnię nachyloną do poziomu pod określonym
kątem. Zależność tę ujął J. G. Lehmann wzorem matema
tycznym, pozwalającym obliczyć stosunek powierzchni bia
łej do czarnej, bowiem wrażenie różnego stopnia szarości
uzyskujemy rysując obok siebie kreski (w kierunku zgod
nym z nachyleniem powierzchni) barwy czarnej, których
grubość (powierzchnia czarna) winna być w odpowiednim
stosunku do odstępu między nimi (powierzchnia biała). Jak
wynika ze wzoru:
Powierzchnia biała (b)
cos a
Powierzchnia czarna (c) 1 — cos a

wykres zmiany ilości światła, jaką otrzymuje określona po
wierzchnia nachylona pod różnymi kątami do poziomu, od
powiada Cosinusoidzie. Z wykresu widać (rys. 12), iż zmia
na kąta nachylenia w granicach 10°—20° powoduje znacznie
mniejszą zmianę w intensywności oświetlenia (Ji5) niż
zmiana kąta w takim samym przedziale, ale między 80—90°
(Ji1), wobec czego, aby osiągnąć efekt jednakowych zmian
oświetlenia przy jednakowych zmianach kątowych, należy
zastosować zależność wprost proporcjonalną do samego ką
ta, a nie jego cosinusa (zmianę oświetlenia w tym przy
padku obrazuje linia b). Ponieważ w praktyce spadki po
wyżej 45° zdarzają się stosunkowo rzadko, wobec tego
przyjęto, że wartością skrajną będzie kąt 45°, dzięki czemu
różnice w oświetleniu między kątami są bardziej wyraźne
i łatwiej czytelne (por. zmianę oświetlenia jak pokazuje
linia c), a wzór J. G. Lehmanna przyjął ostatecznie nastę
pującą postać:
c
n
b 45 — a
Wzór ten przyjęto ostatecznie przy obliczaniu stosunku po
wierzchni czarnej (kreski) do białej (odstęp między kreska
mi) na KdDR. Ponieważ każdorazowe podstawianie do
wzoru wartości kąta obliczanego z mapy poziomicowej by
łoby uciążliwe i w praktyce w stosunku do nakładu pracy
przyniosłoby minimalne efekty, gdyż odtworzenie kątów
nachylenia terenu na podstawie tak skonstruowanej mapy

z dokładnością większą niż 5° jest w praktyce niemożliwe,
korzystano z następującej tabeli (15).
Nachylenie terenu
Czarne : białe

5° 10°
1:8 2:7

15°
3:6

20°
4:5

25°
5:4

35°
7:2

30°
6:3

40°
8:1

45°
9:0

Takie rozwiązanie było wystarczające, bowiem w przybli
żeniu można z mapy określić stosunek powierzchni czarnej
do białej, np. przyjmujemy, że wynosi ona 4 : 5 i z prostego
obliczenia

9
otrzymujemy kąt nachylenia.
W praktyce wojskowej jak i gospodarczej ważne jest od
różnianie spadków w granicach 0°—5°, czego mapa ta nie
dawała, gdyż nachylenia te oznaczano jednakowo, tzn. po
zostawiano białą powierzchnię.

Rys. 13. Wycinek ze zdjęcia stolikowego ark. Cremmen (około
1860 r.)

Aby umożliwić określenie kąta nachylenia zboczy na
pierwszy rzut oka, używano przez pewien czas przed poja
wieniem się „Karte des Deutschen Reiches” skali złożonej
z kombinacji linii wężykowatych, kropkowanych i kresek
(31), która jednak w praktyce okazała się zbyt skompliko
wana, najpraktyczniejsza okazała się skala Lehmanna uzu
pełniona przez Miifflinga. Uzupełnienie to polegało na za
stosowaniu kresek ¡przerywanych w granicach od Io do 5°,
natomiast powyżej skala pozostawała bez zmian. Dość istot
na była tu również ilość kresek na 1 cm, którą Miiffling
określił następująco w zależności od skali mapy (15):
1°
2°
3°
4°
5°

1 : 25 000

1 : 100 000

10
13
16
18
20

18
24
29
34
38
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Aczkolwiek sposób ten opracowany był dość precyzyjnie
jeżeli chodzi o stopnie zaczernienia danej powierzchni, jed
nak sprawa ilości kresek na 1 centymetr, a szczególnie ich
długości — pomimo wielu prób — nie została ostatecznie
rozwiązana. Niemcy mający wiele doświadczenia w kreśle
niu rzeźby tym sposobem przyjęli, że ilość kresek na 1 cen
tymetr powinna wzrastać, gdy skala mapy maleje, wobec
czego przyjęto (10, 15):
—
—
—
—

dla
dla
dla
dla

skali1 : 12 500
skali1 : 25 000
skali1 : 50 000
skali1 :100 000

—
—
—
—

18 kresek
20 kresek
26 kresek
38 kresek

Na ówczesnych mapach atlasowych w skali 1 : M ilość kre
sek wynosiła nawet 45—50 na 1 cm.
Przy opracowaniu Karte des Deutschen Reiches za mate
riał podstawowy służyły ,,Messtischblatty" 1 : 25 000, na któ
rych rzeźbę przedstawiono poziomicami: 20 m, 10 m, 5 m,
2,5 m i 1,25 m z tym, że poziomicę 20 m przyjęto za zasad
niczą, a pozostałe wprowadzano zależnie od terenu. Po
czątkowo na map'e tej, ze względu na późniejszy rysunek
kreskowy „setki” w specyficzny sposób zaznaczano siodła
terenowe (rys. 15), czego jednak zaniechano w latach dzie
więćdziesiątych (14).
Pomimo dość ścisłego określenia zasad rysunku rysownicy
mieli pewną swobodę własnej interpretacji terenu. Dlatego
dobrzy pracownicy byli w czasie wykonywania mapy szcze
gólnie poszukiwani i uważani w pewnym stopniu za arty
stów, gdyż „tak jak malarz nie może opisać długości po
ciągnięcia pędzlem, tak rysownik nie może określić długości
kreski" (17).

Rys. 15 — Powiększenia
.,A”

mapy 1 : 100 000
„B”

Przyczynę, dlaczego metoda kreskowa Lehmanna prze
trwała na topograficznej mapie niemieckiej do czasów
II wojny światowej (pomimo powszechnego stosowania
w tym czasie w innych państwach poziomic, jak również
i na innych mapach niemieckich 1 :25 000, 1 :50 000
1 :200 000), wyjaśnia częściowo historia jej powstania, ma
pa ta była bowiem stałą i nieprzerwaną kontynuacją „Ge
neralstabskarte 1 : 100 000, halbe Gradabtheilung". Z chwilą
gdy przystępowano do opracowania projektu KdDR w 1875 r.
sprawa sposobu przedstawiania terenu nie budziła wątpli
wości. Pomimo stosowania do prac topograficznych kierow
nicy i wykonania dokładnego zdjęcia poziomicowego
1 : 25 000, na mapie 1 : 100 000 opracowanej przecież na jego
podstawie, zastosowano system kreskowy Lehmanna. Głów
ną rolę przy podjęciu takiej decyzji, a właściwie niepod
jęciu żadnej nowej, a jedynie kontynuowaniu dotychczaso’*) Rysunek 15 zamieszczony będzie w części III niniejszej pracy.
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wych prac, odegrało zapewne przyzwyczajenie ówczesnych
kartografów do dotychczasowej metody. Był to okres roz
woju kartografii niemieckiej, w szczególności atlasowej,
gdzie dla przedstawiania ukształtowania kontynentów sto
sowano kreski (23). W przypadku atlasów było to postępo
wanie zrozumiałe ,ponieważ dla większości obszarów świata
brak było jeszcze materiału poziomicowego. Pierwsze opra
cowania poziomicowe całych kontynentów, aczkolwiek peł
ne luk i nieścisłości, będących obrazem ówczesnej znajo
mości kartograficznej świata, ukazują się dopiero na po
czątku naszego stulecia. Ponadto kartografowie tej miary, co
C. Vogel, byli zdania, że metoda kreskowa oddaje podsta
wowe rysy ukształtowania terenu na mapie. Ponieważ ma
pę 1 :100 000 uważano w pewnym sensie za przeglądową,
mającą uogólnić i unaocznić ukształtowanie terenu, stoso
wano tu bez zastrzeżeń metodę Lehmanna. Charaktery
styczne, że wprowadzenie poziomic na mapie 1 : 25 000 nie
wywołało żadnych protestów, a wręcz przeciwnie, nawet
jeszcze przed skonstruowaniem kierownicy topografowie
usiłowali rysować poziomice nie mając jeszcze odpowiednie
go przyrządu. Przyczyną tego było zapewne traktowanie
zdjęcia jako mapy technicznej, przeznaczonej do użycia
w pracach inżynieryjnych, za pomocą której można dokład
nie wyznaczyć wysokość, nachylenie terenu, czy wielkość
form. Natomiast mapa 1 :100 000 miała umożliwić oriento
wanie się na pierwszy rzut oka w przewodnich rysach
ukształtowania terenu, co zdaniem ówczesnych byłoby nie
możliwe przy metodz:e poziomicowej.
Rysunku kreskowego na mapach topograficznych bronili
zarówno E. von Sydow. jak i C. Vogel na łamach ,,Petermanns Mitteilungen”. Jeszcze w czasie trwania prac nad
..Topographische Karte vom Preussischen Staate...” Sydow
zajmował się problemem możliwości przedstawiania w ten
soosób ukształtowania terenów ówczesnych Prus Wschod
nich. gdzie znajduje s:ę wiele drobnych form polodowcowvch. Opracowanie w tym czasie przez duński Sztab Gene
ralny toooeraficznei mapy poziomicowej w skali 1 : 80 00∏ 16)
terenów graniczących z Prusami na obszarze Szelzwiku
umożiiw'ło porównanie tego tvou terenu na obu mapach.
Zdaniem C. Vogla, jak również E. Sydowa porównanie to
wynada bez wątpienia na korzyść metody kreskowej, gdyż
,.tvlko kreski umożliwiają przedstawienie drobnych form
ukształtowania powierzchni dając równocześnie obraz jasny
i łatwo Czvtelnv. podczas gdy poziomice w takim przypad
ku’nie daja ob-azu plastycznego”. Szczególnie skrytykowa
no obraz niektórych wvsp. np. Aro ćzv Fionii na mapie
duńskiej, a Znaiduiacvch sie również na jednym z pierw
szych arkuszy KdDR (Austenburg nr 24),.
W sumie uznano, że sposób przedstawiania terenu stawia
niemiecka mane ..w rzędzie osiągnięć sztuki kartograficz
nej” (11, 33a. 38a, 39).
Przv ustalaniu sposobu przedstawiania terenu nie bez
znaczen*ia bvł również fakt, że mapa miała bvć drukowana
w jednvm kolorze, tzn. czarnvm. Aczkolwiek miedzioryt
dawał możliwości uzyskania doic dużego wachlarza natęże
nia barwv od pełnej czerni do Iinii niemal szarych, co za
decydowało o zastosowaniu tei techniki druku, to iednak
zachodziła obawa, że w przypadku druku poziomic bvlobv
trudne odróżnienie tych linii od innych, takich jak drogi
czv rzeki (43).
Publikacje niemieckie, skąd zaczerpnięto powyższe dane,
nie zawierała krvtvki tej manv, pomimo że jeszcze przed
zakończeniem pracv poczyniono próby jej idepszenia przez
druk kolorowy i wprowadzenie ,poziomic co 50 m.
Wysunięta w 1922 r. nropozycia wprowadzenia poziomic
pozostała w sferze projektów, gdyż wykonano tvlko 1 arkusz
próbny, co ostatecznie nie doprowadziło do unowocześnie
nia mapy (18).
7 chwila ukończenia wydania oryginalnego fwvd. A)
szef Wydziału Kartograficznego Kr01ewsko-Prυskiei Lan
desaufnahme stwierdził, że jedynymi niedociągnięciami
KdDR sa:
1) niewystarczająca czytelność mapy przy złym świetle
lu∣h słabych oczach (czvli zbyt drobny rysunek szczegółów),
91 za wvs∩ka iei cena.
3) niewystarczająca szczegółowość.
161 ..Topoerafiske Kaart over Danmark med Hertogd. SIesvig
1 : 80 000”. Początkowo mana Obeimowala 81 arkuszy, a po wojnie
z Prusami, w 1864 r. 64 arkusze formatu 37 × 46,5 cm. Pracę rozpo
częto w 1845 r. Na pierwszych arkuszach stosowano cięcie co
5 stóp (1 stopa Pl 30 cm), a później co 10 stóp. Izobaty 6, 18 ɪ 24
stopy. (13, 34).

Aby te trudności usunąć poleca on używanie lupy i wpro
wadzenie ma szerszą skalę znacznie tańszego wydania
przedrukowego (wyd. C). Trzecie niedociągnięcie, stanowiące
jego zdaniem dość skomplikowany problem kartograficzny,
może częściowo usunąć druk kolorowy, ponieważ będzie
wówczas możliwy bardziej szczegółowy rysunek, bez oba
wy trudności odróżnienia jego elementów (43).
Poza powyższą wypowiedzią brak jest innych zasadni
czych uwag krytycznych dotyczących samej mapy, nato
miast V. Wessely w swoim „Lehrbuch der Kartographie”
(42) zwraca uwagę .na ujemną stronę .samej metody Leh
manna. Otóż wg założeń J.G. Lehmanna na mapach, gdzie
przeważają duże spadki, mamy znacznie mniej miejsca na
pozostałą treść poza rzeźbą niż na obszarach równinnych
o małych spadkach. Wynika to stąd, że np. przy spadku
40° 8/9 całej powierzchni zostaje pokryte czarną barwą,
a tylko 1/9 pozostaje biała, podczas gdy przy 5° sytuacja
Wygląda odwrotnie, na pismo i sytuację kartograf ma do
dyspozycji 8/9 całej powierzchni, podczas gdy rzeźba zaj
muje tylko 1/9 (42).

W praktyce wszystkie pozostałe elementy mapy „nakła
dano” na rzeźbę, bądź w miejscu występowania innego zna
ku w ogóle jej nie rysowano (np. zabudowania), co oczy
wiście prowadziło do zubożenia rysunku kreskowego. Była
to konieczność wynikająca z powyższych rozważań, gdyż
jest niemożliwe wprowadzenie pozostałych elementów ma
py tylko w miejscach nie zajętych przez kreskowy rysunek
rzeźby. Jednym z warunków dobrze wykonanej mapy topo
graficznej jest opracowanie jej w ten sposób, aby sytuacja
i opis nie eliminowały rzeźby, bądź odwrotnie, gdyż uboży
to treść mapy, co właśnie nastąpiło na Karte des Deutschen
Reiches.
4. Osadnictwo. Cechą charakterystyczną przy rysunku
osiedli jest brak rzeźby w miejscu, gdzie one występują.
Wynika stąd, że rysunek kreskowy w miejscu zabudowy
oznaczonej kolorem czarnym staje się niewidoczny. Ry
sownicy KdDR doprowadzili kreski tylko do linii ogranicza
jącej osiedle tj. do ogrodów czy mniejszych sadów nie
będących jeszcze granicą zwartej zabudowy. Wobec tego
między tą linią a zabudowaniami pozostawała biała po
wierzchnia obejmująca właśnie owe ogrody, podwórza itd.,
a ułatwiająca wyróżnienie osiedli. Przy ich przedstawianiu
w skali 1 : 100 000 konieczna była generalizacja, przy czym
w okresie późniejszym główny nacisk położono na prawi
dłowe zaznaczenie sieci komunikacyjnej. W miastach, gdzie
możliwe było przedstawienie ulic przez stopniowanie szero
kości, oznaczano ulice przelotowe i boczne, starając się oddać
charakterystyczny rys osiedla. Zabudowę zwartą oznaczano
kolorem czarnym, natomiast luźną, tam gdzie było możliwe,
pojedynczymi czarnymi prostokątami, podobnie jak zabudo
wania wiejskie. Terenów przemysłowych nie oznaczano spe
cjalnym znakiem, lecz opisywano skrótami (np. Fbr. — Fa
bryka) z wyjątkiem kopalni, wapienników, smolarni i mły
nów, które mają specjalne znaki. Ponadto niektóre obiekty
przemysłowe były sygnalizowane znakiem komina. Skrótami
opisywano również zakłady kąpielowe, dworce, przystanki
kolejowe, pawilony, zamki.
Oprócz sygnatur przedstawiających zabudowania dużą
rolę przy osadnictwie odgrywa na mapie opis, który oprócz
informacji o nazwie danej miejscowości poprzez odpowied
nio dobrany krój pisma informuje o ilości mieszkańców.
Na wydaniu „A” Karte des Deutschen Reiches wyróżniono
U rodzajów opisu nie tylko zależnie od ilości mieszkańców,
ale również od znaczenia administracyjnego danej miej
scowości.
Na mapie tej brak jest natomiast opisu ilości zabudowań,
Wprowadzonego na mapach rosyjskich i później na pol
skiej mapie taktycznej 1 : 100 000.
5. Drogi i koleje. Karte des Deutschen Reiches zawiera
sieć komunikacyjną wg klasyfikacji stosowanej na mapie
1 :25 000, z niewielkimi .zmianami. Wśród dróg wyróżniono:
— Szosy I kl. (I A) — dwoma liniami równoległymi,
ciągłymi.
— Szosy II kl. (I B) — jw., lecz o mniejszym świetle mię
dzy nimi.
— Trakty (II A) — dwoma liniami równoległymi ciągłymi,
cienkimi.
— Drogi utrzymane, czyli wiejskie (II R) — linią pojedyn
czą grubą.
— Drogi polne i leśne (III A, IIIB) — linią pojedynczą
cienką.
— Ścieżki — linią przerywaną.

Klasyfikację powyższą stosowano na ,,Messtischblattach"
z tym, że rozróżniano tam drogi polne i leśne, podczas gdy
na KdDR oznaczane są jednym znakiem. Na wydaniach
późniejszych, po I wojnie światowej, wprowadzono osobne
znaki na autostrady i na szosy przelotowe.
Linie kolejowe przedstawione są wg klasyfikacji tech
nicznej z rozróżnieniem na normalnotorowe i wąskotorowe,
jak -również z uwzględnieniem ilości torów. Wydzielono:
koleje wielotorowe, jednotorowe, inormalnotorowe-dojazdowe, wąskotorowe i kolejki gospodarcze.
Oprócz powyższej klasyfikacji mapa 1 :25 000 zawierała
również znak na kolejki zębate i liniowe, a wśród kolei
wąskotorowych -wyróżniano tam główne i boczne, przedsta
wione na KdDR jednym znakiem.
Ogólnie można stwierdzić, że pomimo Szesnastokrotnego
zmniejszenia powierzchni w stosunku do ,,Messtischblattow"
sieć komunikacyjna mapy uległa minimalnemu zubożeniu
i to tylko wśród linii o małym znaczeniu komunikacyjnym.
6. Wody. Podobnie jak wszystkie elementy mapy, wody na
wydaniu oryginalnym (Wyd. A) przedstawiono za pomocą
czarnych linii, co niestety nie sprzyja ich czytelności. Szcze
gólnie drobne potoki i kanały melioracyjne wyobrażone
cienką linią są słabo widoczne. Aby temu zaradzić, drobne
cieki rysowano linią b. lekko falistą, odróżniając je w ten
sposób od dróg polnych i leśnych. Większe rzeki oznaczano
dwoma liniami równoległymi, bądź też, jeżeli pozwalała na
to skala, zgodnie z rzeczywistym zarysem brzegów. Poda
wano również nazwę cieku i strzałkę kierunku jego biegu.
Również większe jeziora i stawy mają podaną nazwę.
Oznaczano też, ale dość rzadko, wysokość lustra wody ponad
poziom morza, jak również strzałkami miejsca wpływu
i wypływu wody z tych zbiorników. Linię brzegową lekko
cieniowano przez pogrubienie brzegów północno-ząchodnicłj.
Specjalnym znakiem wyróżniono miejsca zarośnięte lub za
rastające.
Na arkuszach obejmujących morze, ukształtowanie dna
przedstawiano izobatami:
2 m — linia przerywana z jedną kropką,

' 4 m — linia przerywana z dwiema kropkami,

6 m — linia przerywana z trzema kropkami,
10 m — linia przerywana z czterema kropkami,

natomiast głębiej mamy tylko cyfry podające głębokość,
jednak bez dokładnego podania punktu, do którego się one
odnoszą, w ilości 10—15 dcm2.
W sumie sieć hydrograficzna na wydaniu jednobarwnym,
poza dużymi rzekami i jeziorami, wyraźnie ginie, a dopiero
Podkolorowanie jej polepsza w pewnym stopniu czytelność.
Prześledzenie wielu drobnych cieków wymaga dłuższego
oglądania mapy.
7. Pokrycie roślin. Pokrycie roślinne na Karte des
Deutschen Reiches jest wyróżnione podobnie jak na mapie
1 : 25 000, a znaki uległy tylko niewielkim zmianom. Las
liściasty oznacza się podcięniowanymi kółeczkami otwarty
mi na dole, iglasty — ostrym trójkątem również otwartym
i podcieniowanym z prawej strony, a mieszany — dwoma
znakami na przemian. Sygnatury te z pewnymi zmianami
zostały później przyjęte na polskiej mapie taktycznej. Rów
nież podobne są na mapie niemieckiej i późniejszej polskiej
oznaczenia zarośli, łąk, bagien i plantacji.
Zwraca uwagę fakt, że sygnatury te w Dołączeniu z ry
sunkiem kreskowym zaciemniają obraz rzeźby. W przypadku
wielu małych obszarów leśnych, których granicę oznaczano
trzema szeregami kropek, powstawał bardzo ciemny rysu
nek, pod którym rzeźba ginie lub też powstaje wrażenie
małych wzgórz. Wypełnienie obszarów leśnych oprócz sy
gnatur kropkami, które sprawiają wrażenie szarości i nało
żenie tego rysunku na kreski, których istota w oddaniu
ukształtowania terenu polega właśnie na różnym stonniu
szarości, sugerującym różne nachylenia zboczy, powoduje
otrzymanie fałszywego na pierwszy rzut oka obrazu, gdyż
obszary pokryte lasami jako ciemniejsze wydają s:e bar
dziej strome. Szczególnie występuje to w przypadkach dłu
gich i wąskich obszarów leśnych czy zarośli, gdyż sprawia
to wrażenie ostrego załamania terenu.
Należy w;ęc stwierdzić, że oznaczeń powodujących zsza
rzenie całości rysunku należy umkać na mapie kreskowej
szczególnie tam, gdzie istnieje duże prawdopodob’eństwo
ich stosowania w terenie o urozmaiconej rzeźbie, a więc
głównie dotyczy to lasów i pastwisk, gdyż bagna i tereny
wilgotne występują raczej na terenach równinnych.
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Poza wymienionymi wyżej formacjami roślinnymi zazna
czano również widoczne z daleka pojedyncze drzewa liś
ciaste i iglaste, traktując je jako obiekty orientacyjne, po
dobnie jak kominy, wiatraki czy maszty radiostacji. Z sy
gnatur powierzchniowych należy jeszcze wymienić piaski
i „niepewne ziemie” (Unsiecherer Boden), pod którym to
terminem rozumiano szkody górnicze — obszary zapadlisko
we w obrębie kopalni, oznaczone na mapie pionowymi
kreskami.
8. Inne oznaczenia na mapie. Oprócz znaków omówio
nych powyżej mapa zawierała również oznaczenia kaplic,
cmentarzy (z rozróżnieniem na chrześcijańskie i nie
chrześcijańskie),, pomników, miejsc bitew, punktów trygo
nometrycznych i niwelacyjnych, tam, wyrobisk murów,
płotów itp„ a więc obiektów o różnym charakterze, ale

wyróżnionych głównie pod kątem widzenia działań wojen
nych. Poza znakami graficznymi stosowano tu również opis
różnych obiektów, na ogół budynków, ponieważ wszystkie
rysowane są w rzucie pionowym, a opis określa bliżej ich
charakter, np. tartak (S.W.), zamek (Schl.). Ponadto, poza
wydzieleniem oddzielnych znaków, np. na ruiny czy nad
leśnictwo, stosowano również dodatkowo opis skrótowy
R. (ruiny), O.F. (nadleśnictwo).
Oprócz elementów widocznych w terenie, czy też mają
cych znaczenie dla działań wojska, oznaczano również gra
nice administracyjne różnego rodzaju liniami przerywany
mi, które na wcześniejszych arkuszach wydania „A” z podkolorowanymi wodami były również podkolorowane ręcznie.

c.d.n.
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Społeczne scalenie gruntów wsi Ancuty i Rohozy
Wielokrotne podania mieszkańców wsi Ancuty pow. Haj
nówka, w sprawie scalenia IcH gruntów, kolejno w okresie
kilku lat z wielu obiektywnych ,przyczyn były załatwiane
odmownie. Delegaci wspomnianej wsi często w osobistych
kontaktach z dyrekcją Wojewódzkiego Biura Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Białymstoku postulowali, że uciążli
wa szachownica ich gruntów z gruntami mieszkańców wsi
Rohozy uniemożliwia wykorzystanie aktualnie dostępnych
środków produkcji i podniesienie gospodarki na wyższy
podiom.
Propozycję s-calenia gruntów wsi Ancuity i Rohozy w try
bie .społecznym na uproszczonych zasadach zainteresowani
przyjęli raczej bez entuzjazmu. Opuszczając biuro byli jed
nak izgodni co do potrzeby bliższego zapoznania się z prak
tycznymi wynikami tego rodzaju scaleń i przedyskutowa
nia ,sprawy na ogólnym zebraniu wsi. Do domu wracali
z obietnicą pomocy technicznej i prawnej.
Realna szansa i możliwość scalenia gruntów w okresie
najbliższych zbiorów przesądziły dalszy bieg wydarzeń.
Zanim jednak zapadła decyzja, były wahania i wątpliwości.
Te ostatnie trzeba było wyjaśnić do końca. Zainteresowani
najwyraźniej nie ufali zarówno opinii władiz powiatowych,
jak i Wojewódzkiego Biura Geodezji. Byłem więc zasko
czony, gdy w czasie Stpotkariia z okazji roboczego posie
dzenia Głównej Komisji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych
SGP (w gmachu NOT) w Warszawie, adiunkt Katedry
Geodezyjnych Urządzeń Terenów Rolnych i Leśnych Wy
działu Geodezji Politechniki Warszawskiej — dr Stanisław
Trautsolt, przedstawił mi pewnego pracownika nauki, który
z upoważnienia wsi Ancuty żywo interesował się białostoc
kimi doświadczeniami na odcinku społecznego scalenia
gruntów.
Rozważyliśmy wspólnie wszystkie argumenty za i prze
ciw, bez Qakichwolwlek niedomówień. Ryzyka nie było żad
nego. W najgorszym razie scalenie nie dojdzie do skutku.
Zawodowa ciekawość i potrzeba dalszego eksperymento
wania dopingowały natomiast zespół pracowników WBGiUR
w Białymstoku do podjęcia próby likwidacji wzajemnej
szachownicy dwóch wisi i to w dodatku wsi szlacheckich.
Oczekiwanie na decyzję zainteresowanych nie trwało
długo. Wyniki rzeazowych spotkań mieszkańców obu wsi'
oraz przeprowadzanych „rokcwań” przekroczyły jednak
wszelkie przypuszczenia. Rolnicy przy wydatnej pomocy.
Powiatowego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Haj
nówce określili w drodze jednomyślnej ugody zasadę po
działu gruntów pomiędzy zainteresowane wsie i ustalili na
gruncie przebieg nowej granicy, która następnie została
Zastabilizowana i zatwierdzona decyzją administracyjną Wy
działu Rolnictwa i Leśnictwa PRN (rys. 1).
Czynność ta w praktyce rozwiązała problem wzajemnej
międzywiejskiej szachownicy. Ciekawym momentem w oma
wianym rozwiązaniu jest to. że przy ustaleniu nowej gra
nicy wsi Ancuty ze wsią Rohozy nie stosowano żadnego
szacunku gruntów, a przy tym nawet odstąpiono od prak
tyki rozliczenia ekwiwalentów wg zasady „hektar za
hektar”.
Na marginesie sprawy warto dodać, że rozmieszczenie
i układ użytków gruntowych w pierwotnych granicaph wsi
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Tablica 1. W wyniku ugody granicznej nastąpiły więc pewne zmiany

Wyszczególnienie

WiesRohozy (stan
przed scaleniem)
Wics Rohczy —
po scaleniu
Wieś Ancuty stan
przed scaleniem
WrieiśAncuty —
po sca eniu
Wieś Ancuty grun
ty różniczan z
Rohoz

Użytki rolne w ha

Obszar
ogółem
w ha

Rola

Łąka

Past
wisko

62,53

27,58

23,45

Lasy

⅛)

Nieużyt
ki

1,01

4,49

4,29

0,76

6,04

0,76

179,21

95,75

28,01

1,58

43,57

416,21

236,64

9,88

55,17

91,08

8,61

0,43

299,53

163,99

5,32

54,61

52,00

8,10

0,43

112,51

73,49

1,01

3,80

31,93

2,27

0,01

ɪ) Symbolem,,Rz” (rola pod założenie) oznacza się najsłabsze grunty orne nadające
się w praktyce jedynie do zalesienia.

Ancuty w poważnym stopniu utrudniały ustalenie nowej
granicy z Zachcwaniem odpowiednich proporcji użytków.
Wieś Rohozy utraciła przy tym łącznie 5,03 ha użyt
ków rolnych na rzeoz użytków leśnych, skorzystała jed
nak na zmianie proporcji w użytkach zielonych, gdyż w
zamian za mało wydajne pastwiska otrzymała stosunkowo

dobre łąki. Układ klas gruntów w obu wsiach przed i po
scaleniu przedstawia tablica 2.
Jakkolwiek rozmieszczenie poszczególnych klas gruntów
w nowych granicach obu wisi wskazuje na to, że różniczanie z Rohoz przeszli na grunty o niższej wartości bonita
cyjnej (dominująca klasa R-VI), to jednak znaczne zbli
żenie ich gruntów do miejsca zamieszkania praktycznie

Tablica 2

Wieś Ancuty — bez gruntów
mieszkańców wsi Rohozy
Rodzaj
użytku
i
klasa

Stan przed scal.

Stan po scal.

I

Wieś Rohozy — łącznie
z gruntami we wsi Ancuty
Stan przed scal.

Stan po scal.

Pow.
w ha

% .
całości
obszaru

Pow.
w ha

% .
całości
obszaru
przed
scal.

Pow.
w ha

oz
/o
całości
obszaru

Pow.
w ha

0/
/O
całości
obszaru
przed
scal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R-IVa
R-IVb
R-V
R-VI
Razem

11,10
35,21
78,00
38,83
163,14

3,66
11,59
25,68
12,79
53,72

10,85
41,54
79,23
32,37
163,99

3,57
13,68
26,09
10,66
54,00

12,47
24,51
31,25
32,85
101,08

7,12
11,00
17,85
18,77
57,74

12,72
19,18
30,02
33,83
95,75

7,27
10,96
17,15
19,32
54,70

L-IV
L-V
L-VI
Razem

4,79
2,45
1,62
8,86

1,58
0,81
0,53
2,91

5,00
0,32
—
5,32

1,65
0,10
1,75

0,21
9,57
14,69
24,47

0,12
5,47
8,39
13,98

__
11,70
16,32
28,01

6,68
9,32
16,00

Ps-IV
Ps-V
Ps-VI
Razem

5,29
35,95
10,13
51,37

1,74
11,84
3,34
16,92

7,29
36,85
10,47
54,61

240
12,13
3,45
17,98

2,00
2 27
0,53
4,80

1,14
1,30
0,30
2,74

__
1,37
0,19
1,56

__
0,78
0,11
0,89

Ls
Rz-VI
N
Inne
Ogółem

59,31
6,33
0,42
14,27
303,70

19,53
2,09
0,13
4,70
100,00

52,00
8,10
0,43
15,08
299,53

17,12
2,66
0,14
4,97
98,62

36,42
6,57
0,77
0,93
175,04

20,82
3,75
0,44
0,53
100,00

43,57
6,04
0,76
3,52
179,21

24,90
3,45
0,43
2,01
102,38

■niweluje występujące tu różnice. W ostatecznym rozrachun
ku, po ustaleniu przebiegu nowej granicy, wieś Ancuty
utraciła na rzecz wsi Rohozy ogółem 4,17 ha różnego ro
dzaju użytków gruntowych (łącznie z drogami).

Mamy więc, nie spotykany dotychczas, przykład zbioro
wego aktu dobrej woli całej wisi na rzecz postępu i spo
dziewanych korzyści. Odwołań od decyzji w sprawie za
twierdzenia wspomnianej ugody granicznej nie było. Bez
kłopotów jednak .się nie obeszło.
Skierowany do pra-c technicznych zespół geodezyjny pod
kierownictwem kol. Antoniego B.ałowąsa, po przystąpieniu
do opracowania szczegółowego projektu scalenia gruntów
wsi Rohozy, nieoczekiwanie napotkał na bierny stosunek
zainteresowanych. Brak należytej współpracy i zaintere
sowania ze ,strony rolników przekreślał możliwość racjo
nalnego opracowania projektu w,g uproszczonych, zawartych
w ugodzie zasad. Bezpośrednie kontakty i rozmowy przed
stawicieli władz powiatowych i WBGiUR nie przyniosły
oczekiwanego rezultatu. Rolnicy wsi Rohozy odmawiając
aktywnej współpracy z geodetami zapewniali jednak, że
przyjmą gotowy projekt, jeżeli będzie im odpowiadał.
Kontynuowanie rozpoczętych już prac bez .udziału zainte
resowanych było jednak w danym przypadku zbyt ryzy
kowne. Ryzyko bowiem dotyczyło nie tylko wsi Rohozy,
ale także idei społecznego scalenia gruntów w ogóle, a po
nadto mogło przekreślić dotychczasowy dorobek w postaci
ustalonej granicy ze wis.ą Ancuty. Nie było wyboru.
Prace we wisi Rohozy zostały przerwane. Zespół geode
zyjny, .w dniu 9 sierpnia 1966 r. przystąpił do opracowania
projektu wsi Ancuty, która przejawiała większą aktywność
i praktycznie była inicjatorem wszelkich poczynań.
Praktyka wykazała, że decyzja była słuszna. Wprawdzie
nie bez wewnętrznych tarć i zgrzytów, ale już w dniu
31 sierpnia 1966 r. projekt został wyznaczony na gruncie
i Wiszyscy uczestnicy scalenia objęli swe działki w posiada
nie. Przystąpiono do jesiennych upraw potowych. Pozostał
jednak problem wsi Rohozy.
W zaistniałej sytuacji trzeba było brać pod uwagę wszel
kie możliwości doprowadzenia sprawy do końca. Rozważano
więc przede wszystkim możliwość scalenia wszystkich grun
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tów wsi, w nowo zaprojektowanych granicach, a w przy
padku braku zgody i jednomyślności — scalenia tylko
gruntów, stanowiących dotychczas wzajemną szachownicę
gruntów obu wisi.
W najgorszym przypadku brano również pod uwagę
możliwość wydzielania ekwiwalentów zamiennych wg
uproszczonych zasad, w szachownicy w zamian za grunty,
które znalazły się w nowych granicach wsi Ancuty.
.Wstępne sondowanie opimi mieszkańców wsi Rohozy
wykazało jednak wysoki ich poziom. Wieś była zgodna, że
nie należy czynić żadnych kroków, które mogłyby spowo
dować unicestwienie projektu wsi Aneuty. Fakt pomyślnego
przebiegu i zakończenia prac właśnie w tej wsi nie pozo
stał bez wpływu na dalsze losy wsi Rohozy. Stosunek
zainteresowanych rolników uległ w międzyczasie zasad
niczej ,zmianie. Powrót zespołu geodetów został przyjęty
z wyrazem ulgi.
W poprzednim okresie prace geodezyjne zostały już poważn.e zaawansowane. Zaprojektowane kompleksy, sieć
dróg komunikacji ogólnej i dojazdowych oraz uregulowane
siedliska, po wprowadzeniu niezbędnych zmian pozwalały
na podjęcie czynności bezpośrednio związanych z opraco
waniem projektu. I tym razem zwyciężył rozsądek.
Granice nowych, scalonych, działek zostały wyznaczone
na gruncie i przeorane w dniach 19 i 20 września 1966 ro
likwidując na zawsze krzywolinijne bruzdy i miedze, będą
ce symbolem zacofania i pozostałością feudalnej spuścizny.
Z wykazu wsi woj. białostockiego, gospodarujących w
szachownicy, wykreślono więc dalsze dwie pozycje:
— wieś Ancuty — 59 gospodarstw — 299,53 ha
— wieś Rohozy — 32 gospodarstwa — 179,21 ha
Przytoczony wyżej przykład jest kolejnym dowodem,
potwierdzającym skuteczność uproszczonej metody społecz
nego scalenia gruntów, jest argumentem przemawiającym
za wprowadzeniem daleko idących uproszczeń do ogólnie
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Wsie: Ancuty i Rohozy nie wyczerpują jednak listy wsi,
które w roku ubiegłym przystąpiły do społecznego scale
nia gruntów. Za przykładem wsi Kapitahszozyzna i Ochrymy w pcw. Hajnówka oraz wsi Klimki i Dąbrówki w pow.
białostockim, w uproszczony sposób, przy wydatnej pomocy
prawnej i technicznej powiatowych i wojewódzkiego biura

geodezji, zlikwidowały szachownice — wsie: Hołówki Male
pow. białostocki, Pogorzelec, Olchowka, Babia Góra (łąki),
Budy, Kowela w pow. hajnowskim oraz Biszewo w pow.
Siemiatyckim.
Poza tym ,prowadzone są prace we wsiach Leonowicze,
Jurowce i Piesizczanniki w pow. białostockim oraz we wsi
Koiryciska w pow. hajnowskim.
Wieś Ancuty uczciła udane społeczne scalenie gruntów
czynem społecznym. W ,ciągu zaledwie kilku dni urządzono
tu pokaźny odcinek nowej drogi łączącej wieś z szosą.
Dotychczasowe wyniki i fakty napawają optymizmem. Nie
znaczy to jednak, że są dostatecznie wymowne, aby wzbu
dzić powszechny entuzjazm. Okoliczność ta niewątpliwie
UsprawiediliWia powściągliwość w ocenie uproszczonych za
sad społecznego scalenia gruntów Autora artykułu „O spo
łecznym scaleniu gruntów — bez entuzjazmu” (PG nr 9/66).
Niektóre jednak argumenty tegoż Autora budzą co naj
mniej zastrzeżenia. W szczególności zaskakuje stanowcze
twierdzenie, że jednoczesne zaspokojenie żądań uczestników
scalenia i racjonalne rozwiązanie pod względem gospodar
czym projektu jest „pracą Syzyfową”, a więc bez żadnej
szansy powodzenia.
Osobiście jestem nieco innego zdania i dlatego też sądzę,
że najbardziej miarodajna dla wyrobienia ,na ten temat
zdania ,szerszej rzeszy Ozytelnikow będzie analiza frag
mentów opracowanego projektu wsi Ancuty i Rohozy
(rys. 2).
Projekty innych wsi, jak również pozostałe arkusze map
wsi Aneuty i Rohozy pod względem rozmieszczenia kom
pleksów i działek są podobne do ,pokazanych na rysunku.
Dla przykładu można by tu przytoczyć wieś Kowełę pow.
Hajnówka. Projekt społecznego scalenia gruntów dla tej
wsi opracował w czynie społecznym kol. E. Baworski z Bia
łostockiego Okręgowego Przedsiębiorstwa Mierniczego.
O racjonalności tego projektu pod względem gospodarczym
mogą świadczyć niektóre cyfry, a mianowicie:
— na ogólną ilość 41 gospodarstw przypadają 92 działki,
co daje średnio na 1 gospodarstwo 2,2 działki; średnia wiel
kość działki gruntowej w gospodarstwie indywidualnym
wynosi 2,02 ha.
Przytoczone tu dane być może nie są ,dostatecznie wy
mowne, jednakże w !zestawieniu z wynikami innych scaleń
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świadczą za scalaniem społecznym, a nie przeciwko niemu.
Dla pełniejszego zilustrowania faktycznego stanu rzeczy
niewątpliwie słuszne będzie porównanie scaleń społecznych
z wynikami normalnych scaleń, przeprowadzonych po 1945 r.
na terenie woj. białostockiego (tablica 3).
Tablica 3
Przeciętne

Liczba
Pow.
Wyszczególnienie Ilość ogólna
wsi gτ. VI

Scalenie na pod
stawie szacunku
42
względnego
Wymiana na pod
stawie sza
cunku bezwzględn. 18
Społeczne scalenie I
gruntów — bez
12
szacunku

Gospo
darstw

Ilość
Działek działek
w gr. VI w gosp.

Wiel
kość
działki
w lia

Ilość zastrze
żeń przy
okazaniu
projektu

32852

6017

30148

5,01

1,09

1429-23,7%

17232

3237

15752

4,87

1,09

862-26,6%

2223

564

2459

4,36

Ponieważ przytoczone zestawienie ze zrozumiałych wzglę
dów nie daje pełnego obrazu, przytaczam analogiczne po
równanie odniesione do wsi, w których przeciętna iwi&lkość
gospodarstw waha się w granicach 4—5 ha (tablica 4).
Tablica 4

Przeciętna

Liczba

Wyszczególnienie

Szacunek względ
ny
Szacunek bez
względny <
Scaleniespoleczne
bez szacun
ku

Ilość Obszar
wsi w ha
gr VI

Gospo
darstw

Rys. 5. Wyznaczanie projektu wsi Rohozy

16-2,8%

Ilość
Działek działek
w gosp.

Wiel
kość
działki
w ha

Ilość zastrze
żeń przy
okazaniu
projektu

5

3463

821

3108

3,79

1,11

191

5

4291

973

4082
u

4,19

1,05

256

4

1191j

258

996

4,12

1,19
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dzenia przedstawiony przez mgr E. Nowosielskiego jest
spojrzeniem z punktu widzenia techniki. Poza tym twierdzę,
że Sipołeazne scalenia gruntów znacznie przewyższają scale
nia klasyczne chociażby ze względu na mniejszą ilość skarg.
Na 12 scalonych wsi jedynie projekt wsi Kapitahszczyzna
był zatwierdzony decyzją H instancji. W pozostałych przy
padkach odiwołań od decyzji ɪ instancji nie było.
-Godny rozważenia jest podniesiony w artykule „O spo
łecznym scaleniu gruntćw — bez entuzjazmu” problem
ryzyka. Jest on o tyle ciekawszy, że w zasadzie nie regu
lują go przepisy administracyjne, przy czym samo zagad
nienie jest bardzo złożone. Trudno jest rozważać ten pro
blem li tylko w odniesieniu do scaleń społecznych, skoro
Tablica 5

Wieś

W danym przypadku komentarze są raczej zbędne. Fakty
i cyfry mówią same iza siebie. ChciatbymJedynie podkreś
lić, że zjawisko społecznego scalenia grlrńtów rozpatrywa
łem w płaszczyźnie zachodzących przemian społeczno-poli
tycznych w środowisku wiejskim oraz na płaszczyźnie eko
nomii, która w nowych warunkach zmienia stosunek chło
pa do ziemi jako środka produkcji, natomiast punkt wi

Przeciętna

Ilość

Obszar
ogółem
w ha

Obszar
gr. VI
w ha

1680

1216

Studzianki szacucunek względny
Dąbrówki bez sza
cunku

Rys. 4. Swój udział w społecznym sca
leniu gruntów zainteresowani traktują
poważnie. Na zdjęciu: ob. Jan Ostaszew
ski ze wsi Rohozy wyraźnie troszczy się
o dokładne wyznaczenie nowych granic

Rys. 6. Początkowo niezadowoleni Fran
ciszek Kotowicz i Mikołaj Hryniewicki
z Rohoz, po konfrontacji zaprojektowa
nych im działek z gruntem, wyrażają
swą zgodę na projekt, składając w obec
ności geodetów (A. Białowąsa i Μ. Pan
kowskiego) podpisy na kwestionariuszu
oświadczeń

(Fot. Cezary Bacia z Woj. Biura Geod.
i UR w Białymstoku)
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Gos Dzia
po
łek
darstw

297

95

Ilość
działek
w gosp.

Wiel
kość
działki
w ha

Ilość zastrze
żeń przy
okazaniu
projektu

1533

5,16

0,79

98

460

4,84

0,98

-

w jednakowym stopniu dotyczy on wszelkich innych prac
projektowych urządzeniowo-rolnych. Uważam, że dyrektor
czy główny inżynier WBGiUR, podejmując decyzję o rozpo
częciu społecznego scalenia gruntów, przyjmuje na siebie
identycme ryzyko, jak w przypadku doboru geodety do
zwykłej wymiany gruntów.
W jednym i drugim przypadku nie ma gwarancji, że
project się uda. Brzy społecznym scaleniu gruntów można
się jednak w czas wycofać bez angażowania znacznych
środków.
Czynności techniczne związane ze społecznym scaleniem
gruntów z reguły rozpoczyna się po zatwierdzeniu ugody,
która po uprawomocnieniu się decyzji staje się prawem
i upoważnia kompetentne właoze do konsekwentnego pro
wadzenia sprawy ao końca, nie wyłączając możliwości za
stosowania przymusu. Okoliczność ta znajduje odbicie
w poprzednim moim artykule.
Niezależnie od tego .wszelkie ryzyko eliminowane jest tu
możliwością przeprowadzenia w każdym czasie normalnego
scalenia gruntów na koszt państwa. Nie potrzeba do tego
decyzji właez centralnych. Istnieje więc wiele wyjść w
przypadku .niepowodzenia. W przypadku zaś normalnego
scalenia lub wymiany gruntów zaniechanie rozpoczętej pra
cy jest wręcz niemożliwe, chociażby ze względu na prestiż
władz.
Vvyuaje się więc, że podniesienie problemu ry.zyka jako
argumentu „przeciw" w uanym przypadku nie jest zbyt
trame.
Nie chodzi mi jednak o poglądy, gdyż isą one z reguły
Suoiektywne, ιecz cnodzi o wykazanie na iaktacn, że po⅛⅛awιona przeze mme teza znajduje potwierdzenie w prak
tyce. Uia przykiauu ■— owa scalenia uwocn sąsiadujących
ze sooą wsi: ⅛t∣uαzιanki — scalenie rozpoczęte w i»ao r.
i Dąorowki — scalone społecznie w laba ∣r.. Mpyuiwte wsie
Cnarakteryzuje szczególnie bogata mozaika gleb, mekorzystna komiguracja użytków gruntowych i wyjątkowo bogata
rzezoa terenu.
Scalenie wsi Studzianki zostało powierzone geodecie
z praktyką — przodownikowi socjalistycznej pracy. Z uzaSaomonycn przyczyn opracowany przez mego projekt zo
stał odrzucony. Bonowne opracowanie projektu powierzono
innemu wykonawcy. Brojekt został ostatecznie zatwierdzony
oecyzją Iviinistra Rolnictwa dopiero w 1⅛>3 r., wieś Dą
brówki zas scalono w okresie 3 miesięcy. Tak wygląda
w wielkim skrócie historia.
Warto dodać, że w toku scalenia wsi Studzianki najgorsze
grunty, w ilości ca 357,5 ha wydzielono na rzecz Państwo
wego r unduszu Ziemi z przeznaczeniem pod zalesienie przez
administrację lasów państwowych.

jestem przekonany, że tak przytoczony wyżej epizod, jak
i zestawienie porównawcze wyjaśnia sprawę do końca.
Faktem jest, że społeczne scalenie gruntów problemu sca
lenia jako takiego w całości nie rozwiąże. Pozostaje więc
otwartą sprawą: jak .scalać i kto ma to robić?
Osobiście jestem zdania, że trzeba to robić znacznie
szybciej i nowocześniej. Założenie w kraju jednolitej ewi
dencji gruntów i unifikacja przepisów prawa rzeczowego
(Kodeks Cywilny) — to wystarczająca podstawa do zanie
chania wszelkich czynności w zakresie ‘ustalania bądź aktu
alizacji stanu posiadania przed scaleniem.
Nie sądzę, aby złagodzenie wymogów w zakresie dokład
ności projektowania miało większy wpływ na tempo prac.
W praktyce i tak projektowanie działek na zadaną war
tość sprowadza się uo awóch kOdejnycn przybliżeń. To samo
robi się dzisiaj przy zachowaniu dokładności 1/luOO. Podej
mując jednak problem nowoczesności nie mam bynajmniej
na myśli techniki samego projektowania, lecz myślę przede
wszystkim o zasadach scalania w ogóle.
W aktualnych warunkach rolnictwo wymaga od geodety
nie tylko podziału .postawionego mu do uyspozycji obszaru
na działki, lecz przeae wszystkim ,racjonalnej organizacji
rolniczej przestrzeni pronuκcyjnej i to z uwzględnieniem
zarówno potencjalnych możliwości proα∣ukcyjnycn gneoy, jak
i perspektywicznych zauan stojących przeu rolnictwem.
Moziia tu wskazać chociażby na obowiązujące obecnie
zasady szacunku gruntów, które wiążą geodetę z istnieją.cyim stanem na gruncie i częstokroć zmuszają go do „wci
skania" projektów w całkiem przypadkowe granice użytków
gruntowych, z,asady scalania gruntów muszą być zrewido
wane i inozna oczekiwać, ze między innymi dotychczasowe
doświadczenia w zakresie scaleń społecznych będą przy
czynkiem no nowelizacji przepisów o scaleniu gruntów.
Jestem przy tym zdecydowanym pesymistą' co do ewen
tualnej możliwości WyiKOrzystania no prac scaleniowych,
proponowanych przez Rutora artykułu „O społecznym sca
leniu gruntów — bez entuzjazmu”, rezer∣w produkcyjnych
tkwiących w spółdzielniach geodezyjnych. Nie widzę rów
nież realnych możliwości powierzania funkcji instruktażo
wej bąoz kierownictwa nau młodzieżą geodetom uprawnio
nym ao wykonywania prac na własny rachunek. Wiele
praktycznych względów przemawia za tym, aby propozycji
tych nie traktować poważnie. W szczególności już sam
stopień należytej znajomości tak skomplikowanego, a zara
zem rozległego w swym zasięgu, prawa urzędzeniowo-rolnego BRL stanowi o przydatności geodety do tego rodzaju
prac. Opanowanie tej dziedziny wiedzy nie jest jednak
łatwe, zas powierzenie prac scaleniowych geodecie bez tej
wiedzy stanowi stokrotnie większe ryzyko niż scalanie
gruntów wg uproszczonych zasad w trybie społecznym.

Kazimierz Przybylowski

UKD 528.47(285)(438.18)

Osnowy geodezyjne do pomiaru jezior w woj. olsztyńskim
W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki .rybackiej
oraz przeprowadzenia postępowania wodno-prawnego gos
podarstw rybackich i ewidencji gruntów tycn gospodarstw,
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnycn w Olszty
nie przystąpiło do wykonania aktualnych dowodów geode
zyjnych na te tereny. Dowody te w świetle projektów wy
tycznych Ministerstwa Rolnictwa, dotyczących wykonywania
pomiarów gruntów gospodarstw rybackich (jezior i stawów
rybnych), składają się z map sytuacyjno-wysokościowych
jezior i pasów terenu wzdłuż brzegów z zaznaczonymi gra
nicami władania, przekrojów poprzecznych dopływów do
jezior i stawów rybnych oraz rejestrów pomiarowych.
Z uwagi na wielkość terenów gospodarstw rybackich
i związane z tym zmasowanie zapotrzebowania na doku
mentację geodezyjną, wszystkie pomiary terenów jezior po
winny byc oparte sytuacyjnie i wysokościowo o państwo
wą osnowę geodezyjną, obliczoną w jednolitym układzie
współrzędnych.
Bonieważ w praktyce do każdego jeziora przylega jeden
lub kilka obiektów posiadających podkłady wykonane me
todą poligonową, przed wykonawcami mającymi mierzyć
jeziora stanie problem wykorzystania osnów tych obiektów.
Z uwagi na to, że na terenie województwa brak jest jed
nolitych osnów poligonowych rozwiązywanych komplekso
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wo, osnowy każdego z przyległych obiektów należy trakto
wać jako oddzielne sieci poligonowe, najczęściej lokalne
(wszystkie PGR-y), względnie obliczone w μα.u5twowym
układzie „Borowa Góra”, nie zaś w obowiązującym układzie
„42” (nowe pomiary nadleśnictw i nieκtorycn wsi).
Badając „mapy przeglądowe osnów geodezyjnych” dla
poszczególnych powiatów można znaleźć jeziora, do których
przylega po kilka (5—6 i więcej) lokalnych osnów PGR-ów.
Powiązanie tych osnów w jedną całość, obliczenie ich w
jeano.itym układzie i uzupełnienie dodatkowymi, niezbęd
nymi ciągami jest utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe,
z uwagi na to, że osnowy wyrównywane jako niezależne
dla każdego obiektu charakteryzują się dużymi błędami
położenia punktów środkowych. Ciągi łączące te osnowy
mogą mieć niedopuszczalne odchyłki dochodzące do kilku
metrów.
Dla zilustrowania powyższego, przeanalizujemy dwa ciągi
poligonowe w przybliżeniu prostoliniowe i równoległe, moż
liwie w odległości 1 km jeden od drugiego. Niech każdy
z ciągów ma w przybliżeniu 3 km i około 15 boków. Do
datkowo załóżmy, że ciągi te biegną równolegle do którejś
z osi układu np. osi X oraz są obliczone i wyrównane nie
zależnie w dwóch układach współrzędnych.

Niech przy pomiarze każdego z ciągów uzyska się od
chyłki kątowe ma = 3' (odchyłki dopuszczalne wyniosłyby
max — ɪ, ʒ ɪ/ɪ 5

co w przybliżeniu wynosi 6') z tym, że pomierzono błędnie
trzy p`erwsze kąty, uzyskując w c!ągu wschodnim odchyłkę
w kierunku na wchód, w ciągu zachodnim — w kierunku
na zachód. Niech przypadkowo odchyłka ta (np. z uwagi na
krótkie boki) zostanie rozrzucona na trzy ostatnie kąty
każdego z ciągów, okaże się wówczas, że po obliczeniu
współrzędnych każdego z ciągów, punkty w części środko
wej c’ągu wschodniego otrzymają współrzędne przesunięte
o 1,5 m na wschód, a punkty środkowe ciągu zachodniego
współrzędne przesunięte o 1,5 m na zachód.
Ponieważ przy transformacji współrzędnych osnów błędy
położenia punktów nie ulegną zmianie, połączenie omawia
nych ciągów poprzecznym ciągiem poligonowym związane
będzie z otrzymaniem niedopuszczalnej odchyłki liniowej
rzędu 3 m, wynikającej już z błędów zawartych we współ
rzędnych punktów nawiązania.
Podany przykład jest oczywiście przykładem tendencyj
nym, mimo że nie uwzględnia w ogóle błędów przy pomia
rze boków. Z drugiej jednak strony nie jest to przykład
niemożliwy. W praktyce zawodowej z taką „odchyłką” rów
ną 1—2 m spotkało się już na pewno wielu spośród czytel
ników — wykonawców.
Nasuwa się tu inne rozwiązanie, mianowicie, opracowa
nie jednolitego projektu sieci poligonowej dla całego obiek
tu (jeziora), tak aby włączone zostały do tego projektu
ciągi osnów lokalnych (PGR-ów). Do obliczeń współrzęd
nych należałoby wówczas przyjąć wyniki uzyskane w trak
cie pomiaru nowo założonych ciągów poligonowych, uzu
pełniając je „surowymi” wynikami pomiaru ciągów uprzed
nio zmierzonych.
Rozwiązanie takie z pewnością spełni wymagane warunki
dokładnościowe dla osnowy danego jeziora. Z drugiej jed

nak strony stosując je spowodujemy to, że punkty osnów
istniejących będą posiadały po dwie pary współrzędnych
nτe określające jednoznacznie położenia tych punktów.
Stworzenie sytuacji, w której te same punkty poligonowe,
a co za tym idzie i punkty graniczne, będą posiadały dwie
lub więcej par współrzędnych, nie pozwoli nigdy na pełne
jednoznaczne zamknięcie powierzchni ewidencyjnych po
wiatów czy województw, nawet w przypadku, gdy wszystkie
powierzchnie będą obliczone analitycznie.
Przyjmując wytyczne instrukcji w pomiarze PGR, zale
cające obliczanie powierzchni gospodarstwa ze współrzęd
nych podanych z dokładnością do 1 m, można by co praw
da pominąć milczeniem rozbieżności w określanej po
wierzchni, wynikające z powyższego. Wydaje się jednak, że
przyjmowanie takich współrzędnych, nawet jeżeli z pewnych
względów było to konieczne w latach poprzednich — obec
nie byłoby anachronizmem. Przetransformowanie natomiast
całych osnów lokalnych na układ państwowy w oparciu
o punkty łączne, posiadające współrzędne w układzie lokal
nym i państwowym, mimo iż bardzo pracochłonne i tak nie
rozwiąże sytuacji, ponieważ spowoduje wystąpienie poważ
nych różnic (o jakich mówiłem poprzednio) w granicach
osnów lokalnych, a tym samym utrudni lub uniemożliwi
założenie nowych ciągów, niezbędnych np. przy pomiarach
aktualizacyjnych PGR-ów.
Chcąc rozwiązać problem osnów poligonowych prawidło
wo, to jest tak, aby zaspokajały one zarówno potrzeby pod
kładów PGR, jak i podkładów na tereny jezior, należałoby
dążyć do rozwiązań pośrednich, wynikających ze szczegóło
wych analiz istniejącego stanu w dokumentach i na grun
cie, w każdym przypadku oddzielnie.
Taka analiza osnów istniejących jest tym bardziej po
trzebna, że wykonując pomiary jezior należy. się liczyć
z koniecznością wykorzystania tych pomiarów do opraco
wania mapy zasadniczej, z którym to opracowaniem wkra
cza na tereny północnych powiatów naszego województwa
Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

BRONISŁAW LIPIŃSKI

UKD 528.45

0 czynne kształtowanie teorii i praktyki geodezyjnej
Niedawno rozpoczęła swą pracę Główna Komisja Goedezji
Miejskiej. Założyła ona w swym programie działania studia
nad kilkoma istotnymi zagadnieniami geodezyjnymi, związa
nymi z ζyiciem i rozwojem miast. W składzie Komisji jest
8 osób. Same one podjętych zadań nie roziwiążą, jeżeli ko
ledzy interesujący się lub uprawiający tematykę miejską
oie będą współpracować z Komisją bądź indywidualnie,
bądź zespołowo.
Zespołowa współpraca może (wyrazić się w zorganizowa
niu komisji problemowych przy zarządach oddziałów wo
jewódzkich SGP, stałym kontakcie i wymianie myśli na
uzgodnione w planie pracy problemy.
Komisja liczy również na indywidualne, bezpośrednie
zgłoszenie deklaracji o współpracy i gotowość podjęcia tru
du przygotowania określonego referatu.
Na tym miejscu pragnę przedłożyć pod dyskusję spraiwę
wymagającą wszechstronnej analizy przez ogół geodetów,
skonfrontowania jej z wymaganiami życia i ustawowym jej
Przeznaczeniem. Biorąc pod uwagę nową sytuację w geo
dezji, możliwości zawodu, możliwości służb miejskich pra
cowni geodezyjnych są na takim poziomie, że ewidencję
gruntółw i budynków — ja bowiem miałem na myśli — są
zdolne wykorzystać wszechstronniej, odczytać daleko bo
gatsza treść niż dzieje się to dotychczas. Mogą one prze
nieść dokumentalną informacje o terenie, jego zagospodaro
waniu, jego życiu do wszystkich instytucji, do których
ustawa o ewidencji gruntów i budynków w roku 1955 adre
sowała dane ewidencyjne.
Wojewódzkie służby geodezyjne, miejskie pracownie geo
dezyjne prezydiów rad narodowych mają obowiązek praw
ny, a jednocześnie służbowy przejęcia ewidencji gruntów,
Prowaidzonej dotychczas przez różne jednostki i komórki
prezydiów rad narodowych, biura bądź instytuty.
Bogactwo informacji zawarte w ewidencji gruntów i bu
dynków musi wyjść dalej, poza krąg jej twórców i treść
jej technicznego zakładania i aktualizowania.

Postępująca integracja działalności ewidencyjnej z gospo
darką terenami ,powinna ożywić rolę tych służb, a działal
ność „informowania” zastąpić przez świadome kształtowa
nie struktury terenowej miasta.
Administracyjne postępowanie przemieniłoby się w tech
niczno-gospodarcze programowanie zmian stanu struktury
władania i zdyscyplinowane zarządzanie zapasem nierucho
mości gruntowych i budynkowych.
Integracja geodezji miejiskiej z gospodarką terenami po
ciąga za sobą obowiązek modelowego opracowania systema
tyki organizowania, planowania i realizowania całości spraw
wchodzących w zakres dotychczasowych obowiązków oraz
dodatkowych, wynikających z kompleksowego przygotowa
nia zmian w terenowym zainwestowaniu miasta. Nowe za
dania, a naprawdę te same, tylko ujęte w sposób racjonal
ny, pociągają za sobą dalsze konsekwencje, a mianowicie:
przygotowanie akcji przeszkolenia pracowników i przygoto
wania ich do pełnego i aktywnego podjęcia zadań wynika
jących z zakresu ich działania. Zintegrowanie geodezyjnokartograficznego Crganizowania terenu i gospodarki tere
nami wywołuje potrzebę perspektywicznego spojrzenia na
rozwój tej dziedziny, na te elementy, które nieuchronnie
będą towarzyszyć jej formowaniu.
Niewątpliwie elementem konstrukcyjnym, kształtującym
omawianą dziedzinę od podstaw, będzie zorganizowanie od
powiedniego studium. Studium takie w ramach Wydziału
Geodezji i Kartografii powinno objąć następujące zagadnie
nia i umiejętności:
— ewidencję gruntów i budynków, księgi wieczyste, opra
cowania .redakcyjne map dla zagadnień infrastruktury i te
matów problemowych powiatu,
— interpretację podstawowej mapy miasta, analizy i in
terpretacje ewidencji gruntów i budynków,
— interpretacje planu zagosŋodaroiwania Przestrzennego
na -tle topografii,, uzbrojenia podziemnego i stanu władania,
gruntowego bilansowania terenów uzbrojonych,
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— programowanie operacji w zakresie gospodarki terena
mi i Uizbrojenia terenu,
— Szacowanie nieruchomości gruntowych,
— pr Oig ram owa nie
ekonomiczno-techniczne
wniosków
obejmujących zmiany struktury własnościowej i wyposaże
nia komunalnego,
— iprzępisy i instrukcje z dziedziny planoiwania prze
strzennego, gospodarki terenami, geodezji miejskiej i in
nych,
— seminaria, ćwiczenia, projekty, praktykę.
Program studium uzasadnia związek tego tematu z pro
gramem nauczania na Wydziale Geodezji i Kartografii.
Oczyiwiscie nowe uformowanie przedmiotu, odbiegające od
wiadomości czerpanych z dekretu i instrukcji o ewidencji
gruntów i dawnego katastru pociąga również zmianę
w nazwie tego przedmiotu.
„Organizacja terenów miast i osiedli” — najlepiej odda
wałaby istotę wiedzy i działalności organizacji technicznogospodarczej zintegrowanej w procesie studiów i planowa
nych zmian na obszarze miast i osiedli.
Wprowadzenie ,wykładów i ćwiczeń z organizacji terenów
miast i osiedli do studiów politechnicznych jest uzasad

nione brakiem fachowców o tym profilu przygotowania;
potrzebą jaka wyraźnie występuje w aparacie wykonaw
czym i technicznym i administracyjno-technicznym prezy
diów rad narodowych miast i osiedli.
Suma wiedzy, poziom przygotowania, zakres tematyczny
i odpowiedzialność absolwentów za prowadzony odcinek
gospodarki narodowej potwierdza w pełni akademickie przy
gotowanie do zawodu inżynierskiego.
Luka, jaka wytworzyła się w kształceniu politechnicznym
tej specjalności fachowców w ciągu 20 lat po odzyskaniu
niepodległości, dOtkliWie odbija się w planowym zagospo
darowaniu terenu i należy ją spisać czym prędzej na straty.
Obciążenia z tytułu powołania placówki naukowej
w Wydziale ograniczają się do płac nielicznego grona nau
kowego i wyposażenia niewielkiego pomieszczenia.
Jak widzimy, koszty są znikome, a korzyści dla gospo
darki narodowej ogromne. Placówka naukowa działająca
w ramach Wydziału Geodezji i Kartografii wykisźtałci setki
absolwentów Wydziału, o wysokich kwalifikacjach i spec
jalności poszukiwanej na rynku pracy. Oprócz tego sta
nowiłaby ona ośrodek badań, opracowań naukowych na
zamówienie społeczne, resortów, instytutów naukowo-ba
dawczych i spółdzielni mieiszkaniowo-budowlanych.

Program XXI Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kielcach
Zgodnie z § 28 Statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zarząd Główny SGP,
na zebraniu w dniu 20 stycznia 1967 roku ustalił następujący program i porządek
obrad XXI Zjazdu Delegatów SGP w Kielcach:
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I dzień obrad — piątek — 14.IV.1967 r.

II dzień obrad — sobota — 15.IV.1967 r.

— godz. 9,00 — Rejestracja uczestników — pobranie
mandatów;
— godz. 9,30 — Zagajenie (otwarcie Zjazdu) i po
wołanie Prezydium Zjazdu;
— godz. 10,30 — Wręczenie odznak honorowych NOT;
— godz. 10,45 — Wręczenie nagród:
VI Konkursu Jakości Robót Geodezyjnych;
Konkursu „Geodezja w fotografii”;
— godz. 11,30 — Referat prezesa GUGiK mgr inż.
Borysa Szmielewa;
— godz. 12,15 — Referat przewodniczącego ZaTządu
Głównego SGP kol. Ryszarda Koro
nowskiego;
— godz. 13.00 — 15,00 — Przerwa w obradach;
— godz. ¡15,00 — Wybór Komisji: Mandatowej, Wy
borczej, Wnioskowej i Skrutacyjnej;
— godz. 15,15 — Referat przewodniczącego Zarządu
Oddziału SGP w Katowicach kol.
Władysława Czernieckiego;
— godz. 15,45 — Referat przewodniczącego Zarządu
Koła SGP przy Państwowym Przed
siębiorstwie Fotogrametrycznym w
Warszawiie *kol. Tadeusza Federowskiego;
— godz. 15,45 — Sprawozdanie Głównej Komisji Re
wizyjnej i uchwała w sprawie abso
lutorium dla Zarządu Głównego
— Sprawozdanie Głównego Sądu Ko
leżeńskiego;
— godz. 17,00 — Dyskusja,
— godz. 19^30 — Zakończenie I dnia obrad.

— Film techniczny;
— Sprawozdanie Komisji Mandatowej;
— DyskuSja;
— Sprawozdanie Komisji Wniosko
wej — dyskusja — uchwalenie
wniosków;
— godz. 13,00 — Wybory uzupełniające do Zarządu
Głównego i wybory do organów
naczelnych;
— godz. 14,00 — Podsumowanie obrad, przyjęcie rezoluaji i zamknięcie obrad Zjazdu.
—
—
—
—

godz
godz.
godz.
godz.

9,30
10,00
10,10
12,00

III dzień — niedziela — 16.ΓV.1967 r.

Trzeciego dnia Zjazdu gospodarze — ,Koledzy z Od
działu Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Kielcach,
organizują wycieczkę techniczną autokarami na tra
sie: Kelce — Oblęgorek — Zagłębie Staropolskie —
Muzeum Techniki w Sierpi — Huta Malewliec — Hu
ta Samsonów — Bodzentyn — Suchedniów — Sw.
Katarzyna — wieża telewizyjna na Św. Krzyżu —
kopalnia marmuru — jaskinia pod Chęcinami —
Kielce.

Zapewnia się udział przewodników z PTTK.

Trasa może ulec zmianie w trakcie szczegółowego
jej opracowania.
Sprawozdanie z przebiegu obrad Zarządu Głównego
z dnia 20.1.1967 r. podamy w następnym zeszycie PG
(zeszyt nr 3 — marzec 1967 r.).
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Spotkania

ZARZĄDÓW ODDZIAŁÓW SGP

Oddział Stoieczno-Wojewodzki SGP
kontynuuje zainicjowane poprzednio
spotkania z zarządami innych oddzia
łów SGP. Stanowi to nową, interesu
jącą formę działania, która wykracza
poza zasięg obszarowy Oddziału, dając
w efekcie podniesienie poziomu pracy
społecznej w naszym Stowarzyszeniu,
wzmocnienie więzi koleżeńskiej, a
wreszcie możliwości wykorzystania
wzajemnych doświadczeń.
Po ciekawym spotkaniu z Zarządem
Oddziału Poznańskiego SGP 20 czerw
ca 1966 r. na Targach Poznańskich,
notujemy nowe spotkanie z Zarządem
Oddziału Krakowskiego SGP, które
miało miejsce w Warszawie 6 grud
nia 1966 r.
Gospodarzem spotkania był Za
rząd Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP, prowadził je zaś przewodniczący
Oddziału kol. Stanisław Pachuta. Po
wzajemnej prezentacji członków obu
zarządów i ich aktywistów, kol. Wła
dysław Katkiewicz omówił problema
tykę geodezyjną m.st. Warszawy. W
stolicy, jak i we wszystkich miastach
występuje ten sam poważny problem:
utrzymanie mapy miasta w stanie bie
żącej aktualności. Drugim, wielkim za
gadnieniem jest geodezyjna inwentary
zacja urządzeń podziemnych, trzecim
zaś — ewidencja gruntów stołecznych,
wykonana dotychczas w 50’/». Głów
nym kierunkiem dążeń stołecznej służ
by geodezyjnej jest uzyskanie fotogra
metrycznie opracowanej mapy miasta,
a z najbliższych zamierzeń należy wy
mienić zastąpienie dotychczasowe! sta
bilizacji naziemnej — stabilizacją
ścienną, wzorem Krakowa.
Zasadnicza mapa miasta wykonana
jest w skali 1 :1000 jako mapa sytuacyjno-wysokościowa. Należy tu zazna
czyć, że Warszawa była pierwszym
miastem w Polsce, w którym zapo
czątkowano wykonanie mapy zasadni
czej w tej skali metodą fotograme
tryczną.
Jedno z najważniejszych zagadnień
nowoczesnego miasta stanowią urzą
dzenia podziemne, a niezbędnym ich
technicznym rozeznaniem jest geode
zyjna inwentaryzacja. Należy podkreś
lić, że na terenie m.st. Warszawy miej
ska służba geodezyjna jest koordyna
torem urządzeń podziemnych już od
35 lat.
We właściwym rozumieniu wagi za
gadnienia, stołeczna Rada Narodowa
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powzięła w dniu 19.XI.1963 r„ jedyną
w Polsce, uchwałę w sprawie geodezyj
nej inwentaryzacji nowo budowanych
urządzeń podziemnych i nadziemnych,
która stworzyła właściwą podstawę
prawną do włączenia pomiarów powy
konawczych do cyklu inwestycyjnego,
w wyniku czego koszty pomiarów poponosi inwestor. Główna wartość tej
uchwały polega na tym, że geodezyjną
inwentaryzację przewodów robi się
przed ich zasypaniem. Uchwała ta nie
obejmuje niestety inwestorów planu
centralnego, którzy ostatnio jednak na
skutek długotrwałych starań wyrazili
ostatecznie zgodę na podporządkowanie
się zasadom uchwały.
Jeżeli chodzi o organizację stołecznej
służby geodezyjnej, to stanowi ona je
dyny przypadek w Polsce powiązania
jej z Wydziałem Architektury i Bu
downictwa, co łącznie stanowi jed
nostkę organizacyjną: Wydział Archi
tektury, Nadzoru Budowlanego i Geo
dezji. Na terenie dzielnic działają
dzielnicowe pracownie geodezyjne w
liczbie 6, a ponadto dla celów wyko
nawstwa robót geodezyjnych, na tere
nie miasta, powołane jest Warszawskie
Przedsiębiorstwo Geodezyjne.
Zebrani wysłuchali z zainteresowa
niem prelekcji, a koledzy krakowscy
zapowiedzieli zorganizowanie omówie
nia na następnym spotkaniu podobnej
problematyki dotyczącej m. Krakowa.
Następnie przewodniczący zarządów
obu Oddziałów omówili organizację
i formy pracy swych zarządów. Kol.
S. Pachuta podał, że liczba członków
Oddziału
Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP wynosi 1576 członków, co stanowi
ok. 250∕o stanu ogólnego członkowstwa
w SGP i że istnieją jeszcze dalsze
możliwości zwiększenia liczby człon
ków. Oddział pracuje w specyficznych
warunkach — równoczesnego działania
na tym terenie naczelnej władzy SGP
— Zarządu Głównego, stąd występują
trudności w skompletowaniu składu
Zarządu Oddziału i jego problemowych
komisji, gdyż Zarzad Główny SGP
absorbuje swą działalnością znaczną
ilość aktywistów Oddziału. Czyni sie
wysiłki w kierunku uatrakcyjnienia
pracy snołecznej i stworzenia atmosfe
ry koleżeńskiej.
W pracach Zarządu biorą udział byli
przewodniczący Oddziału z poprzednich
kadencji: koledzy: J. Cywiński, J.
Szczuka, J. Dąbrowski, Μ. Szymański.

Oddział ma 7 komisji problemowych,
5 członków delegatów do WKP NOT
(obecnie oddziału NOT), 30 kół zakłado
wych i terenowych SGP oraz około 100
członków nie ujętych organizacyjnie w
koła, tzw. „luzaków”.
Zarząd Oddziału wydaje od szeregu
lat informator o najważniejszych wy
darzeniach stowarzyszeniowych i za
wodowych, tzw. potocznie „Biuletyn”.
Dużym zainteresowaniem członków
Oddziału cieszył się V Kongers Inży
nierów i Techników. W kołach odby
wały siię dyskusje przed- i pokongresowe. Zgłoszono 92 wnioski, z których
6 zostało Iuchwaloinych na Kongresie.
W dążeniu do zaktywizowania kół
1 powiązania ich działania z Zarządem
Oddziału postanowiono co najmniej
jeden raz w roku odbywać wspólne
zebranie z określonym kołem tereno
wym, połączone z prelekcją. 21 listo
pada ub. r. odbyło się już takie zebra
nie z Kołem SGP w Płocku z dużą
dla obu stron korzyścią.
Kol. S. Pachuta wspomniał również
o poważnym udziale członków Oddzia
łu w czynach społecznych — zobowią
zaniach dla uczczenia IOOO-Iecia Pań
stwa Polskiego (wykonano prace geo
dezyjne na sumę ok. 3 min zł), w czym
największe osiągnięcia ma Koło SGP
przy Ministerstwie Rolnictwa.
Oddział projektuje zorganizowanie
2 kursów:
doszkolenia techników
(1-miesięczny z oderwaniem od pracy)
i kreślarski.
Organizowano różne ciekawe wy
cieczki dla aktywistów, mianowicie: do
Krakowa, Soliny, Żelazowej Woli, Nie
borowa, Arkadii, Łowicza. Co roku
organizuje się „Bal geodetów”, będący
w’elką atrakcją dla wszystkich uczest
ników i cieszący się dużym powodze
niem.
Przewodniczący Oddziału Krakow
skiego SGP kol. Z. Skąpski omówił w
głównych zarysach działalność swego
Oddziału. Oddział jest niezbyt liczny,
w którym Wysteouje znaczna dyspro
porcja stosunku ilościowego inźymerów
do techników, na ¡niekorzyść tych ostat
nich. Zebrania Zarzadu Oddziału ana
logicznie jak w Oddziale Warszawskim
Odbvwaia sie co tydzień. Kół zakłado
wych Oddział ma 12, terenowych 3.
Zarzad Oddziału wykazuje stałą troskę
o podniesieni rangi kół SGP w zakła
dach pracy, wychodząc z założenia, że
wpływa to dodatnio na aktywność kół.
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wyrabia wśród członków zadowolenie
z większej skuteczności działania spo
łecznego w zakładzie pracy i daje więk
sze możliwości wykonania zadań. Daje
się to już odczuć w dwu zakładach
pracy, w których koła SGP odgrywają
już znaczną rolę.
Kol. Z. Skąpski omówił także trud
ności, jakie obserwuje się w kołach
SGP na wyższych uczelniach, gdzie
występuje inna problematyka niż w za
kładach produkcyjnych.
Doceniając
ważność tych kół w działalności SGP,
Oddział Krakowski szuka odpowied
nich dróg oddziaływania i uaktyw
nienia.
W pracach swoich Oddział Krakow
ski bazuje na ofiarności starych akty
wistów, którymi są koledzy: Μ. Odlanicki, J. Zając, K. Lubowski oraz nie
strudzony senior kol. A. Hollender. W
Oddziale utworzono mowę komisje pro
blemowe: spraw rolnych i problematyki
miejskiej. Nie utworzono komisji mło
dzieżowej ze względu na wysoką śred
nią wieku członków, ani komisji

WIEŻA W HANOI

Matematyk francuski Eduard Lucas
w końcu XIX wieku podał zagadkę,
którą nazwał „Wieża w Hanoi”. Zagad
ka polega na obliczeniu minimalnej
ilości ruchów niezbędnych dla przenie
sienia z jednego na drugi „n” krążków
o coraz to mniejszej średnicy.

Krążki mają być przeniesione w
identyczne położenie, przy czym mają
być przenoszone wyłącznie pojedynczo
z tym, że żaden krążek nie może być
kładziony na krążek o mniejszej śred
nicy.
Podać wzór ogólny, według którego
obliczać należy minimum ruchów dla
„n” krążków, oraz ilość niezbędnych
ruchów dla przeniesienia 8 krążków.

Nadesłał: mgr inż. Franciszek Jirowski z Zielonej Góry.
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współpracy z kołami, zastępując tę
formę bezpośrednim oddziaływaniem na
koła oraz organizowaniem wspólnych
zebrań w kołach terenowych (Tarno
wie, Żywcu, Nowym Sączu). Uznając
celowość utworzenia Komisji Kroniki
w Oddziale Warszawskim, kol. Z. Skąp
ski uważa za konieczne utworzenie
analogicznej komisji w swoim Oddziale.
Zarząd Oddziału czyni starania o ua
ktualnienie posiadanej wiedzy facho
wej wśród członków i organizuje w
tym celu odczyty i prelekcje oraz kon
kursy i wystawy lokalne. Tę rolę
spełnia skutecznie również Klub Tech
niki i Racjonalizacji, utworzony przy
Kole SGP przy Krakowskim Okręgo
wym Przedsiębiorstwie Mierniczym i
mający charakter klubu międzyzakła
dowego oraz zorganizowany ośrodek
obliczeń geodezyjnych.
Po szczegółowym wprowadzeniu w
problematykę obu oddziałów przez
przewodniczących tychże, rozwinęła się
obustronna ciekawa dyskusja, w któ
rej najwięcej miejsca zajęły sprawy

szkolenia, a także znalezienie najwłaś
ciwszej formy oddziaływania na mło
dzież dla przyciągnięcia jej do pracy
społecznej oraz o konieczności rozciąg
nięcia skuteczniejszej opieki nad ko
legami rencistami.
Dyskusję podsumował przewodniczą
cy Zarządu Głównego SGP, kol. R. Ko
ronowski, oceniając tego rodzaju spot
kania jako bardzo pozytywne i godne
dalszego kontynuowania. Podkreślił
również konieczność aktywizacji kół
poprzez ich Wizytaoje i organizowanie
sesji wyjazdowych, a także inne formy
działania. Ponadto sprawę doskonalenia
kadr ocenił jako pierwszoplanową.
Złożenie na ręce przewodniczącego
Oddziału Krakowskiego kol. Z. Skąpskiego przez kol. S. Pachutę — prze
wodniczącego Oddziału Warszawskie
go, pamiątkowego albumu było miłym
akcentem końcowym tego niezwykle
interesującego i pożytecznego dla obu
stron spotkania.
J. Dąbrowski
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Wspólne zebranie Zarządu Oddziału Sioleczno-Wojewodzkiego
SGP z Kołem Terenowym SGP w Płocku
Dnia 21 listopada 1966 r. odbyło się
w Płocku wspólne zebranie Prezydium
Zarządu Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP z Kołem Terenowym SGP
w Płocku. Koło to, liczące 22 członków,
wśród których przeważają młodzi in
żynierowie i technicy, jest jednym z
aktywniejszych kół NOT-u na terenie
Płocka.
Otwierając spotkanie, przewodniczą
cy Zarządu Oddziału StoIeczno-Wojewódzkiego kol, Stanlislaw Pachuta pod
kreślił znaczenie tej formy więzi z ko
łami terenowymi, zapowiedział dalsze
kontynuowanie następnych spotkań z
innymi kołami SGP na terenie woj.
warszawskiego.
Przewodniczący Koła SGP w Płocku,
kol. Henryk Jezierski, podał w krót
kich słowach historię założenia Koła,
datującego się od chwili budowy Ma
zowieckich Zakładów Rafineryjnych i
Petrochemicznych, pracę koła i aktyw
ność młodych jego członków. Kolega
Jezierski powitał z zadowoleniem ini
cjatywę warszawskich kolegów, zaape
lował o podtrzymanie tych kontaktów
i o zorganizowanie przez Oddział War
szawski cyklu odczytów dla kolegów
z Płocka.
Ożywiona dyskusja wykazała celo
wość organizowania tego rodzaju ze
brań, określiła formy wsoółpracy i uaktywnienia działalności Koła.
W czasie tego spotkania kol. Stani
sław Pachuta wygłosił odczyt na te

mat zastosowania w pracach geodezyj
nych teodolitu noktowizyjnego.
W ramach zapoczątkowanych kon
taktów, w nawiązaniu do życzenia wy
rażonego przez przewodniczącego Ko
ła SGP w Płocku, kol. H. Jezierskiego
o bliższej współpracy z Oddziałem Sto
łeczno-Wojewódzkim SGP, należy po
dać, że w dniu 17 stycznia 1967 roku
odbył się kolejny odczyt w wymie
nionym -kole, wygłoszony przez kol.
Czesława Szeląga pt. Prace geodezyj
ne przy przesuwaniu kościoła nrzy
alei Gen. Świerczewskiego w War
szawie z projekcją filmu ilustrującą
wygłaszany temat referatu. W dniu
tym miało miejsce rozdanie nowych
legitymacji członkowskich Stowarzysze
nia Geodetów Polskich.

Odznaki Honorowe Zasłużonych dlaWarmii i Mazur. W dniu 21 listopada
1966 r. dziekan Wydziału Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszawskiej
dr Czesław Kamela oraz prof. Ma
rian Frelek z Katedry Urządzeń Rol
nych tegoż Wydziału PW zostali od
znaczeni przez Przewodniczącego Wo
jewódzkiej Rady Narodowej w Olszty
nie Odznaką Honorową Zasłużonych
dla Warmii i Mazur na wniosek Sena
tu Wyższej Szkoły Rolnej w Olszty
nie za przyczynienie się do rozwoju
Studium Geodezyjnego w tej uczelni,
a szczególnie za szkolenie młodej ka
dry naukowej tego Studiium.
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pański z Kielc i Henryk Kuznik z Kra
kowa.
II. Rozwiązanie oparte o zależności
geometryczne.
Kol. Henryk Liberek z Jarocina sfor
mułował 3 równania:
1)
CE-FH = IP1

Rozwiązanie zadania nr 39
Zadanie nadesłane przez kol. Kazi
mierza Kowalewskiego z Gliwic obu
dziło duże zainteresowanie i liczne ko
mentarze rozwiązujących. Określano je
jako „ciekawe”, „pomysłowe”, „jedno
z najtrudniejszych — z opublikowa
nych w PG” itp. Prawidłowa odpo
wiedź jest następująca:
CF = 166,08 CE = 126,44
Rozwiązanie nadesłały 34 osoby. Spo
śród licznych sposobów rozwiązania
przytaczam kilka najprostszych, względ
nie najbardziej interesujących.
I. Rozwiązanie oparte o zależności
trygonometryczne.
Jerzy Labus z Katowic nadesłał roz
wiązanie wynikające z dwóch następu
jących równań:
1)
2P1 = CE-FCsina
2) 2P1 = CF-CD sɪɪɪ(ɑ + β) - CE-CD sinβ
o dwóch niewiadomych CE i CF i ła
twych do wyliczenia z założonych da
nych P1, a i β.
Podobne rozwiązanie nadesłał kol.
Remigiusz Szczepaniak z Warszawy.
Bardziej pracochłonne choć dobre
w pomyśle było obliczenie kąta γ. Roz
wiązanie takie nadesłali: Kamil Ka
sprzycki z Bielska Białej, Jacek Że
browski z Łodzi, Longin Strutyński
z Blachowni Śląskiej, Zbigniew Ko

2)

AL
CL

3)

CH-CE
FH

FH
~ĆH
CE-CK
DK

o trzech niewiadomych CE, CH i FH,
gdzie P1, AL, CL, CK i DK możemy
obliczyć z trójkątów ABC i BCD o zna
nych bokach. Po wyrugowaniu dwóch
niewiadomych, otrzymujemy równanie
drugiego stopnia.
Podobny typ rozwiązania nadesłał
kol. Henryk Hadasz z Gliwic, formułu
jąc następujące 3 równania:
EG _ DN
1)
^FG = ^KG

2)

EG
BM
CG ~ ^CM

3)

CF-EG = 2Pl

Rozwiązanie typu geometrycznego na
desłali również: Józef Strzelec z Nie
modlina, St. Borkowski z Tucholi, Hen
ryk Musiatowicz ze Szczecina, Ewhen
Μ. Frankiw z Drohobycza (ZSRR), Sa
turnin Zygmunt z Bytomia.
III. Rozwiązanie oparte o wzory
znane z geometrii analitycznej wynika
z trzech równań, a mianowicie: wiel
kości pola trójkąta CEF, warunków, że
punkty C, E, B, a także D, E, F po
winny leżeć na prostych.
Ten typ rozwiązania nadesłali: Ed
mund Musial z Radomska, Ksawery
Malewicz z Radomska, Grzegorz Kraw
czyk ze Szczecina, Jerzy Szpyra z Wą
brzeźna, Zenobiusz Kulągowski ze
Szczecina, Józef Stępień ze Szczecina,
Jan Wandasiewicz z Jarosławia, Ry
szard Szostek z Wrocławia, Zygmunt
Lotka z Katowic, Zenon Zarzycki z Ło
dzi, Edward Domka z Jarosławia,
a także Grupa „Machów” z Rzeszow
skiego OPM”.
W wyniku losowania, nagroda głów
na w postaci mapy plastycznej Tatr
przypadła koledze Ryszardowi Szostko
wi z Wrocławia, zaś nagrody dodatko
we w postaci książek wylosowali kole
dzy: Jerzy Szpyra z Wąbrzeźna, Ewhen
Μ. Frankiw z Drohobycza, Henryk Liberek z Jarocina, Longin Strutyński
z Blachowni Sl. i Józef Stępień ze
Szczecina.

St. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 39 NADESŁALI
Henryk Hadasz (Gliwice), Zygmunt MoraCzewski (Łódź), Kamil Kasprzycki (BielskoBiała), Jerzy Labus (Katowice), Ryszard
Szostek (Wrocław), Remigiusz Szczepaniak
(Warszawa), Edmund Musial (Radomsko),
Ksawery Malewicz (Radomsko), Grzegorz
Krawczyk (Szczecin), Ewhen Μ. Frankiw
(Drohobycz — ZSRR), Józef Strzelec (Nie

modlin), Jerzy Szpyra (Wąbrzeźno), Zenobiusz Kulągowski (Szczecin), Henryk Liberek (Jarocin), Longin Strutyński (Blachow
nia Śląska), Andrzej Bodak (Żagań), Stani
sław Borkowski (Tuchola), Jecek Żebrowski
(Łódź), Saturnin Zygmunt (Bytom), Józef
Stępień (Szczecin), Jan Wandasiewicz (Ja
rosław), Henryk Ciborowski (Białystok),

Zenon Zarzycki (Łódź), Henryk Musiatowicz (Szczecin), Józef Zdyb (Ostrowiec Sw.),
Zdzisław Kopański (Kielce), Zygmunt Lotka
(Katowice-Dąb), Edward Domka (Jarosław),
Władysław Figielski (Szczecin), Grupa ,,Ma
chów” (Rzeszów), Henryk Kużnik (Kraków),
Edmund Ciura (Zabalowka pow. Rzeszów),
Józef Wawrzkiewicz (Łańcut), Jerzy Glejch
(Kielce).

ZADANIE NR 44

Od punktu A do punktu B linia
bocznicy kolejowej przebiega po łuku
paraboli o wierzchołku w punkcie A.
Teren ABC przeznaczony jest pod plac
składowania i jest utworzony z czte
rech działek o równej szerokości i rów
noległych miedzach. Teren ten ma pod
legać przewłaszczeniu. Obliczyć po
wierzchnie poszczególnych działek.

Dane:

NAGRODA

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci mapy plastycznej Tatr i książ
ki — od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA!

AC = 600 m
BC = 100 m
Zadanie nadesłał kol. Edmund Musial
z Radomska.

Rozwiązanie zadania nadesłać należy
do dnia 15 maja 1967 r.

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi, zadań są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I
Mgr inż. MICHAŁ ROGULSKI

UKD 528.721.15

Metoda sporządzania fotomap uproszczonych
Część Π
Wykonanie próbnych fotomap uproszczonych
Po rozwiązaniu zagadnień teoretycznych i przeprowadze
niu wstępnych badań można było przystąpić do wykonania
prób. Tu należy stwierdzić, że chociaż opisane wyżej teore
tyczne uzasadnienie jest dość skomplikowane, to samo wy
konanie jęst bardzo proste.
Próby przeprowadzane zostały na czterech sekcjach w ska
li 1:10 000, o ogólnej powierzchni 80 km2 <w okolicy Zduń
skiej Woli). Na opracowywanym obszarze zidentyfikowano
na zdjęciach 3 punkty osnowy geodezyjnej oraz 1 punkt
osnowy fotogrametrycznej. Punkty osnowy wybrano w ten
sposób, by były one rozmieszczane w pobliżu narożników
opracowywanego obszaru.
Praca przebiegała w następujących etapach:
1) wybranie zdjęć .wg obrysu na mapie Γ : 100 000,
2) zidentyfikowanie na zdjęciach punktów osnowy,
3) ułożenie szeregów odbitek wraz z pomiarem długości
między punktami osnowy oraz pomiarem odcinków wspól
nych,
4) odczytanie wskazań Iibeli i Wysokosciamierza,
5) obliczenie nastawień przetwornika,
6) wykonanie przetworzeń,
7) montaż wstępny,
8) montaż ostateczny.
1. Wybranie zdjęć wg obrysu na mapie 1 : 100 000. Praca
ta nie różniła się od zwykłej czynności przy takich opraco
waniach fotogrametrycznych jak fotomapy czy fotoszkice.
2. Identyfikacja punktów osnowy. Praca ta była również
analogiczna do wykonywanej przy opracowaniach zwykłych.

Należy jednak zaznaczyć, że identyfikacja na podstawie
opisów topograficznych jest często trudna, a czasem nie
pewna lub wręcz niemożliwa. Może się więc zdarzyć, że
pomimo istnienia dostatecznej w zasadzie ilości punktów
osnowy, nie obejdzie się bez wyjazdu w teren celem pew
nego, bezpośredniego nawiązania. I .tak, na opracowywanym
obszarze pomimo dość dobrego zagęszczenia osnowy geode
zyjnej, trzeba było z powodu trudności Indentyfikaeji po
służyć się ,dodatkowo jednym fotopunktem. Wymagania od
nośnie dokładności współrzędnych są niewielkie, gdyż do
kładność rzędu 1—2 m jest .zupełnie wystarczająca. Wydaje
się, że ewentualne pomiary pomocnicze w celu identyfikacji
byłyby nieskomplikowane i niekosztowne.
W razie rozpowszechnienia metody .należałoby zmodyfi
kować sposób wykonywania opisów topograficznych osno
wy geodezyjnej pod kątem potrzeb fotogrametrii, tj. umożli
wienia bezbłędnej identyfikacji na zdjęciach. Układ zdjęć
zawierał 10 szeregów liczących ogółem 124 zdjęcia o nominal
nym 60%, pokryciu w s∣zeregu. Skala zdjęć — ok. 1 :10 000.
Obliczone ze współrzędnych długości odcinków podstawo
wych (w skali 1 :10 000) wynoszą:

L (I—II) = 586,60 mm
■L (HI—IV) = 671,21 mm
Układ sekcji i rozmieszczenie punktów osnowy były na
stępujące (rys. 8).
3. Układanie szeregów i pomiar odcinków dla ustalenia
skali. Wzięto co drugie odbitki i zestawiano wzajemnie
w każdym szeregu „na sytuację”, biorąc przede wszystkim
JOOOm

Pomiar długości odcinków między punkta
mi osnowy
I

Sr.

1

856,0

856,0

2

861,5
856,2

860,0
856,0

3

852,2
785,0

852.5
785.5

852,4
785,2

4

785.5
814.5

785,0
815,1

785,2
814,8

5

812,2
831,3

812,2
831,2

812,2
831,2

6

834,8
825,7

835,2
824,6

835,0
825,2

7

809,7
803,5

809.5
803.5

809,6
803,5

8

805,7
786,2

806,1
788,0

805,9
787,1

9

788,4
827,0

788,0
827,0

788,2
827,0

10

826,5

826,8

826,6

Odci
nek

II

III

Obi. ze
Śred. wspólrz.

860,0
855,8

860,0
856,0
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Pomiar długości odcinków wspólnych

OOOm

Tablica 8

I

663,0

663,9

653,4

671.21

pod uwagę sytuację położoną na linii środkowej wspólnego
pasa pokrycia. Początkowo pracę tę wykonywano za pomocą
nakłuć igłą; następnie zastosowano sposób polegający na
dopasowywaniu „na oko” ,przez szybkie podnoszenie i za
krywanie (miganie) wspólnych partii odbitek. Ten drugi
sposób okazał się po osiągnięciu pewnej wprawy dokład
niejszy i szybszy niż przy użyciu igły.

Zestawienie każdego szeregu wykonywano w zasadzie
dwukrotnie, co powinno być regułą. Pomiaru długości do
konywano za pomocą sprawdzonej linii stalowej z podziałem
milimetrowym, z dokładnością odczytu ok. 0,1 mm. Otrzy
mane wyniki podano w tablicy 8.
Oprócz pomiarów wykazanych w tablicy 8 wykonano —
w oparciu o istniejącą ¡na obszarze sieć fotopunktów i punk
tów radialnych — pomiary kontrolne dla, niezależnego wy
znaczenia skali każdego szeregu. Pomiary te miały wyłącz
nie charakter kontrolny i jako takie nie miały wpływu na
przebieg opracowań fotomap uproszczonych.

4. Odczytanie i analiza wskazań Iibeli i Wysokosciomierza.
Wielkości i kierunki wychyleń pęcherzyka Iibeli odczytano
za pomocą Szablonika wykreślonego na kodatrasie. Maksy
malne wychylenie wyniosło 1,2 mm, co zgodnie z tablicą 6
odpowiada 2,125. Wychylenie przeciętne wyniosło 0,25 mm
(0,44≡).

mm
,,
„
.,
,,
,,
,,
,,
„
,.
,,
„
,,

14
26
42
17
7
6
4
3
1
—
2
1
ɪ

j

Tablica 11

SD Odcinki przejściowe
hOV
N
cn Długości
Log-

Tablica 9
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
U
1,2

c. Obliczenie współczynnika powiększenia („ko”) — opie
ra się na wynikach pomiarów długości odcinków wspólnych
między szeregami oraz długości odcinków między punktami
osnowy. Ponieważ pomiary zostały przeprowadzone na od
bitkach stykowych, należało uwzględnić ewentualne po
prawki długościowe związane z pochyleniem osi kamery.
W oparciu o tablicę 7 uzyskano następujące sumaryczne po
prawki długościowe (tabl. 11).
Szer. 6 popr. + 0,05 mm
szer. 1 popr. + 0,06 mm
„7 „ + 0,08 mm
„ 2 „ + 0,07 mm
„8 „ + 0,07 mm
„ 3 „ + 0,07 mm
„4 „ + 0,08 mm
„9 „ + 0,13 mm
„5 „ + 0,09 mm
„10 „ + 0,04 mm
średnia poprawka wyniosła + 0,07 mm, co przy przeciętnej
długości odcinków równej 820 mm, odpowiada ok. 0,1‰.

wychyleń

1

wychylenia
wychyleń

2
3

wychylenia

4

wychylenie
—
wychylenia
wychylenie

5
6
7

124 wychylenia

8

9

Rozkład wielkości wychyleń dla 124 opracowywanych
zdjęć przedstawia się następująco:
od 0,00 gr. do 0,53 (0,0-0,3 mm)
,, 0,71 ,, ,, 1,24(0,4 - 0,7 mm)
„ 1,24 „ ,, 2,12(0,5 - 1,2 mm)

80%
16%
4%

Podane poniżej tablica 10 i wykres „sum wychyleń” dla
poszczególnych kierunków wskazują wyraźnie, że wychyle
nia poprzeczne są znacznie większe niż podłużne (wzdłuż
osi samolotu), a więc i osi lotu. Jest to okoliczność ko
rzystna ponieważ, jak to wskazuje tablica 7, poprawki
długościowe średnio w kierunku lotu osiągają minimum dla
poprzecznych wartości wychyleń.
Tablica 10
Ilość
Azymut
wychy
g
leń
0
50
100
150
200
250
300
350

27
3
2
1
26
8
8
33

Suma
wychy
leń
9.6S
1,1
0,3
0,1
9,5
1,6
1,5
7,8
31,55

Procent

30
4
1
0
30
5
5
25

10

856,0
860,8

2,93247
2,93490

856,0
852,4
785,2
785,2
814,8
812,2
831,2
835,0
825,2
809,6
803,5
805,9
787,1
788,2
827,0
826,0

2,93247
2,93064
—
—
2,91105
2,90966
2,91971
2,92169
2,91656
2,90827
2,90499
2,90628
2,89603
2,89664
2,91751
2,91730

Współcz.
log·
0,00599
1,99757
0,00356
0,00183
0,00460
0,00000
0,00381
0,00139
0,00441
1,99802
0,00164
0,00829
0,00914
1,99871
0,00706
1,99939
0,00566
0,00021
0,00508

Poprawdɪg

k

Promień P Nastawie
koła skal. nie podziałki skatowej

1,0139

134,9

1,0082

134,1

— 79
-79

1,0107
1,0088

-79
-79
-79
-79

-79

-79

1,0102

S
S
-*
CC
CO

1,0164

134,2

134,4
133,5

1,0038
1,0212

134,5

135,9
o
K

135,2

1,0311

134,8

1,0118

134,6

(9 — 16) = 0,00784 -632
p.b.
0,00152
różn.
0,00632
632 : 8 = 0,00079

Tablica 12

Szereg

Obliczone
k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1,0139
1,0082
1,0107
1,0088
1,0102
1,0038
1,0212
1,0164
1,0131
1,0118

Z pomiarów kontrol
nych
k

Niezgodności
w 7<,o

1,0068
1,0119
1,0097
1,0102
1,0053
1,0213
1,0181
1,0160
1,0100

+1∙*
‰
— 1,2°/
-°∙9°∕oα
0,0‰
-I.5°∕oo
-0.1·/..
-1,7°/..
— 2t9o∕oo
+ 1.8°/..

100%

Odczytów wskazań Wysokosciomierza ze względu na ich
małą dokładność nie wzięto pod uwagę.

5 i 6. Obliczenie elementów nastawień i wykonanie prze
tworzeń.
a. Obliczenie nastawień skrętu. Uwzględniając cechy bu
dowy przetwornika i kamery, należy stosować następującą
recęptę: dla obliczenia wartości skrętu trzeba wziąć dopeł
nienia do 4005 w stosunku do wartości kierunków wychyleń,
odczytanych z negatywów. Negatyw należy zakładać do ka
sety przetwornika wpasowując znaczki tłowych negatywu
na znaczki iłowe kasety. Jako pozycję zerową skrętu przyj
mujemy taką jak przy odczytywaniu Iibeli.

b. Obliczenie nastawień pochylenia ekranu (φ) — otrzy
mujemy na pods∣tawie oczytów wskazań Iibeli bezpośrednio
z tablicy 6.

83

Jak widzimy, poprawki długości odcinków día wszystkich
szeregów są rzędu 0,1 mm, są więc Zaniedtoywalne wobec
błędów pomiarów oraz błędów określenia skurczu papieru.
Można więc postawić tezę, że przy starannym nalocie oma
wiane poprawki długościowe są Zaniedbywalne, co znakomi
cie upraszcza pracę.
Przy opisywanych pracach przyjęto założenie, że skurcz
odbitek równa się w przybliżeniu skurczowi przetworzeń, co
pozwoliło na niewprowadzanie poprawki na skurcz. Zazna
czyć należy, że wnioski dotyczące poprawek długościowych
nie obejmują wszystkich błędów, gdyż odnoszą się do przy
padku idealnego, przy którym mierzony odcinek na poszcze
gólnych zdjęciach przechodzi przez punkt główny, a końco
we punkty jego położone są symetrycznie. Mogą więc wy
stępować dodatkowe błędy spowodowane niezachowaniem
wymienionych wyżej warunków oraz lokalnymi deforma
cjami w obrębie zdjęć końcowych.
Obliczenie przeprowadzono na podstawie pomiarów odcin
ków (tablica 8) w ten sposób, że obliczono je przede
wszystkim dla szeregu wyjściowych, a więc w naszym
przypadku dla szeregu 2 i 10. Współczynniki wyjściowe
otrzymano przez podzielenie długości teoretycznych przez
długości pomierzone.
otrzymano:
586,60
k2 = -------- - = 1,0082
581,80
671,21
kio —
= 1 0118
663,40
Współczynniki dla szeregów pośrednich otrzymano na pod
stawie mnożników wynikających ze stosunków długości od
cinków wzajemnych; współczynniki te zostały następnie
wyrównane do wartości wyjściowych. Przebieg obliczeń po
dany jest w następującej tablicy (tablica 11).
Dla oceny metody obliczono współczynniki k niezależnie
dla każdego szeregu na podstawie dowiązań do punktów
radialnych. Podane poniżej wyniki wykazują, że różnice nie
przekraczają 3%o.
Nastawień k za pomocą działki skalowej dokonywać na
leży przy przestrzeganiu następujących warunków:
1) przy zerowym położeniu bębna przesuwu poprzeczne
go „P”,
2) posługując się tą samą szybą, która będzie użyta przy
naświetlaniu,
3) posługując się lupą,
4) ewentualnie występującą asymetrię należy usuwać bęb
nem przesuwu podłużnego „q”.
d. Obliczenie przesuwu poprzecznego „p” negatywu. Na
stawień dokonywano wg tablicy 2. Wszystkie zestawienia
przetwornika dokonywać należy z całą starannością, spraw
dzając nastawienia wszystkich elementów i mając na uwa
dze, że ewentualne błędy mogą ¡pozostać nie wykryte w dal
szym opracowaniu. Doświadczenie wykazało, że najekonomiczniej jest wykonywać przetworzenia przez zwykły zespół
składający się z technika i laboranta.
Należy również zaznaczyć, że chociaż do obliczeń współ
czynnika skali użyte zostały co drugie odbitki, to jednak
przetwarzać należy wszystkie kolejne zdjęcia, z których
część może ulec odrzuceniu przy montażu.
6. Montaż wstępny. Przed rozpoczęciem pracy naniesiono
na stole montażowym (z naniesioną siatką kwadratów)
punkty osnowy podstawowej oraz oznaczono narożniki sek
cji. Montowano wstępnie jednocześnie cztery sekcje. Mon
taż rozpoczęto od ułożenia „wstęg” składających się z prze
tworzeń łączących punkty osnowy. W naszym przypadku
rozpoczęto od ułożenia odpowiednich przetworzeń szeregu
1 oraz 10, odpowiadających zdjęciom, które były użyte do
wyznaczania skali. Praca ta, podobnie jak i wyznaczenie
skali, musi być wykonana z całą starannością.
Praca przebiega w myśl ¡zasady „od ogółu do szczegó
łów”. Montaż poszczególnych wistęg przebiega niezależnie.
Każdą .z nich zestawia się na pasku papieru, do którego po
szczególne przetworzenia zostają przymocowane spinaczami;
w ten sposób możemy manewrować całą wstęgą jako cało
ścią. Po przekłuciu punktu początkowego osnowy naprowa
dzamy dokładnie na odpowiedni punkt, naniesiony na stole
montażowym; punkt końcowy naprowadzamy na linię łączą
cą punkty osnowy na stole. Ewentualnie występującą od
chyłkę długościową należy rozrzucić liniowo (odchyłki przy
zestawieniu wstęg wynosiły od 1 do 2 mm).
Po niezależnym .zestawieniu wszystkich wstęg i umoco
waniu ich na punktach osnowy otrzymujemy rodzaj ramy,
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która przy dalszym montażu nie będzie podlegała już żad
nym przesunięciom. W naszym przypadku ułożone zostały
wstęgi zasadnicze, tj. wstęgi między punktami osnowy I, II,
III, IV. Otrzymany szkielet umocowano ciężarkami w spo
sób zabezpieczający od mimowolnych przesunięć.
Ramy zagęszczono przez ułożenie w sposób analogiczny
wstęg drugorzędnych, pokrywających wewnętrzne linie sek
cyjne AC—DE. Położenie punktu węzłowego „B” wyznaczo
ne ZOistalo dwukrotnie (raz z wstęgi pionowej i raz z po
ziomej);. jako położenie ostateczne przyjęto położenie śred
nie.
W ten sposób został zbudowany szkielet dla montowanych
sekcji.
W dalszym przebiegu pracy utrwalono położenie ram
przez przeniesienie siatki kwadratów ze stołu montażowe
go na, przetworzenia. Praca ta wymaga również dużej sta
ranności, od której zależy w znacznej mierze wynik końco
wy. Po wykreśleniu siatki ina przetworzeniach tworzących
ramy, następuje normalne pocięcie i segregacja przetworzeń
na poszczególne sekcje.
7. Montaż ostateczny. Każda sekcja otrzymała jiuż ramy
w wyniku montażu wstępnego; dalsza praca polega na wy
pełnieniu tych ram pozostałymi przetworzeniami, starając
się o uzyskanie możliwie najlepszej wzajemnej dokładności
na stykach przetworzeń.
Punkty osnowy, których w naszym przypadku wy
pada po jednym dla każdej sekcji, powinny być naniesione
przed rozpoczęciem montażu; odnosi się to również do siatki
kwadratów. Oczywiste jest, że właściwe położenie (w trak
cie montażu) tych „rodzynków”, jakimi są punkty osnowy,
musi być jak najstaranniej zachowane.
Ocena otrzymanych dokładności

Ocenę otrzymanych dokładności przeprowadzono przez
porównanie z wynikami otrzymanymi poprzednio przy spo
rządzaniu fotomap klasycznych, opartych o osnowę radial
ną. Jak wiadomo, zasadnicze sprawdzenie fotomap zwykłych
polega . na odczytaniu za pomocą koordynatografu współ
rzędnych fotopunktów i punktów radialnych i porównaniu
ich z wartościami otrzymanymi z obliczeń pomiarów poto
wych i triangulacji radialnej. W wyniku sprawdzenia otrzy
mujemy średni błąd położenia fotopunktu.
W czasie sprawdzania fotomap uproszczonych fotomapy
tradycyjne były już niedostępne; pozostała natomiast sieć
punktów osnowy pochodzącej z radialnej triangulacji (za
znaczona na odbitkach stykowych) oraz wykazy współrzęd
nych. Sieć ta została obecnie naniesiona na fotomapy
uproszczone, a współrzędne punktów ,radia⅛lych, wraz
z współrzędnymi czterech punktów osnowy podstawowej,
odczytano za pomocą koordynatografu. Otrzymano następu
jące wyniki:
Zestawienie liczbowe
Sekcja
Sekcja
Sekcja
Sekcja

1
2
3
4

mʃ =
m'y =
mjγ =
m'y =

¿ 0,5 mm
± 1,2 mm
± 1»4 mm
¿ 2,9 mm

mχ
mχ
mχ
mχ

=
=
=
=

⅛
44±

0,5
1,2
1,0
0,9

mm
mm
mm
mm

m = 0,6
m = 1,7
m = 1,8
m = 3,1

mm
mm
mm
mm

Tak znaczne stosunkowo odchyłki wymagały analizy. I tu od
razu wyszło na jaw, że na skutek niedostatecznej znajomo
ści zasad dla tego rodzaju opracowań prototypowych za
równo przy montażu wstępnym, jak i ostatecznym nie za
chowano podstawowego warunku, jakim jest utrzymanie na
fotomapach właściwego położenia punktów rzadkiej osno
wy geodezyjnej. Pomiary kontrolne stwierdziły bowiem po
zmontowaniu następujące odchyłki na punktach osnowy
geodezyjnej:
Pkt
Pkt
Pkt
Pkt

I
II
III
IV

= 0,0
= — 0,3
EY = — 1,8
— 3,0
eY
eY

mm
mm
mm
mm

Eχ
Eχ
Eχ
Eχ

=
=
=
=

0,0 mm
—2,2 mm
+2,0 mm
—1,0 mm

co oczywiście musíalo pociągnąć za sobą znaczne błędy sy
stematyczne. W rzeczywistości błędy te (systematyczne) dla
omawianych sekcji wyniosły:
S. 1 + 0,2 mm
+ 0,1 mm
S. 2 —1,0 mm
— 0,6 mm
S. 3 —1,2 mm
+ 0,7 mm
S. 4 — 2,9 mm
— 0,7 mm

Po wprowadzeniu (rachukowo) poprawek eliminujących
błędy systematyczne uzyskano wartości błędów:
Nr sekcji

mʃ

1
2
3
4

± 0,6 mm
±0,5 mm
±0,6 mm
±0,9 mm

±0,6
±1,1
-4-0,7
±0,6

±0,6 mm

±0,8 mm

Średnio

"ɪɪ

mX
mm
mm
mm
mm

Błąd
syst. ,,y
*∙ ,

0,9
1,2
1.0
1,0

mm
mm
mm
mm

1,0 mm

±0,4
— 0,2
±0,4
— 0,6

mm
mm
mm
mm

0,4 mm

Błąd
syst. ,,x”

±0,3
±1,0
— 0,3
±0,4

mm
mm
mm
mm

0,5 mm

Analogiczne wyniki dla fotomap klasycznych tegoż obszaru
wyniosły:
Nr sekcji
1
2
3
4

zzɪʃ

±0,4
±0,4
±0,4
±0,4

mm
mm
mm
mm

mX

±0,5
±0,3
±0,3
±0,4

mm
mm
mm
mm

0,6
0,5
0,5
0,6

mm
mm
mm
mm

Błąd
syst. ,,y”

Błąd
syst. ,,r”

— 0,1
±0,2
— 0,2
±0,1

±0,4
— 0,1
±0,1
0,0

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

Porównanie powyższe dokładności fotomap uproszczonych
i klasycznych nie obejmuje błędów na stykach przetworzeń,
które przewyższają nieco również analogiczne błędy foto
map klasycznych. Fotomapy uproszczone przedłożono do za
opiniowania Działowi Kontroli Technicznej PPF. W wyni
ku badań stwierdzono, co następuje: ,,Fotomapy uproszczone
na stykach zewnętrznych wykazują odchyłki dopuszczalne
dla fotomap zwykłych; maksymalnie: 0,3—0,5 mm, średnio
0,1 mm.
Na stykach wewnętrznych występują w dwóch przypad
kach niezgodności nie mieszczące się w granicach warun
ków technicznych, wymaganych dla fotomap zwykłych,
a mianowicie: 1,8 i 2,0 mm, lecz przy sytuacji mało ważnej
(pola), tak że ważniejsze szczegóły sytuacyjne są nie obar
czone błędami.
Na ogół niezgodności styków zewnętrznych i wewnętrz
nych nie odbiegają od osiąganych przy fotomapach zwy
kłych.”
Analiza pracochłonności i kosztów

W przypadku istnienia dostatecznej ilości punktów rzad
kiej osnowy geodezyjnej w procesie produkcyjnym fotomap
uproszczonych pozostaje jedynie etap odpowiadający etapo
wi przetwarzania i montażu przy fotomapach zwykłych. Na
podstawie osiągniętego doświadczenia można podać następu
jące czasy dla wykonania poszczególnych czynność>' przy fo
tomapach uproszczonych (dla 4 sekcji, tj. 80 km):
a) wybór zdjęć według obrysu
— 4 godz.
b) identyfikacja 4 punktów osnowy
— 2 >>
c) ułożenie szerokości i pomiar odcinków
— 16
d) odczytanie wskazań Iibeli
— 8
e) obliczenie nastawień przetwornika
— 16 ,J
f) wykonanie przetworzeń
— 32 n
g) montaż wstępny
— 16 n
h) montaż właściwy
— 64
— 14
i) opis i retusz

Razem
172 godz.
co odpowiada: 172 : 7,67 = 22,4 normo/dnia
stąd na 1 km2 : 22,4 : 80 = 0,28 n/dnia.
Analogiczna pracochłonność obliczona ∣wg ówcześnie obo
wiązującego katalogu norm dla fotomap zwykłych w skali
1 : 10 000 wyniesie 0,34 n,dnia na 1 km2; z tego wynika, że

pracochłonność fotomap uproszczonych na tym etapie wy
nosi 82% pracochłonności fotomap zwykłych.
Porównanie kosztów przedstawia się następująco: (wg
cen przeciętnych branych do planowania (bez kosztu zdjęć)
w 1952 r.):
Fotomapa zwykła
Osnowa połowa
Rad. triang.
Przetw. i montaż

Razem:

130 zł za 1 km2
30 zł
40 zł
200 zł za 1 km2
100%

Fotomapa uproszczona

33 zł za 1 km3
33 zł za 1 km2
16,5%

Wnioski końcowe
Ważnym pytaniem jest, czy otrzymane wyniki są prze
ciętne, tj. czy na innych obszarach można będzie spo
dziewać się analogicznych dokładności. Jak wiemy, opraco
wanie oparte było m. in. na założeniach, że wskazania Iibeli
są ©oś warte, z drugiej zaś strony, że wysokość lotu w po
szczególnych odcinkach szeregów była stała. Tu należy
stwierdzić, że chociaż wybór obszaru był przypadkowy, to
jednak analiza Wskazań Iibbli rzeczywiście wykazała nie
spodziewanie małe wartości wychyleń. Dla porównania na
leżałoby więc przeprowadzić jeszcze próby na innym ob
szarze. Tu należy podkreślić, że istotnym momentem nie
jest tu wielkość wychylenia osi kamery, lecz błąd wyzna
czenia tego wychylenia; wprowadzenie rejestracji wskazań
żyroskopu rozwiązałoby całkowicie zagadnienie na tym od
cinku.
O słuszności drugiego założenia (o .stałości wysokości lotu)
trudno coś definitywnie powiedzieć wobec braku wskazań
Statoskopu. Przypuszczać wolno, że wahania wysokości lotu
w obrębie krótkich (8 km) odcinków szeregu są rzędu
+ 10 m ι(od wartości średniej), ,co,przy przeciętnej wysoko
ści lotu 2100 m odpowiada około 5%o. Użycie Statoskopu zre
dukowałoby znacznie 'błędy wynikające z tego źródła.
W konkluzji wydaje się, że ©hoć dokładności fotcmapy
uproszczonej mogą się wahać w zależności od dobroci nalo
tu, to jednak różnica dokładności pomiędzy fotomapą upro
szczoną a zwykłą pozostanie tego samego rzędu, jeśli zważy
my, że i dokładność radialnej triangulacji, a co za tym idzie
i fotomap, również zależy od dobroci nalotu.
Należy jeszcze podkreślić zasadniczą różnicę między fo
tomapą zwykłą a uproszczoną. Otóż przy fotomapie zwyk
łej, jakkolwiek Skalowa dokładność pojedynczego przetwo
rzenia, opartego o radialną triangulację nie jest zbyt wyso
ka (rzędu 3%o), to jednak zlokalizowanie tego przetworzenia
na fotomapie w oparciu o przeciętnie 6 f-punktów jest rzę
du 0,2—0,3; mm.
Natomiast przy praktycznie √be Zjpunktowej ” fotomapie
uproszczonej zachodzi zjawisko mniej dokładnej lokalizacji
przetworzeń na fotomapie, przy czym dokładność ta maleje
wraz z oddalaniem się ɪod punktów rzadkiej osnowy geode
zyjnej. Ta właściwość jest charakterystyczna dla wszystkich
opracowań opartych o elementy orientacji zewnętrznej zdję
cia, niezależnie od dokładności wyznaczenia tych elementów.
Podsumowując, można wysunąć twierdzenie, że uzyskane
wyniki potwierdziły pokładane nadzieje, a więc proponowa
na metoda może być przydatna dla Szybkiego opracowania
fotomap średniej dokładności dla celów planowania prze
strzennego itjp. w przypadkach, gdy opracowanie fotomap
■zwykłych j-est niemożliwe ze względu na brak osnowy foto
grametrycznej.
LITERATURA
LZellerM. — Podręcznik fotogrametrii. Warszawa 1950
2. M. B. Piasecki — Fotogrametria płaska — Warszawa 1951
3. A. S. Skiridow- Stierieofotogrammietrija. Moskwa 1951
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Zagadnienie zmiany podziału na arkusze map topograficznych
Kartografia, podobnie jak wiele innych nauk, przeżywa
w ostatnich latach szybki i dynamiczny rozwój. Spowodo
wane to jest między innymi rozwojem światowej techniki,
która ma duży wpływ na różne działy kartografii posługu
jącej się coraz to doskonalszym sprzętem oraz ¡nowymi me
todami pracy. Dlatego też coraz częściej odczuwa się po
trzebę wprowadzenia różnych zmian w poszczególnych dzia
łach kartografii bądź to w metodzie pracy, bądź też w sto
sowanych dotychczas przyrządach i urządzeniach.
Także coraz szersze wykorzystywanie map w różnych ga
łęziach gospodarki narodowej stawia przed kartografią za
dania modernizacji dotychczasowych opracowań pod kątem
możliwości jak najekoncmiczniejszego ich wykorzystania.
Od kilku już lat daje się zauważyć tendencja wprowadze
nia pewnych zmian w zakresie obowiązującego w krajach
socjalistycznych podziału arkuszowego map topograficznych.
Podział map topograficznych w odwzorowaniu GaussaKriigera w skalach 1 : 500 000, 1 : 200 000, 1 : 100 000, 1 : 50 000,
1 : 10 000 i 1 : 5000, obowiązujący w krajach socjalistycznych
wywodzi się od arkusza międzynarodowej mapy świata
w .skali 1 :1 000 000, posiadającego wymiary 4° szerokości
geograficznej i 6° długości geograficznej. Zgodnie z tym
podziałem arkusz mapy w skali 1 : 1 000 000 dzieli się na:
—
4 arkusze mapy
—
36 arkuszy mapy
— 144 arkusze mapy
— 576 arkuszy mapy
— 2304 arkusze mapy
— 9216 arkuszy mapy
— 36864 arkusze mapy

w
w
w
w
w
w
w

skali 1 : 500 000
skali 1 : 200 000
skali 1 : 100 000
skali 1 : 50 000
skali 1 : 25 000
skali 1 : 10 000
skali 1 : 5 000

większych, a mianowicie ¡na arkusze map w .skali 1 : 500 000,
1 : 200 000 i 1 : 100 000.
Rysunek 2 przedstawia dalszy podział arkusza mapy
w Skali 1 : 100 000 na arkusze map w skalach 1 : 50 000,
1 : 25 000, 1 : 10 000 i 1 : 5000.
Arkusze map topograficznych poszczególnych skal, otrzy
mane zgodnie z tym podziałem, mają rozmiary Stosunkowo
niewielkie i w związku z tym na pokrycie terytorium całe
go państwa potrzeba ¡dużej ich ilości. Rozmiary arkuszy
map w poszczególnych skalach wzdłuż południka i wzdłuż
■równoleżnika przedstawia tablica 1.
Tablica 1

Format arkusza

Skala mapy

Wzdłuż południka

1
1
1
1
1
1
1
1

1 000 000
500 000
200 000
100 000
50 000
25 000
10 000
5 000

Wzdłuż równoleżnika
6o00'
3o00'
I0OO'
30'
15'
7'30"
3'45"
1'52,5"

4o00'
2o00'
40'
20'
10'
5'
2'30"
1'15"

Na rysunku 1 przedstawiano podział arkusza mapy w ska
li 1 : 1 000 000 na arkusze mąp topograficznych w skalach

W przeliczeniu na rozmiary liniowe arkusze m?.p topogra
ficznych wszystkich wymienionych skal mają średnio for
mat 37 X 40 cm. Jest to format nieduży i posługiwanie się
nim w wielu przypadkach przysparza wiele kłopotu. Zmu
sza do łączenia arkuszy i ich sklejania bądź do ciągłej wy
miany arkuszy w czasie pracy. Często bowiem opracowy-
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wane zagadnienie zajmuje znacznie większą powierzchnię
niż ta, jaką zawiera jeden arkusz mapy topograficznej.
Trudności te przyczyniły się do szukania odpowiednich
dróg wyjścia z tej kłopotliwej niekiedy sytuacji. Obecnie,
w krajach socjalistycznych, posiadających jednakowy po
dział arkuszowy map topograficznych, wywodzący się od
arkusza międzynarodowej mapy świata w skali 1 : 1 000 000,
istnieje tendencja do zwiększenia rozmiarów tych arkuszy,
począwszy od skali Il : 200 000 aż do skali 1 : 5000. Pociągnie
to oczywiście za sobą znaczne zmniejszenie ilości arkuszy
na pokrycie terytoriów poszczególnych państw. Warto też
zorientować się, jak kształtują się rozmiary arkuszy map
odpowiednich skal w innych państwach. Niektóre z tych
rozmiarów podaje tablica 2.
Jak wynika ∣z tablicy 2, rozmiary arkuszy wielu zagra
nicznych map Ioipograficznych są większe od rozmiarów ar
kuszy państw socjalistycznych, przy czym szczególną uwa
gę należy zwrócić na fakt, że arkusze zagranicznych map
nowych typów mają rozmiary stosunkowo duże — 50 × 50
cm.

Niewielkie wahania w rozmiarach arkuszy map zagrani
cznych wynikają z tego, że każde państwo ma swój rząd
¡skal, swój sposób podziału ina arkusze oraz ich oznaczania,
które .nie są związane z podziałem i nomenklaturą między
narodowej mapy świata. Często w jednym i tym samym
państwie mapy zbliżanych skal w ogóle nie są 'związane
między sobą jednakowym podziałem ani też nomenklaturą
arkuszy.
Jak więc widać, potrzeba zwiększenia rozmiarów arkuszy
map topograficznych zarysowuje się w wielu krajach. Od
kilku już lat różni autorzy poruszają tę sprawę, wypowia
dając się za zmianami obowiązującego obecnie systemu, na
rzecz zwiększenia rozmiarów arkuszy i zmniejszenia ich
ilości.
iW 1962 r. radziecki kartograf N. Μ. Mieszalow dość ob
szernie omawiał to zagadnienie na łamach radzieckiego cza
sopisma ,,Geodiezija i Kartografija". W 1963 r. na łamach
tegoż czasopisma wypowiedział się autor radziecki A. Μ.
Kuruszin. Podział proponowany przez N. Μ. Mieszalowa
przedstawia rysunek 3.
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Tab∙ic⅜ 2

Wielka
Brytania
Dania

Włochy

Kanada
Holandia

Norwegia

1 : 20 000
*
1 : 50 000
*
1 :100 *000

50 cm
64 cm
64 cm

40 cm
40 cm
40 cm

1 : 25 000
1 :63 360
**

40 cm
27 cali
(67,5 cm)

Uj

Belgia

1 : 25 000
1 : 50 000
1 : 100 000

5' (37,0 cm)
10' (37,0 cm)
20' (37,0 cm)

7,5' (40,8 cm)
15' (40,8 cm)
30' (40,8 cm)

1 : 50 000
1 : 250 000

*15 (55,6 cm)
1° (44,5 cm)

15' (34,4 cm)
2° (30,5-54,9 cm)

1 : 100 000
*
1 : 100 000

47,1 cm
56,6 cm

x

40 cm

50 cm

40 cm

50 cm

34 cm
20' (37,0 cm)

45,5 cm
30' i 1°
(23,6 cm i 47,2 cm)
7,5' (44,4 cm)
7,5' (42,7 cm)
7,5' (33,7 cm)
15' (42,7 cm)
15' (34,2 cm)
30' (42,7 cm)
2° (68,3 cm)

Finlandia

1 : 20 000
*
1 : 100 000
*

50 cm
30 cm

50 cm
40 cm

Francja

1
1
1
1

NRF

1 : 25 000
1 : 50 000
(now,a)
1 : 100 000
(nowa)
1 : 100 000
(stara)

Szwecja

Japonia

0,108
0,108
0,208
0,408

(5'24";
(5'24";
(10'48";
(21'36";

50,0 cm)
40,0 cm)
40,0 cm)
40,0 cm)

0,108
0,108
0,408
0,808

(5'24";
(5'24";
(21'36";
(43'12";

33,4
26,7
54,8
54,8

6' (44,5 cm)
12' (44,5 cm)

10' (46,8 cm)
20' (46,8 cm)

24' (44,5 cm)

40' (46,8 cm)

15' (27,8 cm)

30' (35,1 cm)

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

59,4 cm

44,6 cm

1 : 50 000
*
(nowa)
1 : 100 000
*
(nowa)
1 : 100 000
*
(stara)
1 : 200 000

30' (27,9 cm)

lo30' (35,4 cm)

1 : 25 000
1 : 50 000
1 : 200 000

5' (37,0 cm)
10' (37,0 cm)
40' (37,0 cm)

7,5' (45,6 cm)
15' (45,6 cm)
1° (45,6 cm)

* — podział prostokątny
** — format arkuszy zmienny
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7,5' (57,7 cm)
7,5' (55,5 cm)
7,5' (43,8 cm)
15' (55,5 cm)
15' (44,4 cm)
30' (55,5 cm)
1° (44,4 cm)

: 20 000
: 25 000
: 50 000
: 100 000

A

61

1 : 24 000
1 : 25 000
1: 31680
1 : 50 000
1 : 62 500
1 : 100 000
1 : 250 000

USA

Sl

37,7 cm
45,2 cm

I
I

—I

VT -

1 : 20 000
*
1 : 100 000
*
(nowego typu)

1 :25 000
*
(nowa)
1 : 50 000
*
(nowa)

I

Ί1

41

40 cm
18 cali
(45 cm)

li

I

I

O
*

Wzdłuż równoleżnika

I

Wzdłuż południka

____________

Skala mapy

516

3

I

Rozmiary ramek arkuszy
Kraj
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Rys. 3

Zmiana podziału dotyczy w tym przypadku skali 1 : 200 000
i 1 : 100 000. Dotychczasowy podział arkusza mapy
1 : 1 000 000 na 36 części, celem otrzymania arkuszy map
w skali 1 : 200 000, zośtał zastąpiony podziałem na 25 czę
ści, a podział na 144 części w celu otrzymania arkuszy ma
py 1 : 100 000 — podziałem na 100 części.
Arkusze map topograficznych w pozostałych skalach,
a więc 1 : 50 000, 1 : 25 000 i 1:10 000, tak jak poprzednio,,
otrzymuje się przez podział na cztery części arkusza ma
py poprzedzającej skali. Zgodnie z takim podziałem arkusz
międzynarodowej mapy świata w skali 1 : 1 000 000 dzieli
się na:
—
4 arkusze mapy w skali 1 500 000
— 25 arkuszy mapy w skali 1 200 000
— 100 arkuszy mapy w skali 1 100 000
— 400 arkuszy mapy w skali 1 50 000
— 1600 arkuszy mapy w skali 1 25 000
— 6400 arkuszy mapy w skali 1 10 000
Formaty tych arkuszy przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3
Format arkusza

Skala mapy

Wzdłuż Jtoludnika

1
1
1
1
1
1
1

1 000 000
500 000
200 000
100 000
50 000
25 000
10 000

4o00'
2o00'
48'
24'
12'
6'
3'

Wzdłuż równoleżnika

6o00'
3o00'
1012'
36'
18'
9'
*
4'30
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Rozmiary liniowe arkuszy map topograficznych w skalach
1 : 200 000, 1 :100 000, 1 : 50 000 i 1 ! 25 000 są w tym nowym
podziale bardzo zbliżone do rozmiarów arkuszy map w skali
1 : 500 000 i 1 : 1 000 000; natomiast arkusze mapy w skali
1:10 000 są większe o 25%. od odpowiadających arkuszy
mapy w skali 1 : 25 000 w nowym podziale.
N. Μ. Mieszalow proponuje usunięcie tej niedogodności
przez zastąpienie skali 1 :10 000 skalą 1 : 12 500, w której to
skali arkusze miałyby rozmiary jednakowe z arkuszami skali
1 : 25 000 oraz wszystkimi arkuszami innych skal map topo
graficznych. Rozwiązanie to jednak wydaje się mało przy
datne w pracy praktycznej.
Rozmiary arkuszy map w skali 1 : 200 000 według nowego
podziału zwiększone są średnio o 7 cm w szerokości i o 8 cm
w długości, w związku z czym format arkusza wynosi ca
44 X 48 cm, a z marginesami 52 X 52 cm.
Porównując ilość arkuszy poszczególnych skal od 1 : 200 000
do 1 : 25 000, otrzymanych z podziału jednego arkusza mię
dzynarodowej mapy świata w skali 1 : 1 000 000, w systemie
obecnie obowiązującym oraz w systemie proponowanym
przez N. Μ. Mieszałowa, łatwo jest obliczyć, o ile zmniejszy
się ta ilość w poszczególnych skalach. I tak, dla skali:
1
1
1
1

:
:
:
:

200 000 zmniejszenie wyniesie 11 arkuszy
100 000
„
44 arkusze
11
50 000
„
176 arkuszy
11
25 000
„
704 arkusze
a

stanowi to w przybliżeniu 30,50∕o.
Tablica 4 przedstawia rozmiary liniowe arkuszy map
w skalach od 1 : 200 000 do 1 : 25 000 wg nowego podziału
w różnych strefach szerokości geograficznej (w nawiasach
podane są wymiary arkuszy z marginesami).
Tablica 4
Rozmiary ramek w centymetrach

—
—

Wzdłuż równoleżnika
Szerokość

0°

30°
45°

550
60°
76°

Wzdłuż
południka

44,2
(52.2)
44,4
(52,4)
44,4
(52,4)
44,5
(52,5)
44,6
(52,6)
44,6
(52,6)

Arkusz
pojedynczy

Arkusz
podwójny

66,8
(70,8)
58,0
(62,0)
47,2
(51,2)
37,4
(41,4)
33,7
(37,7)
16,2
(20,2)

—
—
—
—
—
—
—
67,4
(71,4)

—

zmniejszy się ilość potrzebnych montaży itd. Oszczędności
osiągnie się też na skutek zmniejszenia ilości opisów pozaramkowych.
Podobnie duże oszczędności osiągnie się na etapie przygo
towania mapy do wydania oraz w czasie druku. Zmniejszy
się bowiem potrzebna ilość materiałów takich, jak błony fo
tograficzne, blachy drukarskie itp. oraz znacznemu skróce
niu ulegnie czas pracy maszyn drukarskich.
Rozpatrując zagadnienie w skali państwowej, zmniejsze
nie ilości arkuszy pozwoli zaoszczędzić znaczne sumy pienię
dzy. Ponadto wydanie arkuszy wszystkich map topograficz
nych nieco się uprości, ponieważ ich rozmiary łącznie z sze
rokością marginesów będą mniej więcej jednakowe.
Nie należy też pominąć przy tych rozważaniach oszczęd
ności papieru, jakie wynikną na skutek zmniejszenia się
ilości marginesów od 300∕o do 50%. Jak widać więc wskutek
zastosowania nowych formatów map topograficznych, koszt
wydania tych map w skali kraju będzie znacznie obniżony.
Reasumując dotychczasowe rozważania korzystny wydaje
się podział arkusza międzynarodowej mapy świata w skali
1 : 1 000 000 na 100 arkuszy mapy topograficznej w skali
1 : 100 000. Arkusze te mają bowiem bardzo wygodny for
mat, ułatwione jest obliczanie arkuszy map dla różnych te
rytoriów, a także bardzo proste jest określenie godeł przy
ległych arkuszy.
Należy jednak podział ten rozszerzyć jeszcze na skale
większe, stosowane dla pomiarów bardziej szczegółowych,
szczególnie pomiarów miejskich. Wydaje się przy tym ko
rzystne, aby dotychczasowa skala 1 : 2000 została zastąpiona
skalą 1 : 2500. Arkusze mapy w tej skali otrzymywałoby się
przez podział na cztery części arkusza mapy w skali 1 : 5000.
Jak można łatwo zauważyć osiągnęłoby się w ten sposób
ciągłość skal taką, jaka jest w przypadku skal 1 : 100 000,
1 : 50 000 i 1 : 25 000.
Zgodnie z tą propozycją arkusz międzynarodowej mapy
świata w skali 1 : 1 000 000 dzieliłby się na:

Arkusz
poczwórny

—
__
—
—
—
64,8
(68,8)

—
—
—
—
—

4
25
100
400
1600
6400
25600
102400

. arkusze mapy w skali 1 : 500 000
arkuszy mapy w skali
1 : 200000
arkuszy mapy w skali 1 : 100 000
arkuszy mapy w skali
1 : 50000
arkuszy mapy w skali
1 : 25000
arkuszy mapy w skali
1 : 10000
arkuszy mapy w skali
1 : 5000
arkuszy mapy w skali
1 : 2500

Formaty arkuszy map poszczególnych skal otrzymane z te
go podziału przedstawiono w tablicy 5.
Tablica >
Format arkusza

Skala mapy

Z dotychczasowych rozważań widać, że nowe propozycje
zmierzają do zmniejszenia ilości arkuszy map topograficz
nych, na rzecz powiększenia ich rozmiarów. Jest to kierunek
bardzo korzystny, gdyż ograniczenie liczby arkuszy map to
pograficznych wszystkich skal ma duże znaczenie ekono
miczne dla każdego kraju. Obniży to bowiem w znacznym
stopniu koszty ponoszone na ich wydanie. Ponadto posługi
wanie się arkuszami o większych formatach w wielu przy
padkach będzie wygodniejsze. Rozpatrując ekonomiczną
stronę zagadnienia należy podkreślić znaczne obniżenie
kosztów, jakie się osiągnie już na etapie zdjęcia topograficz
nego. Zmniejszenie ilości arkuszy o ca 30% pociąga bowiem
za sobą znaczne zmniejszenie ilości potrzebnych planszetów,
fotoplanów, wszelkiego rodzaju formularzy, metryk i in
nych szczegółów dokumentacji polowej.
Także na etapie prac przygotowawczych nastąpi szereg
zmian, zmniejszy się bowiem ilość prac takich, jak nanie
sienie siatek współrzędnych, ramek i punktów oparowych,
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 000 000
500 000
200 000
100 000
50 000
25 000
10 000
5 000
2 500

Wzdłuż południka

4o00'
2o00'
48'
24'
12'
6'
3'
1'30"
45"

Wzdłuż równoleżnika

6o00'
3o00'
l012'
36'
18'
9'
4'30"
2'15"
1'7,5"

Wprowadzenie nowego podziału map topograficznych moż
na by przeprowadzić stopniowo dla poszczególnych skal lub
też regionami, w miarę unacześniania map. W szczególności
dogodne warunki byłyby na wprowadzenie tych zmian
w okresie przystąpienia do wznowienia map topograficz
nych.
Przejście na nowy podział byłoby z wielu względów wy
godne, a zarazem ekonomicznie uzasadnione.
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525.35:525.67:529.7

IGiK

JUNG K.: Zur Änderung der Rotationsgeschwindigkeit der
Erde. O zmianie prędkości obrotu Ziemi. Z. Vermess.-wes.
1966, t. 91, ,nr 10, s. 349—358, rys. 8, poz. bibl. 6.

Porównano Ziemię do niezupełnie dokładnego zegara. Opi
sano bardzo małe nieregularności w obrocie Ziemi i wska
zano, w jaki sposób można je wyprowadzić z dokładnych
obserwacji astronomicznych i porównań ze wskazaniami
nowoczesnych instrumentów do pomiaru czasu. Rozpatrzo
no w sposób uproszczony niektóre możliwe przyczyny za
obserwowanych nieregularności.
T. B.
2*

621.396:528

IGiK

MÜLLER G.: Erprobung des Handfunksprechgerätes UFT
431 vom VEB Funkwerk Dresden. Próby ręcznego aparatu
radiotelefonicznego UFT 431 produkcji Zakładów Radio
wych w Dreźnie (VEB Funkwerk Dresden). Vermessungs
technik, Berlin, 1966, nr 6, A4, s. 214—216, rys. 2, poz.
bibl. 2.
Podano dane techniczne przyrządu i jakości uzyskanych
połączeń w różnych warunkach terenowych. Opisano prze
bieg 7 testów sprawdzających oraz otrzymane wyniki dla
działania aparatów radiotelefonicznych UFT 431.
T. Ba.

3*

528.066:651.55

IGiK

ROBINSON S. C.: Storage and retrieval of data. Przecho
wywanie i wyszukiwanie danych. Cañad. Surv. 1966, t. 20,
nr 4, s. 269—279, rys. 10.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą rejestrowania da
nych pomiarowych jest zapisywanie ich w notatniku poto
wym, który po wykorzystaniu tych danych lub przeniesie
niu ich na mapę jest składany w archiwum. Bardziej wy
dajne metody rejestrowania i przechowywania danych sto
suje się, gdy ilość danych osiąga poziom, w którym staje
się ekonomiczne użycie nowoczesnych metod przechowywa
nia takich jak karty obrzeźnie dziurkowane, taśma daleko
pisowa, taśma magnetyczna lub dyski magnetyczne. Roz
patrzono różne metody rejestrowania danych i przedstawio
no czynniki wpływające na wyrób danego systemu.
T. B.

4

65

GEODEZJA WYŻSZA
5*

528.275

IGiK

BONATZm.:

DZIAŁ OGÓLNY

1*

NR 1

IGiK

ZĄBKOWICZ L.: Problemy kierownictwa w przedsiębior
stwie. Warszawa, 1966, B5, s. 224, poz. bibl. 43.
Omówiono szereg problemów z codziennej pracy, jak:
tworzenie i zmiany organizacji kierownictwa w przedsię
biorstwie; obsada stanowisk kierowniczych, zmiana obsady
i zastępstwo; zadania i funkcje kierownictwa; dyspozycyj
ność kierownictwa, informacja, zebrania kierowników; ce
chy osobiste kierownika; metody pracy i postępowania kie
rownika; ocena pracy kierownika.
A. N.

Auswahl undFelStlegung von Gravimeterpunk
ten. Wybór i ustalenie punktów grawimetrycznych. Z. Ver
mess.-wes., Stuttgart, 1966, nr 8, B5, s. 296—299, poz. bibl. 1.

Proponuje się stabilizację punktów sieci grawimetrycznej
nie związaną z ośrodkami ruchu ulicznego (ruchy mkrosejsmiczne), w odległości mniejszej niż 2 metry od punktów
niwelacyjnych i określanie ich położenia względem tych
punktów poprzez współrzędne.
T. Ba.

6*

528.32.021.7

IGiK

DELONG B.: K otzace metody méñcni délek dlouhÿch geodetickych zakladen. Na temat metody pomiaru długich baz
geodezyjnych. Geodet. 0 kartogr. Obzor, 1966, nr 11, A4,
s. 285—291, rys. 1, taibl. 2, poz. bibl. 8.
Omówiono liniową dokładność baz, wzory dla jej wyraże
nia i przedstawiono analizę dokładności liniowej. Podano
i omówiono dane techniczno-ekonomiczne dla pomiaru baz
w przypadku, gdy ilość prac pomiarowych zależy w dużym
stopniu od ¡ilości długości pomierzonych przy pomocy du
żych światłodalmierzy i kiedy są wystarczająco dokładne
pomiary kątowe. We wnioskach przeprowadzono analizę
otrzymanych ¡wyników.
T. Ba.

7*

528.024.1-187.4:528.388

IGiK

GERBETH W.: Die 5. Kontrollmessung am staatlichen Hö
henhauptpunkt der DDR im Jahr 1964. Piąty pomiar kon
trolny głównego, państwowego punktu wysokościowego NRD
w roku 1964. Venmessuingstechnik, Berlin, 1966, nr 4, A4,
s. 139—142, rys. 3, tabl. 1, poz. bibl. 5.

Przegląd metod i wyników piątego pomiaru kontrolnego
wysokościowego punktu głównego NRD. Z wyników można
wnioskować, że punkt główny i 10 punktów kontrolnych
a także punkty sąsiednie mają dobrą stabilność.
T. Ba.

8*

528.27.026.3:629.138

IGiK

GROTEN E.: Über die Verwendung von Fluggravimetermes
sungen. Zastosowanie pomiarów dokonanych za pomocą gra
wimetru lotniczego. Z. Vermess.-wes., 1966, t. 91, nr 11,
s. 403—411, rys. 5, poz. bibl. 32.

Opisano użycie i dokładność pomiarów grawimetrycz
nych wykonywanych w powietrzu. Rozważono postawowe
redukcje spostrzeżeń dla pomiarów w zawieszeniu kardanowym i w stałych uchwytach. Poprawka E°tv°sa, która
ma zwykle bardzo dużą wartość w pomiarach wykonanych
w powietrzu, jest rozpatrzona przy uwzględnieniu szybko
ści lotu, trasy lotu i 'dokładności parametrów nawigacyj
nych.
T. B.

9*

528.541.2:528.389.024.1

IGiK

KAKKURI J.: Versuche mit dem automatischen Doppelin
strument Zeiss Ni∣2 bei Stromiibergangsnivellement. Próby

89

przejścia z niwelacją przez rzekę za pomocą automatyczne
go instrumentu podwójnego Zeiss Ni2. Z. Vermess.-wes.
Stuttgart, 1966, nr '5, B5, s. 160—‘164, tabl. 6, poz. bibl. 3.
Podano wyniki próbnych przejść z niwelacją przez rzekę
w Finlandii, przy pomocy niwelatora podwójnego firmy
Zeiss Ni2. Omówiona została dokładność odczytu, eliminacja
błędów rektyfikacji z obserwacji, wyniki końcowe.
T. Ba.
*
10

528.35

IGiK

KOWALCZYK Z.: A new type of quadrilateration. Nowy
typ kwadrylateracji. Canad. Surv. 1966, t. 20, nr 4, .s. 264—
268, rys. 3.
W pomiarach miast podstawową osnową geodezyjną jest
najczęściej sieć triangulacyjna. W .ostatnich latach jednak,
wielki postęp na polu elektromagnetycznych pomiarów od
ległości, wyrażający się w ulepszonych i praktycznych mo
delach geodimetru i tellurometru, umożliwił stosowanie kon
figuracji osnów geodezyjnych bardziej elastycznych niż
w klasycznej metodzie Iriangulacji. Opisano jedną z tych
metod studiowaną obecnie w Polsce.
T. B.
*11
528.024.4.061.2
IGiK
RAJZMAN G.: K woprosu o izuczenji Wiertikalnoj riefrakcji. Do zagadnienia o badaniu refrakcji pionowej. Gieodiez.
i Kartogr., Moskwa, 1966, nr 6, B5, s. 9—13, rys. 2, tabl. 4,
poz. bibl. 9.

Praca oparta na wynikach otrzymanych z pomiarów na
poligonie doświadczalnym Taszkienckiego Technikum Topo
graficznego, położonego na równinie podgórskiej o nachyle
niu w kierunku południowo-zachodnim. Badanie refrakcji
pionowej przeprowadzano przez pomiar odległości zenitalnych czterech punktów triangulacyjnych przy pomocy teo
dolitu, ze stanowiska na wieży triangulacyjnej. Podano opis
pomiaru, otrzymane wyniki i dokładności. Otrzymane wy
niki potwierdziły .zależność zmiany współczynnika refrakcji
od odległości. Przeprowadzono analizę zależności współczyn
nika refrakcji od odległości i czasu pomiaru.
T. Ba.

*
12

. 528:629.195

IGiK

Przedstawiono racjonalną metodę obliczenia współczyn
ników, czas uniwersalny — czas gwiazdowy o wyższej do
kładności i objaśniono obliczenie przykładami. Ustalono, dla
jakich zakresów czasu obowiązują obliczone wartości. Ze
stawiono tabelę najważniejszych współczynników, zawiera
jącą również nowe wartości. Najdokładniejsze współczyn
niki umożliwiają przeliczenie czasu uniwersalnego na czas
gwiazdowy z rocznym chodem nie przekraczającym 1/6000
sekundy.
T. B.
OBLICZENIA GEODEZYJNE

*
15
528.063.9
IGiK
HARADA T.: Universal program to be used with electronic
computer for net-adjustment of any geodetic figure. Uni
wersalny program do zastosowania elektronicznych maszyn
liczących w wyrównaniu sieci dowolnego kształtu. Buli.
Geogr. Surv. Inst. 1966, t. 12, cz. 1, s. 21—39, rys 8, poz.
bibl. 12.

Opracowano bardzo użyteczny program, według którego
można wyrównać sieć geodezyjną dowolnego kształtu. Uży
wano dotychczas przeważnie metody opierające się na rów
naniach warunkowych figur. iW tych metodach stosuje się
różne równania, zależnie od kształtu figur. Opisywany pro
gram uwzględnia tylko trzy rodzaje irównań: równanie linii
geodezyjnej, równanie azymutu astronomicznego i równa
nie kąta. Równania te są wyrażone jako funkcja długości
i szerokości geograficznej. W obliczeniach programu używa
się wzorów Hubeny’ego dla średniej szerokości trzech ro
dzajów irównań spostrzeżeń wyprowadzonych z tych wzo
rów i metody najmniejszych kwadratów. Wybitną zaletą
programu jest postać danych początkowych, bardzo prosta
i dająca się w jednakowej mierze użyć do każdej sieci, jak
triangulacja, trilateracja i sieć poligonowa. Przewiduje się,
że program okaże się bardzo skuteczny przy analizowaniu
deformacji skorupy ziemskiej za pomocą pomiarów geode
zyjnych.
T. B.
1’6*
686.865:676.816:654.145(088.8)
IGiK
Instytut Geodezji i Kartografii. Gaździcki J., Podgórski R.
Warszawa. Układ dziurkujący ręcznego perforatora taśmy
dalekopisowej. Urząd Patentowy PRL. 15.IV.1964, 1966, A4,
ss. 9, rys. 4. Nr 17471.

SCHÜRER Μ.: Satellitengeodäsie. Geodezja satelitarna.
Schweiz. Z. Vermess.-wes., 1966, t. 64, nr 10, s. 349—365,
rys. 10, poz. bibl. Ul.
Objaśniono zasady metod geometrycznej i dynamicznej
geodezji satelitarnej oraz opisano różne techniki obserwacji
fotograficznej zarówno jak i niezbędne redukcje. W ostat
nim rozdziale przedstawiono prowadzone obecnie w tym za
kresie prace w Europie ze szczególnym uwzględnieniem me
tod stosowanych w obserwatorium Zimmerwald.
T. B.

*
13

528.27(4)(6)„1958X1964”

IGiK

TORGE W.: Schweremessungen mit Askania-Gravimetern
GS12 in Europa und Afrika. Pomiary siły ciężkości w Eu
ropie i w Afryce za pomocą grawimetru Askania GS 12.
Z. Vermess.-wes. 1966, t. 91, nr 10, s. 359—370, rys. 3, poz.
bibl. 13.
W latach 1958—¡1964 obserwatorzy z Instytutu Geodezyj
nego w Hanowerze wykonali szereg pomiarów grawimetry
cznych w Europie i w Afryce używając grawimetrów Askania typ GS12. Po krótkim wprowadzeniu w teorię rozpatrzo
no dokładności zaobserwowanych różnic w sile ciężkości.
Stosując niektóre zasady statystyki matematycznej udowod
niono, że dokładność zaobserwowanych różnic nie przekra
cza 0,1 mgal a dokładność wyrównanych różnic między są
siednimi stacjami wynosi kilka setnych mgal. Wartość jed
nostki grawimetru uzyskano z pomiarów wahadłowych,
przy czym dokładność wynosiła ± 5.10^5.
T. B.
*
14

529.75

IGiK

WIEDEMANN E.: Die Umsetzung von Wettzeit in Sternzeit.
Przeliczenie czasu uniwersalnego na czas gwiazdowy. Z. InStrumentenk. 1966, t. 74, nr 10, s. 322—325, poz. bibl. 4.
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Przedmiotem zgłoszonego wzoru użytkowego jest perfo
rator ręczny umożliwiający rejestrowanie potrzebnych da
nych liczbowych na taśmie dalekopisowej bezpośrednio
w terenie. Rozwój ,i upowszechnienie elektronicznej techniki
obliczeniowej w znacznym stopniu zależy od sposobu reje
stracji danych liczbowych podlegających opracowaniu na
maszynie elektronowej. Jest rzeczą bardzo istotną, aby dane
te były rejestrowane bezpośrednio przy jak najmniejszej
liczbie dokumentów pisanych. Ręczne zapisywanie wyników
pomiaru na formularzach powszechnie używanych jest przy
przenoszeniu na taśmę dalekopisową poważnym źródłem
błędów i znacznie zwiększa koszty opracowania. Zagadnie
nie to rozwiązano przez skonstruowanie urządzenia, które
wyposażone w 9 klawiszy posiada tylko 5 stempli perforu
jących dziurki na znormalizowanej taśmie dalekopisowej,

Co było możliwe do osiągnięcia przez zastosowanie zasady,
że pierwsze 5 klawiszy wybija po 1 dziurce w odpowied
niej pozycji na taśmie a następnie 4 po 2 sąsiadujące ze
sobą dziurki. Zastosowanie takiego układu pozwoliło na
znaczne uproszczenie konstrukcji perforatora oraz na łatwe,
bezpośrednie odczytywanie zapisu na taśmie.
T. G.
*
17

681.3:538.71

IGiK

KAUTZLEBEN H., SCHMIDT H.: Automatische Konstruk
tion von Isolinienkarten mit Hilfe des Kleinrechenautoma
ten Cellatron SER 2. Automatyczne konstruowanie map,
izolinii za pomocą małej maszyny liczącej CelIatron SER 2.
Vermessungstechnik, 1966, t. 14, nr 4, s. 123—126, rys. 2,
• ροζ. bibl. 4.

Opisano zastosowanie elektronicznej małej maszyny liczą
cej SER 2 do konstruowania mapy izolinii na podstawie
sieci równoodległych punktów pomocniczych. W opracowa
nym programie każda izolinia jest przedstawiona przez sze
reg cyfr „1” rozmieszczanych wśród kolumn cyfr „8”.
T. B.
*
18

528.236

IGiK

KUBAĆEK L.: Confidence Regions in Helmert Transfor
mation. Zakres zaufania w transformacji HeImerta. Studia
Geophys. Geodaet., Praha, 1966, nr 2, B5, s. 124—136, rys. 4,
ta∣bl. 1, poz. bibl. 5.

Ocenia się dckładność niektórych wielkości o charakterze
geometrycznym, które występują przy transformacji Helmerta. Zasadniczym tematem jest określenie granic zakresu
zaufania współczynników transformacji punktu lub linii.
Rozpatruje się również zagadnienie, w jakim stopniu róż
nice między bezpośrednio pomierzonym położeniem punktu
i położeniem określonym metodą najmniejszych kwadra
tów można objaśnić przypadkowością błędów pomiaru.

T. Ba.
*
19

528.113

IGiK

NEVOSad

Z.: Pravdepodobnost Stredni polohové chyby.
Prawdopobiehstwo średniego błędu położenia. Geodet. a kartogr. Obzor, 1966, t. 12/54/nr 10, s. 258—261, rys 3, poz.
bibl. .5.

Średni błąd położenia jako najczęściej używana charak
terystyka dokładności położenia punktów osnowy. Średnie
błędy położenia i współrzędnych. Średnia elipsa błędów
i średnia krzywa błędów. Obliczenie prawdopodobieństwa
średniego błędu położenia.
T. B.

20 *

528.16

IGiK

VETTERLI P.: Graphentheorie, ein Hilfsmittel im Vermes
sungswesen. Teoria grafów — ułatwieniem w geodezji.
Schweiz. Z. Vermess.-wes. 1966, t. 64, nr 10, s. 366—371,
rys. 2, poz. bibl. 4.
Od czasu pojawienia się programowanej techniki obliczeń
w różnych dziedzinach nauki i techniki teoria grafów zna
lazła liczne zastosowanie. Na przykładzie wyrównania me
todą obserwacji Zawarunkowanych mieszanych sieci poli
gonowych przedstawiono użyteczność tej teorii w zakresie
geodezji.
T. B.

POMIARY INŻYNIERYJNE

*
21

528.482:627.82(87)

IGiK

HENNEBERG H. G.: Das Guri-Projekt und die Vermessung
grosser Sperren. Projekt zapory Guri i pomiary wielkich
zapór. Z. Vermess.-wes. 1966, t. 91, nr 11, s. 385—395 (d.cjn.)
Zapora Guri w Wenezueli, po jej zakończeniu, będzie
jedną z największych tego rodzaju budowli. Przy mocy
6 mil. KW Guri będzie wytwarzać trzy razy więcej energii
niż zapora w Asuan (Egipt) Prace geodezyjne przy budowie
zapory dzielą się na trzy części: pomiary osnowy, szcze
gółowe pomiary podczas budowy i pomiary kontrolne i ba
dawcze. Na prace geodezyjne składają się: założenie i po

miar sieci triangulacyjnej łącznie z zabezpieczeniem i kon
trolą punktów, fotogrametria, niwelacja precyzyjna, budowa
stanowisk obserwacyjnych, tyczenie segmentów zapory,
kontrola ruchów i odkształceń budowli oraz metody fizycz
ne pomiarów.
T. B.

*22
528.414:528.45
IGiK
PELTON L. E.: Survey control for municipalities. Osnowa
geodezyjna w miastach. Canad. Surv. 1966, t. 20, nr 4,
s. 254—263, rys. 2, poz. bibl. 6.
Osnowy geodezyjne w miastach były założone przez Służ
bę Geodezyjną i Kartograficzną Ministerstwa Górnictwa
i Pomiarów Technicznych w r. 1962. Przedstawiono korzyści
wynikające z tych prac i przedyskutowano zagadnienia spo
tykane przez służbę geodezyjną przy zakładaniu osnów
II klasy. Wspomniano krótko o obliczeniach, wyrównaniu
i układach współrzędnych, ponieważ te tematy są szeroko
poruszane w artykułach i w podręcznikach.
T. B.

*
23
528.46:528.77:528:931(548.7)
IGiK
SRIDAS S.: Interpretation and Mapping of rural land use
from air photographs in Ceylon. Interpretacja i sporządza
nie map wykorzystania gruntów dla potrzeb rolnictwa na
podstawie fotografii lotniczych na Cejlonie. Photogrammetria, 1966, t. 21, nr 3, s. 77—82, rys. 1.
Zdjęcia lotnicze ¡były wykonywane na Cejlonie w celu
uzyskania informacji o bieżącym użyciu ziemi i warun
kach zalesienia. Możliwe było ograniczenie prac polowych
do kilku tylko sprawdzeń, poprawiając w ten sposób sto
sunek czasów trwania prac polowych i biurowych. Główne
kategorie gruntów, które zostały objęte tymi pracami, od
powiadają kategoriom ustalonym przez Komisję do Badania
Użycia Ziemi w Międzynarodowym Towarzystwie Geogra
ficznym.
T. B.

Instrumentoznawstwo
*24
531.792,2
IGiK
NOCH R., STEINER O.: Die Bestimmung von Kreisteilungs
fehlern nach einem Rosettenverfahren .Określanie błędów
podziału koła sposobem rozetowym. Z. Instrumentenk. 1966,
t. 74, nr 40, s. 307—316, rys. 7, poz. bibl. 25.
Błędy podziału koła w precyzyjnych instrumentach kątoHiierczych określano dotąd zazwyczaj według metody Heuvelinka. Sposób rozetowy pochodzący od Schreibera i Brunsa ma też pewne zalety, zwłaszcza w nowoczesnych podzia
łach kół, w których udział błędów okresowych jest bardzo
mały. Dzięki nowym urządzeniom pomiarowym można sto-,
sować sposób rozetowy do badania podziałów kół w ich
położeniu roboczym. Dotychczas dla sposobu rozetowego
opracowano jedynie metody bezpośredniego obliczenia błę
dów kresek wzgl. średnic; w porównaniu z nimi opisane
teraz obliczenia 'błędu interwału są znacznie bardziej przej
rzyste i mniej pracochłonne. Odnosi się to zwłaszcza do
przypadku, w którym liczba rozpatrywanych miejsc po
działu koła jest duża i należy dodatkowo określić stopień
zaufania do wyników pomiarów.
T. B.

*
25
528.541.2
IGiK
PALATA Μ. Soućasnć nivelaëni pfistroje a nèkteré możnosti Zrychleni nivelaóních prąci. Współczesne instrumenty
do niwelacji i kilka sposobów przyspieszenia prac niwela
cyjnych. Geodet. a Ikartogr. Obzor, 1966, t. 12(54) nr 10,
s. 270—274, tabl. 8, poz. bibl. 6.
(Przegląd wyrabianych obecnie niwelatorów, dane o wy
twórcach, charakterystyki instrumentów (powiększenie lu
nety, przewaga Iibeli, średni błąd niwelacji na kilometr,
ciężar instrumentu). Dominujące tendencje w budowie ni
welatorów samopoziomujących. Możliwości przyśpieszenia
i automatyzacji niwelowania.
T.B.
*26
528.024.1:528.541.2
RABE G.: Über den Einfluss der Horizontschräge
Kompensator — Nivelierinstrument Ni 007 des Carl
Jena. O wpływie nachylenia horyzontu w niwelatorze

IGiK
beim
Zeiss
kom-
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Pensacyjnym Ni 007. Vermessungstechnik, Berlin, 1966, nr 8,
A4, s. 302—305, rys. 3, tabl. 4, ροζ. bibl. 9.
Nachylenie horyzontu zostało abadane w laboratorium,
z pomiaru nachylenia horyzontu wykonanego przez Neuberta przed, w połowie i po ukończeniu prac terenowych,
z wyników niwelacji „tam” „powrót”, z pomiarów poligo
nów zamkniętych. W wyniku badań nie stwierdzono wpły
wu nachylenia horyzontu.
T.-Ba.

FOTOGRAMETRIA

*27
528.7,21.16:528.93
IGiK
GEBHARDT J.: O kontrole fotopłanow pri transformirowanii po zonam. Kontrola fotoplanów przy przetwarzaniu
strefowym. Gieodiez. i Kartogr. (Moskwa), 1966, nr 8, B5,
s. 42, rys. 2.
Przy przetwarzaniu strefowym zdjęć lotniczych występu
ją niedokładności, które naruszają jednolitość zdjęcia foto
graficznego. Dotychczasowe metody nie zawsze pozwalają
na pełne uchwycenie niedopuszczalnych ,odchyłek w położe
niu punktów kontrolnych na fotoplanie, w przedziałach od
dzielnych zdjęć przetwarzanych strefowo. Wysunięto projekt
stosowania w tym celu radialnych grafików, złożonych
z dwóch jednakowych wykresów na przezroczystym ma
teriale, zorientowanych wg głównych kierunków — cen
tralne punkty na fotoplanie i na odpowiednich zdjęciach.
Wielkość przesunięć poszczególnych punktów na fotoplanie
w stosunku do promieni przechodzących przez odpowiednie
punkty zdjęć charakteryzuje rzeczywistą dokładność fotoplanu.
St.D.
*28
528.77
IGiK
GOLDMAN Ł.: Wazmoznosti primienienija Interprietoskopa
pri Stierieotopograficzeskich rabotach. Możliwości zastosowa
nia Interpretoskopu przy opracowaniach Stereotopograficznych. Gieodiez. i Kartogr., 1966, B5, nr 9, s. 47—50.
Badania przeprowadzone w CNIIGAiK wykazały szerokie
możliwości wykorzystania Interpretoskopu przy opracowa
niach ,Stereotopograficznych. Zastosowanie tego instrumentu
do odczytywania kameralnego zdjęć pozwala udoskonalić
proces wykonania mapy, poprawić jakość odczytania oraz
zwiększyć ilość pracy kameralnej w stosunku do prac
Polowych. Szereg czynności dodatkowych, możliwych do
wykonania przy pomocy Interpretoskopu jak: określanie
różnic wysokości szczegółów, uzgadnianie styków między
materiałami fotogrametrycznymi lub kartograficznymi w
różnych skalach, unacześnianie map i szeregu innych omó
wionych w artykule stawia Interpretoskop bardzo wysoko
w grupie instrumentów pomocniczych przy wykonywaniu
map topograficznych.
J.K.
*29
528.74:528.44
IGiK
MANDYS B., POSPlSlL V.: ZkuSenosti z Iotogrammetrickeho wyhodnoćeni mistnich trati v mêfitku 1 : 2000. Doświad
czenia z fotogrametrycznego opracowania terenów miejskich
w skali 1 : 2000. Geodet. a kartogr. Obzor, 1966, t. 12 (54),
nr 10, s. 265—269, rys. 9 ,poz. bibl. 3.
Doświadczenia i wnioski Instytutu Geodezji i Kartografii
w Pardubicach nad użyciem uniwersalnej metody foto
grametrycznej do opracowania map terenów miejskich w
skali 1 :2000. Najodpowiedniejszy okres do wykonywania
zdjęć lotniczych. Optymalna skala zdjęć lotniczych. Proces
technologiczny i wpływ opracowania fotogrametrycznego
na organizację pracy.
T.B.
*
30
528.71:528.74:778.6
IGiK
MOTT P. G.: Some aspects of colour aerial photography
in practice and its applications. Kilka aspektów kolorowej
acrofotograf.i w praktyce i jej zastosowania. Photogram.
Rec. 1966, t. 5, nr 28, s. 221—<239, fot. 8, poz. bibl. 8.
Przegląd czynników wpływających na użycie fotografii
kolorowej w fotogrametrii i Rrtointerpretacji. Przytoczono

przykłady z bieżącej praktyki oraz wyniki badań porów
nawczych, zarówno jak i zalety oraz braki różnych materia
łów do fotografii barwnej.
T.B.

*
31
528.711.1:771.5
IGiK
MULINS L.: Some important characteristics of photo
graphic materials for air photographs. Kilka ważnych właś
ciwości materiałów fotograficznych używanych w aerofotografii. Photogram. Rec. 1966, ∣t. 5 nr 28, s. 240—270, rys. 18,
tabl. 6, poz. bibl. 20.
Omówiono właściwości materiałów światłoczułych mające
wpływ na ich wybór dla fotografii lotniczej oraz przedsta
wiono zagadnienia praktyczne mające na celu uzyskanie
możliwie najlepszej jakości negatywów. Opisano dwie nowe
metody wywoływania błon ze zdjęciami lotniczymi. Doko*
nano przeglądu zalet kolorowych zdjęć lotniczych.
T.B.
*
32
528.71:551.468.3
IGiK
RtiPKEN.: Neue Erfahrungen mit der photogrammetrischen
Vermessung von ,Wetten. Nowe doświadczenia z fotograme
trycznym pomiarem płycizn przybrzeżnych Morza Północ
nego. Bildmess. Luftbildw., 1966, nr 3, B5, s. 103—109, rys. 3,
fot. 8, wykr. il, poz. bibl. 4.
Opisano metodę zastosowaną na części wybrzeża Morza
Północnego nie pokrytą wodą podczas odpływu morza. Do
tychczasowa metoda stereoskopowego odczytu wysokości
dawała wyniki niezadowalające, gdyż nawet doświadczeni
interpretatorzy byli często wprowadzani w błąd przez wy
jątkowe warunki -oświetleniowe w terenie płaskim. Nato
miast metodą tzw. „linii wodnych” został wypróbowany
nowy sposób fotogrametrycznego pomiaru, który dawał
znaczne zwiększenie dokładności. -Z ,serii zdjęć lotniczych,
które przedstawiały wybrzeże w różnych fazach przepływu
i odpływ, uzyskano obraz linii terenu, które przy pomocy
przeprowadzonych podczas lotu obserwacji mogą -być prze
obrażone w diagram linii wysokości.
M.M.
*
33
528.74
IGiK
WIEDENFELD L.: Wird des Luftbild als- Informationsträger
allumfassend genutzt? Czy zdjęcie lotnicze jest całkowicie
wykorzystywane jako nośnik informacji? Vermessungs
technik, 1966, t. 14, nr 4, ą. ∣142--144, rys. 2, poz. -bibl. 5.
Bogactwo informacji zawarte w zdjęciu lotniczym nie
jest jeszcze całkowicie wykorzystywane. Stosowanie -prze
tworzonych zdjęć lotniczych jako Wielkoskalowych podkła
dów roboczych -dla ¡projektowania spotyka się rzadko. Duża
ilość i różnorodność i-nformaaji zmagazynowanej w zdjęciu
oraz szybkie jego wykonanie powinny skłonić do .zastano
wienia się nad -odejściem od konwencjonalnej mapy sytua
cyjnej, tam gdzie to jest wskazane.
T.B.
KARTOGRAFIA

*34
528.9-36
IGiK
BALDOCK E. D. (Department of Mines and Technical
Survey, Ottawa, Canada). Die technische Durchfiirung der
Kartenberichtigung. Techniczne przeprowadzenie unacześnienia map. Nachr. Karten u. Vermess-wes. 1965, nr 28, B5,
s. 34—52. tabl. 7.
-Zwrócono uwagę -na niezbędność zorganizowania komórek
una-cześniania map oraz opracowania nowoczesnej techno
logii procesu unacześniania. Omówiono rodzaj materiałów
podstawowych i czynniki wpływające -na unacześnianie
całkowite lub częściowe. Jako wspólny materiał wyjściowy
do umocnienia wszystki-ch map przyjęto negatyw drukarski.,
z którego należy usunąć dane nieaktualne ii wprowadzić
nowe. Następnie jest omówione siedem metod unacześnia
nia, które należy stosować w zależności od rodzaju u-nacześnianej mapy i stopnia jej dezaktualizacji. Ostatnia część
artykułu poświęcona jest metodzie, którą należy stosować
przy unacześnianiu map miejskich.
J.S.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumen
tacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ i EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych, która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne za
gadnienia i tematy techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno prze
glądem dokumentacyjnym, jak i kartami dokumentacyjnymi.
j
j->
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GŁÓWNA KOMISJA SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ ZA IV KWARTAŁ 1966 R.
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

Październik 1966 r. Wpły
wy ze składek wynosiły
40 903,40 zł
Wypłacono
1 zapomogę
pośmiertną na sumę:
11 000,00 zł
po zmarłym koledze Tytusie BronarSkim lat 83, zmarłym w Łodzi dnia
9.IX.1966 r. (zawiadomienie nr 610).
Listopad 1966 r. Wpły
wy ze składek wynosiły
Wypłacono 6 zapomóg po
śmiertnych na ,sumę:

54 911,47 zł

66 000,00 zł

po zmarłych kolegach: Józefie Nowic
kim lat 86 z Lublina, zmarłym 3.X.
1966 r. (zawiadomienie nr 611); Janie
Sikora lat 71 z Kielc, zmarłym dnia 30.X.
1966 r. (zawiadomienie nr 612); Janie
Popielu z Warszawy, lat 74 zmarłym

Działalność
szkoleniowo-odczyiowa
W okresie ubiegłego roku Komisja
Szkoleniowo-Odczytowa StoIeczno-Wojewódzkiego Oddziału SGP wykazała
działalność w kontynuowaniu akcji od
czytowej. W roku 1966, poza dwoma
letnimi miesiącami zorganizowano i wy
głoszono 12 odczytów. Tematyka tych
odczytów była następująca:
— Kopiowanie
na
tworzywach
sztucznych — mgr inż. Zbigniew Łażewski.
— Nowe prototypy urządzeń pomia
rowych, opracowane i wykonane w In
stytucie Geodezji i Kartografii — inż.
Mieczysław Smółka.
— Kopia dyfuzyjna na materiałach
przeźroczystych — Leszek Stęborowski.
— Metoda „PERT” w pracach geo
dezyjnych — mgr inż. Stanisław Stocki.
— Technologia i druk map plastycz
nych — mgr inż. Jerzy Bajerski
— Badanie suwnic i jezdni podsuwniczych w warunkach dynamicznych —
dr inż. Wojciech Janusz.
— Założenia do Instrukcji B-VI —
mgr inż. Eugeniusz Lukasiewicz.
— Projekty nowych koncepcji unaCzesniania Wielkoskalowych map topo
graficznych — mgr inż. Jerzy Szy
mański.
— Prace geodezyjne przy montażu
turbin wodnych — mgr inż. Alfred
Przyjemski.
— Teodolit noktowizyjny — dr inż.
Stanisław Pachuta.
— Automatyzacja w fotogrametrii —
prof. Teodor Błachut.
Poza działalnością odczytową Komi
sja zorganizowała spotkanie kierow
nictwa resortów i przedsięborstw dla
ustalenia wytycznych rozwoju średnie
go szkolnictwa zawodowego, w wyniku
tego spotkania powołano komisję, któ
rej przewodniczącym został kol. Μ.
Malesiński.
Nawiązano kontakt z Główną Komi
sją Informacji Techniczno-Ekonomicz
nej i Bibliotek, a celem tej współpra

9.XI.1966 r. (zawiadomienie nr 613);
Stefanie Michniewiczu z Warszawy,
lat 69, zmarłym 16.XI.1966 r. (zawia
domienie nr 614); Antonim Włodar
skim z Katowic, lat 77, zmarłym 12.XI.
1966 r. (zawiadomienie nr 615); Mikoła
ju Kuskow z Lublina, lat 86, zmarłym
15.XI.1966 r. (zawiadomienie nr 616).
Grudzień 1966 r. Wpły
wy ze składek wynosiły 64 545,71 zł
Wypłacono 6 zapomóg po
śmiertnych na sumę
66 000,00 zł
po zmarłych kolegach: Antonim Augu
styniaku z Lublina, lat 63, zmarłym
26.XI.1966 r. (zawiadomienie nr 617);
Rajmundzie Minczewskiim z Łodzi, lat
68, zmarłym dnia 2.XII.1966 r. (zawia
domienie nr 618); Stefanie Medyńskim
z Warszawy, Iat 76, zmarłym 11.XII.
1966 r. (zawiadomienie nr 619); Filipie
Melińskim z Katowic, lat 85, zmarłym

2.
XII.1966
r. (zawiadomienie nr 620);
Wawrzynie Millerze z Katowic, lat 79,
zmarłym 11.XII.1966 r. (zawiadomienie
nr 621); Witoldzie Izbickim z Lublina,
lat 62, zmarłym 8.XII.1966 r. (zawia
domienie nr 622).

Kasa Zapomogowa

Październik 1966 r. — wypłacono 3
zapomogi bezzwrotne kolegom: z Poz
nania — 1, Rzeszowa — 1, Szczecina —
1 — na sumę ogółem 6500 złotych.
Listopad 1966 — wypłacono 1 zapo
mogę bezzwrotną koledze z Warszawy
— na sumę 1500 złotych.
Grudzień 1966 r. — wypłacono 4 zapo
mogi bezzwrotne kolegom z: Katowic —
1, Kielc — 1, Krakowa 1 i Poznania
— 1, — ogółem na sumę 5500 zł.

cy jest rozszerzenie informacji nauko
wo-technicznej na teren przedsię
biorstw geodezyjnych i rozwój facho
wych bibliotek zakładowych.

oceanach i morzach, urodzony 30 Iipca
1887 roku w Scheveningen.

Wycieczka krajoznawcza. Staraniem
Zarządu Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego zorganizowano w ubiegłym roku
wycieczkę krajoznawczą dla aktywis
tów Oddziału, mianowicie: do Żelazo
wej Woli, Nieborowa, Arkadii i Ło
wicza.
W wycieczce wzięło udział 33 osoby,
oceniając tę imprezę jako bardzo uda
ną, pomimo niesprzyjającej pogody,
wycieczka bowiem miała miejsce w
grudniɪ`,
VLzvscnicy mieli możność zwiedzenia
uroczej Żelazowej Woli, pięknej Arka
dii, bogatych zbiorów Muzeum Regio
nalnego w Łowiczu i pięknej archi
tektury Kolegiaty Łowickiej.

W dniu 4 stycznia 1967 roku zmarł
w Pradze, w Czechosłowacji Akademik
Prof, dr Josef Ryäavy, znakomity geo
deta czechosłowacki, wielki przyjaciel
Polski, urodzony 6 stycznia 1884 roku
w miejscowości Straże n/Neź.

Stała ekspozycja geodezji w Muzeum
Techniki NOT. W dniu 21 grudnia
1966 roku, o godz. 13 w Muzeum Tech
niki NOT w Warszawie, w Pałacu
Kultury i Nauki, została otwarta sta
raniem Muzeum Techniki NOT li Sto
warzyszenia Geodetów Polskich wysta
wa z okazji 400-setnej rocznicy ukaza
nia się książki „GEOMETRIA to iest
miernicka nauka” Stanisława Grzepskiego — pierwszej książki geodezyj
nej w języku polskim.
Była to jednocześnie inauguracja sta
łej wystawy geodezyjnej w Muzeum
Techniki NOT, gdzie geodeci otrzymali
stałe miejsce na swoje branżowe eks
pozycje.
Wystawa była czynna do dnia
23 stycznia 1967 roku.
Następna ekspozycja pod hasłem: Od
sznura mierniczego do radaru czynna
jest od dnia 6 lutego 1967 roku.

Zgon wybitnych geodetów. 10 sierp
nia 1966 roku zmarł w Amersfoort w
Holandii Prof. Dr Feliks Andries Vening Meinesz, geodeta holenderski
światowej sławy, twórca metod pomia
rów przyśpieszenia siły ciężkości na

*

Sympozjum geodezyjne. Zarząd Głów
ny Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
poprzez Główną Komisję Szkolenia,
zorganizował Sjnnpozjum geodezyjne w
dniach 9 i 10 lutego 1967 roku, prze
znaczone przede wszystkim dla naczel
nych (głównych) inżynierów przedsię
biorstw i biur geodezyjnych.
Na sympozjum wygłoszono następu
jące referaty:
Nowe środki automatyzacji obliczeń
i kartowania — doc. dr Jerzy Gaź
dzie k i.
— Teodolit z lunetą noktowizyjną —
dr inż. Stanisław Pachuta.
— Niektóre zastosowania pojęcia ko
relacji zmiennych losowych w kontroli
robót geodezyjnych — dr inż. Zdzisław
Adamczewski.
— Zakres i możliwości fotograme
trycznych opracowań map Wielkoskalowych — mgr inż. Adam Linsen
bar t h.
— Problemy naukowe i praktyczne
geodezji holenderskiej — dr inż. Zdzis
ław Adamczewski i mgr inż.
Witold Pruszyński.
— Efekty dokładnościowe różnych
sposobów wyrównania sieci poligono
wych — mgr inż. F. Kazimierz Sawieki.
— Uwagi oniektórych błędach obser
wacji dalmierzami dwuobrazowymi ·—
dr inż. Jerzy Ząbek.
— Rozwiązanie konstrukcyjne niwelatorów samopoziomujących — błędy,
zastosowanie i efekty ekonomiczne —
dr inż. Henryk Dunaj.
W zależności od Zanteresowania ze
branych i ich wypowiedzi Stowarzy
szenie skłonne będzie organizować po
dobne sympozja w odstępach półrocznych∙∕^⅝∖
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Cena zł 12.—

KSIĄŻKI NADESŁANE
Konstanty Wysocki — WZORY ROZWIĄZAŃ ZADAŃ
Z DZIEDZINY POMIARÓW STOSOWANYCH. — Wyda
nie IV. — Warszawa 1966 r. PPWK. — Cena zł 23.—
Książka ma za zadanie umożliwić szybkie wykonywanie
obliczeń często spotykanych w pomiarach stosowanych.
Przeznaczona jest dla techników i inżynierów geodetów
oraz dla uczniów technikum geodezyjnego i studentów poli
techniki. Mogą z niej również korzystać inżynierowie innych
specjalności, wykonujący drobne pomiary.

ROCZNIK ASTRONOMICZNY na rok 1967 (XXII). Warsza
wa 1966. PPWK. — Cena zł. 46,—

Stanisław Bem — RYSUNEK MAP. Wydanie III — uzu
pełnione. Warszawa 1966. PPWK. — Cena zł 46.—
Książka przeznaczona dla studentów wydziałów geodezyj
nych politechnik, studentów wydziałów geografii uniwer
sytetów, geodetów, topografów, kartografów i uczniów tech
ników geodezyjnych.

F. Ossowski — F. Piątkowski — ELEMENTY KARTO
GRAFII— Wydanie II — poprawione. Warszawa 1966.
PPWK. — Cena zł. 10,60.
Książka zatwierdzona pismem Ministerstwa Oświaty
z dnia 25 czerwca 1962 r. nr P3-2005/62 jako pomocnicza
do nauczania w klasie V technikum geodezyjnego.

Tadeusz Bychawski — GEODEZJA dla klasy II. — Po
dręcznik dla klasy II technikum geodezyjnego. Wydanie V
— poprawione. — Warszawa 1966 r. PPWK. — Cena zł 24.—
Książka zatwierdzona do użytku szkolnego pismem Mi
nisterstwa Oświaty z dnia 20 maja 1960 r. nr P2-15g/6/60
jako podręcznik dla II i III klasy technikum geodezyjnego.

Μ. Frelek, W. Fedorowski, E. Nowosielski, B. Sygut —
URZĄDZENIA ROLNE — Wydanie IV — zmienione i uzu
pełnione. Warszawa 1966. PPWK. — Cena zł 36.—
Książka zatwierdzona do użytku szkolnego pismem Mini
sterstwa Oświaty nr PZl-9g/17/57 z dnia 13 maja 1957 r.
jako podręcznik dla techników geodezyjnych. Może ona
ponadto służyć jako pomoc dla techników i inżynierów
zatrudnionych przy urządzeniach rolnych oraz jako książka
pomocnicza dla studentów szkół wyższych.

MAPY
— EUROPA W OKRESIE WĘDRÓWEK LUDÓW — mapa
historyczna w podziałce 1 : 3,5 min
— AMERYKA POŁUDNIOWA — mapa fizyczna, ścienna
w podziałce 1 : 7 min
— AMERYKA PÓŁNOCNA — mapa fizyczna,, ścienna w
podziałce 1 : 7 min.

`_______________________________________ .

.

-TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE

STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA
-CZYTAJ I

PRENUMERUJ

PRZEGLĄD

GEODEZYJNY!

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Sekretorx red. N. WILCZYŃSKA

Redaktor nacxelny mgr InL St J. TYMOWSKI

Redaktorxy dxiatowi: mgr InL K. DUMAŃSKI, ini. H. JASIŃSKI, mgr ini. Br. LIPIŃSKI, mgr inL Br. ŁĄCKI

Redaktor techniczny: B. GIERCZYŃSKl
WYDAWNICTWA
CZASOPISM
TECHNICZNYCH NOT

Warszawa,
Czackiego 3/5

STAŁY WSPÓŁPRACOWNIK
mgr ini. A. Linsenbarth

RADA PROGRAMOWA
Dr ini. St. Pachuta, dr ini. ZdzislawAdamczewski mgr ini. Br. Bucewicz, mgr ini. Jan Kłopotowski, i ni. H. JasiAski, mgr Ini. E. Jarosiński,
doc. S. Kryński, mgr ¡ni. J. Kobyliński, mgr ini. A Linsenbarth, mgr ini. I. Pawłowski, inL W. Ploski, mgr ini. J. Prokopowicz,
prof. J. Ponikowski, mgr inx. K. Szarecki, mgr ini. Μ. Szymański, mgr inL StJ. Tymowski

REDAKCJA: Wonzawa, Cxackiego 3/5, te!. 27-25-42
Zakład Kolportaiu WCT NOT Warszowal ul. Mazowiecko 12, tel. 26-80-16, 26-80-17

Zakl. Graf. ,,Tamka“. Zakl. nr I, W-wa. Zcm. 4z67. Nakład

3750

egzemplarzy Papier drukowy sat.

klasa IV,

70

gram.

61x86. T-14.

SZMIELEW B. — O zagadnieniach wynalazczo
ści i racjonalizacji . .
................................
RAK H. — I Krajowa Narada Ekonomiczna SGP
DULSKI T. — Zjazd Absolwentów Warszaw
skiej Szkoly Geodezyjnej z lat 1916—1966 .
RABCZUK I. — Problem dróg polnych w go
spodarstwach indywidualnych . . . .
LIPIÑSKI b. — Rozważania nad mapą miasta .
BUTKIEWICZ S. — Wpływ temperatury na
mnożną dalmierza nitkowego i sposób jego
eliminacji — Część II........................................
PASŁAWSKI J. — Mapa topograficzna 1:100 000
Polski zachodniej i północnej, wydana w
drugiej połowie XIX w. — Część III .
PRZYJEMSKI A. — Prace geodezyjne przy mon
tażu turbin wodnych Kapłana oraz hydrogeneratorów synchronizowanych. Część II .
JAKUBOWSKI B. — Trochę o Jugosławii i jej
wsi........................................................................................

94

UiaBCKOii reofle3HHecκofι iukojim ɜa πepπofl

c 1916 no 1966 r........................................

101
104

105
108

PABUYK LI. — LIpoSaeMa ∏0JieBbix flopor
HHflIIBHflyaJIbHbIX X03HHCTBaX

W
S

<
112
114

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
FOTOGRAMETRYCZNEGO

5
6
W
«
O
U

126

BIULETYN KARTOGRAFICZNY
KONIECZNY J. — Przegląd metod kartogra
ficznych opartych o nowe technologie . .

131

JAKUBOWSKI B. — Einige über
JugosIavien und das jugoslaVische Dorf....................................................... 114
Aus dem Organisationsleben und
vom Lande

BULLETIN DER POLNISCHEN
GESELLSCHAFT FUR PHOTO
GRAMMETRIE
BŁACHUT T. J. — Die analytische
Methode in den Aussichten der
weiteren Entwicklung der Pho
togrammetrie
............................................... 126
KARTOGRAPHISCHES BULLETIN
KONIECZNY J. — Übersicht von
kartographischen Methoden in
Anlehnung auf neue Techno
logien ...................................................................... 131

BULLETIN DES INSTITUTES FUR
GEODÄSIE UND KARTOGRAPHIE

94

....

JIHΠHHCKHM B. — Pa3MbimaeHim .`ɪafl ∏JiaHOM ropofla
.
. .....................................................
BYTKEBHH C. — Βληηηηθ τeM∏epaτypbi Ha
κoaφφHflHeHT
HHTHHoro flajibHowepa h
cnocoó ero HCKfliOHeHHH. Hacτb II
ΠACJIABCKH H. — ToπorpaφιiHecκaH Macmτa6a 1 : 100 000 3aπaflH0ft 11 ceBèpHoft
∏0flbIΠH,

H3flaHH3H

BO

BTOpOH

97

b

ΠΟΑΟΒΙΙΗβ

ɪjaeɪɪɔ III
.
.
.
·
·
ΠILIHEMCKHH A. — Γeofle3HHecκne pa6oτbi
πpιι M0Hτasκe BOflHbix τyp6ιiH KanflHHa 11
cιiHxpoHH3iιpoBaHHbix rιiflporeHepaτopoB .
LiKYBOBCKHH B. — HeMHoro 06 IOrocjiaBHH
η ee flepeBHe
...................................................................
b

101
104

105

108
112
114

H3 ÎKH3HH OpraHH3aflHH H C MeCT

BIOJIJIETEHb ΠOJIbCKOΓO ΦΟΊΌΓΡΑMETPHHECKOΓO OBΠJ,ECTBA
BJILIXyT T. — AHajIHTimecKHH Meτofl b nepcπeκτιiBe AaflbHeiimero pa3Biιτ∏H φoτorpaMMerpHH
..............................................................................

KAPTOΓPAΦHHECKHΠ BIOJIJIETEHb
KOHEHHbIH H. — O63op κapτorpaφιmecκnx
MeTOflOB, OCHOBaHHbIX Ha HOBOH TeXHOJIOΓHII

126

131

BIOJIJIETEHb HHCTHTyTA ΓE0βE3HH II
ΚΑΡΤΟΓΡΑΦΗΗ

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI
i KARTOGRAFII

SZMIELEW B. — Über die Fragen
des Erfindungswesens und der
Rationalisierung......................................... 93
RAK H. — I. ökonomische Lan
deskonferenz
des
Polnischer
Geodäten Vereins......................................... 94
DULSKI T. — Konferenz der ehe
maligen Schüler der Geodä
sieschule in Warszawa 1916—1966 97
RABCZUK I. — Das Problem der
Feldwege in den privaten Ba
uerhöfen ............................................................... ɪθl
LIPIÑSKI B. — Erwägungen zu
der Stadtkarte
....................................... Iθ4
BUTKIEWICZ S. — Einwirkung
der Temperatur auf die Verfielfältigungszahl des Fadent
fernungsmessers und die Me
thode deren Beseitigung . (II.
Teil)....................................................................... 105
PASŁAWSKI J. — Topographische
Karte 1 : 100 OOO von West-und
Nordpolen,
herausgegeben in
der 2. Hälfte des XIX. Jahr
hunderts (III. Teil) .... 108
PRZYJEMSKI
A. —
GeodäsieArbeiten bei der Montage von
Kaplan-Wasserturbinen und von
Synchron-Hydrogeneratoren . . 112

93

flYJIbCKHH T. — Cte3fl BbiπycκH∏κθB Bap-

97

Z Zycia Organizacji i z Terenu

BŁACHUT T. J. — Metoda analityczna w per
spektywie dalszego rozwoju fotogrametrii .

1UMEJIEB B. — O 3aflaπax H3θ6peτaτejibcτBa
u pau,noHajιu3au∏!i.......................................................
PAK X. — I OSmerocyflapcTBeHHoe əkohomhHecκoe COBemaHiie ΟΠΓ............................................

Invention and
SZMIELEW B.
Rationalisation........................................

in
Z

H

Z

0
U

RAK H. — 1 ^st National Council
of Economy of the Polish Sur
veyors’ Association . . . .
DULSKI T. — Meeting of Gradua
tes of the Warsaw School Of
Geodesy 1916—1966 . . . ■
RABCZUK I. — Country Roads in
Private Farms................................
LIPIÑSKI B. — Discussion on a
Town Map........................................
BUTKIEWICZ S. — Influence Of
Temperature on the Constant
of a Rangefinder with Wire and
Means of its Elimination
Topographical
PASŁAWSKI J.
Map 1 : 100 000 of Western and
Nothern Poland Published in
the Second Half of the 19 -th
Century ........................................................
PRZYJEMSKI A. — Surveying dur
ing Mounting Kaplan’s Water
Turbines and Synchronic Hy
drogenerators
Jougoslavia
JAKUBOWSKI B.
and its Villages

SZMIELEW B. — Invention et ra
tionalisation ................................................
RAK H. — Premier Conseil Natio
nal d’Economie de la Société
Géomètres Polonais
. . . .

93

94

DULSKI T. — Conférence des
anciens eleves de l’Ecole de
Géodésie à Varsovie .
RABCZUK I. —. Chemins de cam
pagne dans les fermes individu
elles ....................................................................... iw
LIPIŃSKI B. — Discussion sur une
mappe de ville
.... : 164

97

101
104

105

108

112

114

General Notes
REPORT of the POLISH SOCIETY
of PHOTOGRAMMETRY

BŁACHUT T. — Analytical Method
as Future Development of Pho
togrammetry
............................................... 126
CARTOGRAPHIC REPORT
KONIECZNY J. — Review of Car
tographic Methods Based on
New Technology....................................... ɪɜl
BULLETIN of the INSTITUTE of
GEODESY

*
S
s
ɑ
«Λ

BUTKIEWICZ S. — L’influence de
la temperature sur la constante
d’un télémètre à fil et le moyen
de son élimination
. . . .
PASŁAWSKI J. — Mappe topo
graphique de l’est et nord de
la Pologne publiée à la fin du
XlX-me siècle........................................
PRZYJEMSKI A. — Mesurages
pendant le montage des turbinés Kaplan et des hydrogenérateurs synchroniques
...
JAKUBOWSKI B. — Jugoslavie et
ses villages —
De l’organisation et du terrain
BULLETIN de L’ASSOCIATION de

U2

Photogrammetres polonais
BŁACHUT T. — Méthode analy
tique
comme
développement
future de Photogrammetrie
.

126

BULLETIN CARTOGRAPHIQUE

KONIECZNY J. — Revue des mé
thodes cartographiques basées
sur la nouvelle technologie . .
BULLETIN de L’INSTITUTE de
GEODSIE ET CARTOGRAPHIE

131

πr01249

Czaioplimo

poświęcone

geodezji,

fotogrametrii

Organ Główny Stowarzyszenia

WARSZAWA, MARZEC 1967

Nr 3

I

kartografii

Geodetów Polskich

Mgr inż. BORYS SZMIELEW
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

ROK XXXIX

UKD 65.011.4+608.1:528

0 zagadnieniach wynalazczości i racjonalizacji
Przemówienie wygłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
w pierwszym dniu obrad XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia
Geodetów Polskich na temat wynalazczości i racjonalizacji.

Zagadnienia wynalazczości są zagadnieniami wyjątkowej
wagi, którym Partia i Rząd od dłuższego czasu poświęcają
dużo ,uwagi. Znalazły one również swoje odbicie w obradach
i uchwałach ostatniego Plenum. Dobrze się składa, że właś
nie po VII Plenum będziemy mówili o zagadnieniach po
stępu technicznego, wynalazczości, istotnych elementach
wpływających na znaczenie lepszą, tańszą i szybszą pro
dukcję geodezyjną.
Przy omawianiu problematyki postępu technicznego, w
szczególności wynalazczości i racjonalizacji, trzeba sobie
przypomnieć i uświadomić kierunki ogólnego rozwoju nauki
i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem geodezji. Roz
wój elektroniki, mechaniki precyzyjnej i optyki, rozwój
chemii, fotografii i innych dyscyplin spowodowały i powo
dują zasadnicze zmiany dotychczasowych metod produkcji
geodezyjnej.
Jesteśmy świadkami coraz szerszego stosowania fotogra
metrii i już niedługo nastąpi okres, kiedy pomiary bezpo
średnie w znacznym zakresie zostaną zastąpione pomiarami
pośrednimi. Mamy opanowane metody fotogrametryczne
i szeroko je stosujemy przy opracowaniu map w skali
1 :5000. Najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój fotogra
metrii w Polsce i zastępować będziemy pomiary bezpośred
nie — fotogrametrycznymi przy produkcji map w skalach
większych: 1 : 2000 i 1 : 1000. Fotogrametrycznemetody opra
cowania map Wielkoskalowych są już szeroko stosowane w
najbardziej rozwiniętych krajach świata i my również musimy temu kierunkowi rozwoju dać zielone światło.
Szeroki rozwój fotografii wpływa na zmianę technologii
wielu procesów geodezyjnych i to bynajmniej nie tylko
w pomiarach fotogrametrycznych. Wiemy, że przy wszelkie
go rodzaju transformacjach skal i wielu metodach repro
dukcji, które coraz szerzej stosujemy, korzystamy z osiąg
nięć fotografii. Czy jednak wszystkie możliwości w tej dzie
dzinie zostały już wyczerpane? Na pewno nie i jest to
ogromne pole do działania dla racjonalizatorów i wyna
lazców.
Od kilku lat wprowadzamy automatyzację niektórych pro
cesów geodezyjnych. Rozpoczęliśmy od stosowania wysoko
wydajnych maszyn liczących. Zmusiły nas do tego pilne
i duże zadania z zakresu obliczeń geodezyjnych oraz trud
ności w zaangażowaniu odpowiedniej kadry.
Dzięki maszynom produkcji polskiej oraz zasługom nasze
go specjalisty w tym zakresie dr J. Gaździckiego, wykona
liśmy w terminie olbrzymie -zadania w dziedzinie obliczeń
triangulacyjnych, uzyskując poważne efekty ekonomiczne.
Od kilku lat czynny jest w IGiK ośrodek obliczeń wyposa
żony w maszynę UMC 1, a w roku 1967 uzyskamy jeszcze
maszynę UMC 10. W tym roku powstała stacja obliczeń
na elektronowych maszynach we Wrocławskim Okręgowym
Przedsiębiorstwie Mierniczym.

Widzimy możliwość w zbudowaniu małej w rozmiarach
i taniej maszyny specjalistycznej dla wykonywania maso
wych obliczeń geodezyjnych. Maszyny takie może mieć każ
de większe przedsiębiorstwo geodezyjne. Prace nad wyko
nywaniem prototypu maszyny są już poważnie zaawan
sowane.
Równocześnie ∣z wprowadzeniem mechanizacji i automa
tyzacji prac w geodezji staje przed geodetami zagadnienie
bardzo istotne dila potanienia procesów — zagadnienie nor
malizacji. Znacznie większe korzyści uzyskamy z automa
tyzacji, jeśli materiały spływające z terenu będą tak przy
gotowane, żeby bezpośrednio ,nadawały się do wykorzysta
nia w stacjach maszyn. Jest to zagadnienie dużej wagi,
gdzie niewątpliwie również inicjatywa ze strony racjona
lizatorów i wynalazców przyczyni się do szybszego uzyska
nia pozytywnych rezultatów.
Buduje się już w niektórych krajach, co prawda jeszcze
eksperymentalnie, ale już z dobrymi rezultatami, nowo
czesne przyrządy zarówno dalmiercze, jak i kątomiercze,
w pełni zautomatyzowane. Tę dziedzinę techniki moderni
zuje się na bazie osiągnięć mechaniki precyzyjnej i elek
tronicznej.
Wreszcie metoda triangulae,ji, która przez 200 lat była
podstawową metodą zakładania osnów geodezyjnych, jest
dzisiaj zmodernizowana i przez wykorzystywanie naj
większych nowoczesnych osiągnięć techniki, jakimi są
Sztuczne Satelity Ziemi. Jesteśmy pod wrażeniem sympo
zjum w Poczdamie, na którym omawiano dotychczasowy
dorobek w dziedzinie triangulaeji satelitarnej. Okazuje się,
że już dziś uzyskuje się bardzo ciekawe rezultaty, a w naj
bliższych latach należy się spodziewać znacznie lepszych.
Należy przypuszczać, że w siągu 3—4 lat już praktycznie
będzie można stosować triangulację satelitarną dla celów
pratycznych.
Charakterystyka osiągnięć w głównych kierunkach wska
zuje, że jesteśmy w okresie ogromnego rozwoju techniki,
a każda nowa myśl może dać nam dalsze jeszcze możli
wości przyśpieszenia i polepszenia naszej produkcji. Każdy
inżynier i technik w takim czy innym okresie, zacznie
stosować tę nową technikę, a stosując ją praktycznie —
będzie najlepiej wiedział, co należy poprawić, udoskonalić,
żeby to, co powstało w instytutach i innych zakładach,
służyło lepiej praktyce.
Nikt nie jest bliżej praktyki, jak właśnie racjonalizatorzy,
jak wynalazcy w swoich zakładach pracy. Oni powinni
krytycznie oceniać otrzymywane środki produkcji i właśnie
oni powinni przede wszystkim wskazywać na to, co jest
dobre, a co złe w stosowanym sprzęcie i metodach, jak
i organizacji produkcji.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że w laboratoriach !.zakła
dach naukowych, jak uczelnia, instytuty — pracują sto

sunkowo małe grupki wyspecjalizowanych ludzi, a w pro
dukcji mamy liczne zastępy fachowców z różnych dziedzin,
potencjalnych racjonalizatorów i wynalazców, mogących
wskazać, jak należy produkować lepiej, prędzej, taniej.
Każdy inżynier i technik nie powinien być biernym
uczestnikiem procesu produkcyjnego, lecz szukającym naj
lepszych rozwiązań, uczestnikiem aktywnym.
Masowość ruchu wynalazczego -oraz pełne zaangażowanie
Się jego uczestników, to jest to, co może dać nie mniejs-ze
.rezultaty, a nawet kto wie czy nie większe od tych wiel
kich wynalazków, jakie powstają <w zakładach naukowych.
Dopiero suma tego, co opracują w laboratoriach i tegtχ
co stworzą racjonalizatorzy w zakładach pracy, da to, co
pozwoli zrealizować te wszystkie zadania, które określiła
partia i rząd dla przyśpieszenia i potanienia produkcji oraz
lepszego jej zorganizowania.

Bezsprzecznie racjonalizatorzy i wynalazcy są najlepszymi,
najbardziej wartościowymi przedstawicielami naszego społe
czeństwa. Dzięki ich twórczej pracy przyczyniają się do
tego, że nasza produkcja -staje się tańsza i dzięki temu
zwiększa się dochód narodowy, a nasza stopa życiowa
¡wzrasta.
Dlatego apeluję, żeby we wszystkich miejscach pracy
stworzyć takie warunki, taki klimat dla wynalazców i ra
cjonalizatorów, który pozwoli na pełne wykorzystanie ich
twórczej inwencji.
Ta właśnie konferencja miała za zadanie omówić całą
problematykę dotyczącą zagadnień wynalazczości i racjo
nalizacji i wskazać drogi i środki, które pozwolą szero
kiej rzeszy inżynierów i techników na wzięcie udziału
w wielkiej pracy nad polepszeniem naszej produkcji i uzy
skaniem jak najlepszych rezultatów praktycznych w geo
dezji.

I Krajowa Narada Ekonomiczna SGP
Inż. HUBERT RAK

UKD 061.3:528.33

Geodeci winni również włączyć się w nurt ogólnokrajo
Katowicki Oddział SGP, realizując dezyderat zgłoszony na
wej dyskusji w sprawach żywotnie ich interesujących, brać
XX Walnjrni Zjeździe Delegatów SGP we Wrocławiu, zor
czynny i aktywny udział, zwłaszcza że pracując w różnych
ganizował w Katowicach w Sali Sejmowej PWRN, 13 grud
nia 1966 r. 1 Krajową Naradę Ekonomiczną z cyklu „Pro systemach organizacyjnych, jak również >z uwagi na różną
blemy ekonomiki w geodezji”. Narady, których ma być trzy, przynależność resortową, mogą jedynie wykorzystywać do
ogólnej bezinteresownej dyskusji szersze forum Stowarzy
zmierzają do przygotowania w następnym okresie konfe
szenia.
rencji naukowo-technicznej SGP pod tym tytułem.
Pierwsza narada miała -charakter wprowadzający i obję
Geodeci dyskutują nad sprawami, które były tematem
ła swą tematyką podstawy teoretyczne ekonomiki branży, narady od kilkunastu już lat. Ileż to -razy na naszych
następne poświęcone będą ekonomice przedsiębiorstw, tzn. zjazdach, naradach i konferencjach, gdzie by tylko nie
zarządzaniu, organizacji produkcji, planowaniu, optymali poruszyć jakiegokolwiek problemu, zawsze zahaczał on
zacji decyzji, finansowaniu, analizie -działalności gospodar o sprawy ekonoki, planowania i zarządzania w geodezji,
czej itp.
dyskusje były zawsze gorące. Dlatego właśnie postanowio
W naradzie wzięło udział 106 uczestników. Pierwsza nara
no nadać tej dyskusji zorganizowany charakter.
da miała ogólnobranżowy i poniekąd teoretyczny charakter,
Podkreślono też, że niewiele w tej dziedzinie zrobiono,
organizatorzy przewidzieli więc głównie udział najbardziej
a nawet problematyka ta jest w pewnym sensie spóźniona
zainteresowanych, tj. przedstawicieli kierownictw przedsię
w czasie. Zmiany do naszej branży docierają bardzo póżn-o,
biorstw, w tym przede wszystkim zastępców dyrektorów
a -nawet opornie. Wskazywano -również, aby wnioski z tych
d.s. ekonomicznych i głównych ekonomistów, przy czym narad nie podzieliły losu, zorganizowanej juz raz przez
skład delegacji ustalono w porozumieniu z zarządami od
SGP narady; co prawda na wąski temat kosztów własnych
działów.
w geodezji, ale temat ważny.
W naradzie wzięło udział 28 naczelnych dyrektorów,
Mgr inż. Edward Mecha, w swym obszernym referacie,
i ich zastępców, 17 zastępców dyrektorów d.s. ekonomicz
wyprowadzając ogólne wnioski z ekonomii politycznej, sta
nych, 5 księgowych, 13 ekonomistów, 30 pracowników pionu
technicznego, 5 — służby normowania, 5 przedstawicieli rał się zagadnienia ekonomiki branży geodezyjnej odpowied
nio podporządkować i zdefiniować. Stwierdza on w szcze
ministerstw i GUGiK, 3 — uczelni wyższych. Taki skład
gólności, że geodezja, która skupia około 2% kadry z wy
gwarantował -należyty poziom narady.
kształceniem wyższym i średnim technicznym i wytwarzają
W czasie obrad, którym przewodniczył kol. Hubert Rak —
ca w skali rocznej blisko 0,5% wartości dochodu narodowe
dyrektor WPGGK w Katowicach, przeprowadzono dyskusję
go, nie posiada usystematyzowanych i opublikowanych pod
nad referatami podstawowymi, wygłoszonymi na naradzie:
staw ekonomicznych swej działalności. Wyciąga więc z tego
1. Problemy ekonomiki w geodezji — mgr inż. Edward
wniosek, że podstaw tych jako systemu wypracowanych
Mecha.
nie ma.
2. Wybrane problemy ekonomiki w geodezji — mgr inż.
Uzasadniając swoje stanowisko, powołuje się na brak pod
Jerzy Szymoński, Józef Derezihski.
Ponieważ teksty bardzo obszernych referatów wraz z pro
stawowych kryteriów w przedmiocie kwalifikacji produkcji
gramem oraz informacjami porządkowjmi zostały uczest
geodezyjnej do materialnej czy niematerialnej. Wskazuje
nikom narady rozesłane wcześniej, autorzy tych opracowań
również na rozbieżności w ocenie charakteru prac geodezyj
ograniczyli się do podania skrótów tych referatów ze nych w sensie ich produkcyjności lub usługowości, przypi
sując powyższe z jednej strony różnorodnym umiejscowie
szczegółowym omówieniem tez.
niom jednostek geodezyjnych, w systemie naszej gospodarki,
Zarówno w zagajeniu, jak i w referatach autorzy podkreś
z drugiej zaś — wskazuje również na różnice zdań w or
lili, że narada odbywa się w okresie wzmożonej aktyw
ganizacyjnie jednolitych służbach geodezyjnych.
ności w zakresie realizacji uchwał IV Plenum, jak również
uchwał VII Plenum KC PZPR oraz w chwili, gdy zakoń
Autor postawił sobie za cel przedstawienie najogólniej
czone zostały debaty nad 5-letnim planem rozwoju gospo szych prawidłowości ekonomiki w ogóle (drogą porównania
darki narodowej w latach 1966—-1970.
z ekonomiką przemysłu), wykazanie znaczenia powyższych
Stwierdzono, że narada podjęła szereg problemów kon prawidłowości, porównanie ich z geodezją, wskazanie tema
trowersyjnych, których nie brak, gdy mowa o planowaniu
tów ekonomicznych w geodezji -nie podjętych lub nie do
i zarządzaniu. Wskazano, że TÓwnież geodeci, w obliczu pracowanych oraz podsumowania korzyści ekonomicznych
postulowanych przez IV Plenum zmian, muszą dokonać wynikających z rozpracowania zaproponowanych tematów.
rewizji pewnych podstawowych pojęć, ukształtowanych w
Na podstawie bogatego materiału informacyjnego i sta
latach pięćdziesiątych, gdy tworzono po raz pierwszy eko
tystycznego za okres ostatnich 5 lat, udostępnionego przez
nomikę przedsiębiorstw geodezyjnych.
przedsiębiorstwo geodezyjne z terenu woj. śląskiego, a mia
Starano się przeto na naradzie przypomnieć podstawowe nowicie WPGGK w Katowicach, Katowickie Okręgowe
zasady, ich ewolucję oraz wyjaśnić ich sens i związek Przedsiębiorstwo Miernicze, Przedsiębiorstwo Miernictwa
z funkcjonowaniem całej gospodarki narodowej, jak rów
Górniczego i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rol
nych, zilustrował pewne zjawiska będące obrazem faktycz
nież zaprezentować nowe definicje względnie nowe roz
wiązania.
nego stanu rzeczy i wyciągnął odpowiednie wnioski. Swoje
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WystaDienie sprowadził do podstawowych tez, a mianowicie.
— normalizacja technologiczna procesów produkcyjnych
jako niezbędny warunek planowania i ewidencji danych,
a nawet jako warunek kwalifikacji produkcji geodezyjnej;
— produkcyjność prac geodezyjnych i to produkcyjność
w sferze produkcji materialnej jako czynnik determinujący
charakter ekonomiki geodezji;
. . ,
,
— podobieństwo produkcji geodezyjnej do wykonawstwa
inwestycyjnego jako adekwatnego wzorca, wyłączając kon
cepcję podporządkowania,
.
,
-— przyrównanie produktu geodezyjnego jako środka
trwałego, wskazując na możliwość rozwiązania w powyższy
sposób najbardziej palącego i szczególnie istotnego dla go
spodarki narodowej problemu, jakim jest aktualizacja za
sobu geodezyjnego, ponadto
, .
,
__ wykazanie ekonomicznej efektywności nakładów na
prace geodezyjne w szerszym znaczeniu — stosowanie ra
chunku ekonomicznego w geodezji.
.
. .
Autor postulował jednak, że sformułowanie ostatniej tezy
może nastąpić dopiero po zdefiniowaniu czterech poprzed
nich i zaapelował, aby właśnie organizowane narady ekono
miczne tematy te zdefiniowały.
Autorzy koreferatu, koledzy: Jerzy Szymonski i Jozef Dereziński, na tle referatu podstawowego, podjęli próby „ogól
niejszego scharakteryzowania i usystematyzowania ekono
mii wykonawstwa geodezyjnego, wskazania związków tej
ekonomiki z polityką ekonomiczną w zakresie geodezji, jak
również pokazania dróg, którymi myśl ekonomiczna przeni
ka do jednostek wykonawstwa (przedsiębiorstw), wpływa
jąc na optymalizowanie działalności gospodarczej tych jed
nostek”.
W swoim referacie starali się wykazać odmienność cech
charakterystycznych geodezji, które w takim układzie nie
występują w żadnej z gałęzi gospodarki narodowej,
w związku z czym wyciągają wniosek o konieczności roz
ważnego przyjmowania rozwiązań ekonomicznych z innych
branż do branży geodezyjnej.
Polemizując z różnymi stwierdzeniami referatu podstawo
wego, popierają znany na ogół w kołach geodezyjnych
wniosek, że aby poprawić postęp ekonomiczny w geodezji,
należałoby wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjnego
objąć jednolitym systemem planowania, zarządzania i go
spodarowania, tak by pozwoliło to na porównywanie wyni
ków pracy i stwierdzenie optymalnego modelu gospodaro
wania. Na zakończenie wyciągają wnioski natury metodo
logicznej:
1 Dokumentację geodezyjną, sensu largo, należy zakwali
fikować do produkcyjnych usług geodezyjnych o charakte
rze twórczości technicznej.
2. Przez geodezyjny produkt należy rozumieć dokumen
tację geodezyjną, stanowiącą pełnowartościowy produkt dla
zamawiającego.
3. W zakresie mierników wielkości produkcji usług geo
dezyjnych przyjąć za podstawę:
a) mierniki naturalne (km, ha, pkt) w odniesieniu do po
szczególnych asortymentów robót względnie ich etapów.
'b) wartościowy miernik kosztorysowego nakładu pracy
bezpośrednio produkcyjnej — jako wskaźnik kompleksowy.
4. Za optymalną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
należy przyjąć formę przedsiębiorstwa na pełnym rozra
chunku gospodarczym, przy równoczesnym istnieniu innych
form organizacyjnych (jednostki budżetowe) uzasadnionych
konkretnymi warunkami.
5. Przyśpieszyć prace badawcze w zakresie opracowania
optymalnych modeli form organizacyjnych jednostek wy
konawstwa geodezyjnego.
6. Rozszerzyć stosowanie instrumentów ekonomicznych
i rachunku ekonomicznego również w jednostkach budżeto
wych wykonawstwa geodezyjnego.
7. Przestrzegać zasady elastycznego działania w zakresie
form organizacyjnych, planowania i zarządzania wykonaw
stwem geodezyjnym.
Dotyczy to w szczególności:
__ ustalania zadań i środków w narodowych planach go
spodarczych,
.
`
— kontroli bankowej funduszu płac.
__ systemu produkcji i planowania wewnątrzzakładowego.
8. Dążyć do ustalenia dla całej branży wspólnych ogól
nych zasad metodologicznych ekonomicznego działania
(ujednolicona klasyfikacja asortymentowa, wspólne, metody
i zasady programowania i planowania zadań i środków,
jednolite zasady porównywania działalności produkcyjnej

między zakładami i resortami, ujednolicenia zasad normo
wania pracy, zasad wynagradzania pracowników, metod ra
chunku ekonomicznego itd.). Na kanwie tych ogólnych zasad
należy opracować szczegółowe ekonomiczne instrumenty go
spodarowania w dostosowaniu do charakteru i rodzaju pro
dukcji usług geodezyjnych, jak również konkretnych wa
runków organizacyjnych.
, . , ,
9. W zakresie metod normowania pracy należy dązyc do
ujednolicenia międzyresortowego norm pracy z maksymal
nym kierunkiem wyłączenia z normowania prac nietypo
wych.
10. W zakresie zasad wynagradzania pracowników należy
w coraz szerszym stopniu przechodzić na czasowo-premiowe
systemy plac, ograniczając akord do typowych, jednorod
nych czynności.
11. Zgodnie z powyższymi wnioskami należy stworzyć
właściwe warunki umożliwiające zapewnienie równowagi
ekonomicznej systemu czasowo-premiowego i akordowego.
12. Przy opracowaniu jednolitych cen na roboty geodezyjne należy uwzględniać poziom kosztów jednostkowych
w grupie przedsiębiorstw w:odących dla danego typu robót.
13. W celu stworzenia lepszych warunków dla realizacji
postępu technicznego w skali branży, należy zorganizować
(resorty, IGiK, SGP, PTE) wspólne konsultacje i inne for
my doskonalenia ekonomicznego techników i ekonomistów
przy korzystaniu z szerokiej wymiany wzajemnych doświad
czeń międzyresortowych.
W dyskusji zabierali głos przedstawiciele różnych środo
wisk. Streszczając główne tezy dyskusji (dla zainteresowa
nych szczegółowy materiał z narady jest do wglądu w Za
rządzie Głównym SGP oraz Komitecie Organizacyjnym),
która była bardzo interesująca, zatrzymamy się na niektó
rych wypowiedziach.
— Prof. dr inż. Z. S k ą p s k i (Politechnika Krakow
ska) — przypomniał, że tworząc przedsiębiorstwa geodezyj
ne przed 17 laty, przyjęto — podobnie jak w referacie
podstawowym — bezkrytycznie pewne pojęcia z przemysłu.
Ustosunkowując się głównie do koreferatu podaje, ze praca
geodezyjna jest pracą społecznie użyteczną, ale z teg.o
tytułu, że pomnaża dochód narodowy — niekoniecznie musi
być zaliczana do pracy produkcyjnej. Istotne znaczenie ma
tu prawo podziału siły ludzkiej. Przeciwstawił klasę robot
niczą występującą w przemyśle, a więc w produkcji, kadrze
inżynieryjno-technicznej, kwalifikując ją do pracy koncep
cyjnej. I widzi, że w geodezji siłą wytwórczą jest kadra
inżynieryjno-techniczna, a robotnicy wykonują tylko prace
pomocnicze. Chcialby uważać geodezję jako efekt technicz
nych koncepcji od strony pracy w formie analitycznej czy
graficznej. W konkluzji całkowicie popiera wniosek kore
ferentów o uznanie prac geodezyjnych jako prac o chara terze twórczości technicznej. Dalej stwierdził ze niena
leży uważać efektu pracy geodezyjnej jako środka trwałego
i również jako inwestycji, w związku z czym me należy
dzielić ich na pół- czy ćwierćfabrykaty.
Istnieje zwłaszcza tendencja do mylenia związanych z tym
pojęć w związku ze sprzedażą, czy też częściową sprzedażą
wyników prac geodezyjnych. Podobnie postuluje odstąpie
nie od wydzielania w geodezji asortymentów, gdy z ma
inne podłoże niż iw przemyśle.
Dłużej zatrzymał się nad zagadnieniem.mierników efek
tów pracy. Poinformował zebranych, ze prowadził jąz
w 1961 r. na ten temat prace i starał się znalezc takie
zamienniki ekwiwalentne do rozmaitego tJPU θɪekto
pracy i wskazał, że istnieje możliwość sprowadzenia wszystkich rodzajów prac do jednego wymiaru wyrażonego
w kosztach płac. Także zamierzenia GłownegoUrzęduGeodezji i Kartografii w tym kierunku, w celu Przyięcia
takiego zamiennika popiera i sądzi, ze pozwoli to na w. ra
ne powiązanie funduszu płac z planowaniem.
W zakończeniu swej wypowiedzi wskazywał jeszcze na
konieczność prowadzenia badań ekonomicznych we wszyst
kich formach wykonawstwa geodezyjnego, badan nad nor
mami pracy i podniesieniem rangi rachunku ekonomicz
nego w geodezji.
. .
Mgr C y u ń c z u k (WPGGK — Białystok) — w swojej
obszernej i rzeczowej wypowiedzi (jako ekonomista), opie
rając sie na przesłankach ekonomii politycznej, badaniach
makro- i mikroekonomicznych stwierdził, że w zakresie
teorii przedsiębiorstw jest wiele do zrobienia, a sprawy
ekonomiki geodezji nie są rozpracowane. Polemizując z-wy
powiedzią przedmówcy zalicza geodezję do sfery produkcji
materialnej. Kryterium zaliczenia do prac produkcyjnych
wiąże się z określeniem pracy złożonej, tzn. pracy człowieka
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i wtedy, gdy zatrudniony wytwarza dobra materialne, mó
wimy, że jest to praca produkcyjna. Wobec czego na przy
kładzie transportu, który po długoletniej dyskusji zaliczono
do sfery produkcji materialnej, działalność geodezyjną
można by zaliczyć do sfery produkcyjnej.
W dalszej części podał i uzasadnił konieczność radykal
nego wprowadzenia zmian w systemie planowania i zarzą
dzania w geodezji. Twierdzi, podając przykłady, że w geo
dezyjnym planowaniu mamy odmiennie, niż to jest w prze
myśle, bardzo dużo niewiadomych. Przypuszcza, że w tej
sytuacji przechodzić się będzie z planowania administracyj
nego do ekonomicznego, to znaczy zgodnie z zaleceniami
IV Plenum KC PZPR, ograniczy się znacznie ilość wskaź
ników dyrektywnych. Podaje, że w tym 'kierunku Minister
stwo Gospodarki Komunalnej zrobiło już mały krok na
przód, ustalając jako wskaźniki dyrektywne jedynie za
trudnienie, fundusz płac i zysk. W przyszłości należałoby
bezwzględnie pójść dalej, zrezygnować przynajmniej z za
trudnienia, albo, za przykładem przedsiębiorstw przemy
słowych o charakterze usługowym, ustalić tylko wskaźnik
wykonalności i wysokości zysku. Resztę winny ustalać
przedsiębiorstwa.
Zdecydowanie popiera poruszone w referatach propozycje
dotyczące mierników produkcji. W zakończeniu wskazuje
na pominięty w referatach, a wymagający jakiegoś zasad
niczego rozpracowania, problem bodźców ekonomicznych,
które, jak to uzasadnił przykładami, nie spełniają w obec
nej postaci swojej roli.
Inż. Z. Piesków (Ministerstwo Rolnictwa) ustosun
kowując się do wniosku referatu podstawowego odnoszą
cych się do jednostek wykonawstwa geodezyjnego rozlicza
nych w budżecie stwierdza, że podane rozwiązania wyma
gają głębszego rozpracowania w sensie ich dostosowania
z uwzględnieniem specyfiki. Polemizując na temat ewiden
cji prac prowadzonych w jednostkach podkreśla, że przy
jęty przykład ich jednostki jest nietypowy z uwagi na jej
poniekąd przemysłowy charakter. Największym problemem,
jaki w tym resorcie istnieje, to problem kosztów własnych.
Komunikuję, że dla rozpracowania spraw z tym związanych
powołano w Ministerstwie Rolnictwa specjalny zespół.
Podsumowując swoją wypowiedź proponuje, aby powołać
zespół rekrutujący się z pracowników jednostek budżeto
wych, który zająłby się adaptowaniem ogólnych praw eko
nomicznych na terenie jednostek budżetowych.
Mgr St. Klimczak (Łódzkie Okręgowe Przedsiębior
stwo Miernicze) zatrzymuje się na trzech głównych pro
blemach, a mianowicie: kooperacji między przedsiębior
stwami w zakresie druków materiałowych i wspólnego
międzyresortowego wydawnictwa informującego o osiągnię
ciach jednostek wykonawstwa geodezyjnego, zbędnym
sprzęcie, środkach transportu itp. Wskazuje na konieczność
wydzielenia jakiegoś zakładu, który by się zajął produkcją
prototypów pomysłów racjonalizatorskich i wynalazków.
Postuluje zmianę kryteriów amortyzacji środków trwałych.
Mgr inż. E. Mecha (PWRN — WGKiM — Oddział
Geodezji — Katowice) nawiązał do koreferatu, omawiając:
— konieczność rozwinięcia podanego indeksu o analitycz
ną rozbudowę kierunków optymalizacji produkcji w skali
branży, badanie stopnia ich realizacji w praktyce i osiąg
niętych korzyści ekonomicznych z punktu widzenia gospo
darki narodowej,
— potrzebę przejęcia opracowań ekonomik z innych
branż. Należy wartości wypracowane i wypróbowane gdzie
indziej transformować do ekonomiki geodezyjnej. Widzi
w tym źródło’postępu technicznego i ekonomicznego. Postu
luje, by wnioski koreferatu przekazać do analitycznego udo
kumentowania zasadności.
— Doc. dr inż. R. Koronowski (Zarząd Główny
SGP) dziękując organizatorom, Zarządowi Oddziału w

Katowicach oraz referentom i koreferentom za trud przy
gotowania narady, w imieniu Zarządu Głównego zapewnił,
że wszystkie wnioski z narady będą skrzętnie rozpatrzone
i przekazane zainteresowanym resortom. Wyraża nadzieję,
że rozpoczęta na naradzie dyskusja przeniesie się do za
kładów i resortów, że efekty jej w formie informacji dotrą
do Zarządu Głównego, który je z kolei przekaże następnej
naradzie.

⅝
W podsumowaniu obrad ponownie wskazano na koniecz
ność rozpracowania omawianych problemów przez insty
tucje naukowe, nawet pozageodezyjne. Do spraw powinien
włączyć się również IGiK.
Na zakończenie podajemy pod dyskusję problematykę
następnej narady.
1. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie:
— elementy naukowej organizacji pracy,
— praktyczne zasady organizacji pracy,
— przedsiębiorstwo i schematy organizacyjne,
— proces produkcyjny i jego organizacja,
— zagadnienia optymalizacji decyzji,
— zasady zarządzania.
2. Planowanie i analiza działalności gospodarczej w przed
siębiorstwie geodezyjnym.
*

Sądzę, że zgodnie z życzeniami wyrażonymi na naradzie,
dyskusja istotnie przeniesie się ma łamy Przeglądu Geode
zyjnego i będzie pomocna w wypracowaniu najbardziej
efektywnych metod. O jednym jesteśmy już po pierwszej
naradzie przekonani, że podjęta akcja na pewno poszerza
horyzonty nieekonomistów.
Na naradzie podjęto następującą rezolucję.

Rezolucja
Uczestnicy Krajowej Narady Ekonomicznej SGP w Kato
wicach:
— uznają inicjatywę katowickiego Oddziału SGP — zor
ganizowania narady ekonomiczej — za pożyteczną i popie
rają celowość kontynuowania rozpoczętych prac nad bada
niem ekonomiki przez: narady ekonomiczne i konferencje
naukowo-techniczne;
— akceptują zaproponowaną formę organizacji konfe
rencji naukowo-technicznych przez cykl narad roboczych;
— apelują do Zarządu Głównego SGP o zwrócenie się
do kierowników służb resortowych z propozycją zainicjo
wania i prowadzenia przedstawionego niżej programu ba
dań oraz zdawania relacji z podjętych kroków na kolej
nych naradach i konferencjach.
W szczególności dotyczy to następującej problematyki:
a) zdefiniowania charakteru produkcji geodezyjnej,
b) ustalenia wspólnych ogólnych zasad metodologicznych
ekonomicznego działania, obejmujących przedsiębiorstwa
i jednostki budżetowe,
c) określenia optymalnego modelu wykonawstwa geode
zyjnego,
d) określenia metod badania ekonomicznej efektywności
nakładów na prace geodezyjne,
e) normalizacji technologicznej procesów i efektów pro
dukcji geodezyjnej,
f) ustalenia optymalnych mierników produkcji geode
zyjnej.
Zebrani postulują nawiązanie współpracy z Polskim To
warzystwem Ekonomicznym, Towarzystwem Naukowej
Organizacji i Kierownictwa i uczelniami ekonomicznymi.

Inż. TADEUSZ DULSKI
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Zjazd Absolwentów Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej
z lat 1916—1966
W dniach 10 i 11 grudnia 1966 r. odbył się w Warszawie
pod protektoratem Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zjazd
Absolwentów Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej z lat 1916 —
1966 z okazji 50-lecia istnienia tej szkoły. Obrady w dniu
10 grudnia miały miejsce w lokalu Centralnej Biblioteki
Rolniczej ,przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, a w dniu
11 grudnia w lokalu Technikum Geodezyjnego przy ul.
Gościeradowskiej 18/20 (Praga). Program i porządek obrad
był następujący:
I dzień (sobota, 10.ΧΠ.1966 r.) godz. 830 — Złożenie wią
zanek kwiatów przez 3-osobowe delegacje na grobach dy
rektorów Szkoły oraz pod płytą pamiątkową w b. gmachu
Szkoły. 900 — Rejestracja uczestników, wydawanie kart
uczestnictwa i materiałów zjazdowych. 1000 — Otwarcie
Zjazdu przez przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego,
powołanie przewodniczącego i prezydium Zjazdu. 1030 —
Przemówienie gości oraz wręczenie odznak „Za zasługi
w dziedzinie geodezji i kartografii”. 1100 — Referat o hi
storii Szkoły — mgr inż. J. Piątkowski, 1200--1230 — Prze
rwa 1230 — Dyskusja — wspomnienia, 1400—1500 — Występy
artystów scen warszawskich. 2000 — Spotkanie towarzyskie
w restauracji „Kongresowa” (Pałac Kultury i Nauki).
II dzień (niedziela, 11.XII.1966 r.) godz. 1000 — Zwiedzanie
wystawy prac uczniów Technikum Geodezyjnego. 1100 —
Referat na temat postępu technicznego w geodezji i realiza
cji uchwał V Kongresu Techników Polskich — mgr inż.
T. Bychawski.
1200—1230 — Przerwa.
1230 — Dyskusja,
sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego (w tym sprawa
wydania monografii Szkoły), podjęcie wniosków i rezolucji.
1400 — 1430 — Podsumowanie i zamknięcie Zjazdu.
W Zjeździe wzięło udział 330 absolwentów oraz zaproszeni
goście i osoby towarzyszące. Ogółem w Zjeździe uczestni
czyło ok. 450 osób. Wśród przybyłych na Zjazd gości byli
przedstawiciele: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, służb geo
dezyjnych resortów gospodarki komunalnej, leśnictwa, Pre
zydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, Kuratorium
Okręgu Szkolnego, Politechniki Warszawskiej, Instytutu
Geodezji i Kartografii. Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
Redakcji Przeglądu Geodezyjnego, przedsiębiorstw geode
zyjnych działających na terenie Warszawy, Polskiego Radia,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, Technikum Poligraficz
nego, Technikum Geodezyjnego w Warszawie i Opolu oraz
byli i obecni nauczyciele Szkoły.
W dniu 10 grudnia 1966 r. w godz. 800—900 delegacje
absolwentów z Komitetu Organizacyjnego Zjazdu złożyły
przy udziale przedstawicieli nauczycieli i uczniów Techni
kum Geodezyjnego wiązanki kwiatów na grobach dyrektoPrezydium Zjazdu
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rów Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej. Na grobie dyr.
Antoniego Fabiana wiązankę złożyli kol. Kazimierz Micha
lik, Władysław Płoski i Aniela Pokorska, na grobie dyr.
Stanisława Klużniaka i pod płytą pamiątkową w b. gma
chu Szkoły przy ul. Hożej 88 — kol. Hieronim Jurczyński,
Eugeniusz Kubaj, Otylia Lisowa i Janusz Wapiński, na
grobie dyr. Konstantego Wysockiego — kol. Teresa Ligowska, Wojciech Nagórski i Hanna Telakowiec.
Dla uczestników Zjazdu Komitet Organizacyjny wydał
w formie powielonej „Historię Warszawskiej Szkoły Geo
dezyjnej” ze spisem absolwentów, którą opracował kol.
Edward Jarosiński, a materiały do niej zebrali kol. Edward
Dyczkowski, Mieczysław Krajewski i Otylia Lisowa. Z wy
dawnictwa tego wynika, że w okresie 50-letnim Warszawską
Szkołę Geodezyjną ukończyło ogółem 2039 osób (absolwenci
i eksterniści). Szkoła ta miała następujące nazwy: 1) Kursy
Miernicze przy Politechnice Warszawskiej (1916—1917),
2) Szkoła Miernicza (1917—1918),
3) Państwowa Szkoła
Miernicza (1919—1937), 4) Państwowe Liceum Miernicze
(1937—1940), 5) Wydział Mieniczy Państwowej Szkoły
Budownictwa Lądowego i Wodnego (1940—1944), 6) Liceum
Miernicze (1945—1951), 7) Technikum Geodezyjne (1951—
1966) i Państwowa Szkoła Techniczna Nr 8 — specjalność
fototopografia (1961—1966).
Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy Zjazdu otrzymali
z Komitetu Organizacyjnego materiały zjazdowe: kartę
uczestnictwa z programem Zjazdu, Historię Szkoły, komu
nikat w sprawie monografii Szkoły, szkic rozmieszczenia
miejsc zjazdowych, kartę wstępu na spotkanie towarzyskie
i bilety do Teatru Wielkiego. Wydanie tych materiałów
zostało przeprowadzone sprawnie przez kol. Elżbietę Bajewską, Krystynę Bujnowską, Wojciecha Hagmajera1 Leo
polda Kucickiego, Otylie Lisową, Irenę Łaś-Ronisz, Zofię
Miller, Halinę Orzeszek, Zbigniewa Pudłowskiego i Ryszarda
Różańskiego. Przy pracach tych pomagali również ucznio
wie Technikum Geodezyjnego. Gospodarzem sali obrad
był kol. Bohdan Przedpełski, a dyspozytorem samochodów
dla obsługi Zjazdu — kol. Zbigniew Bujalski.
Zjazd otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu kol. Kazimierz Napierkowski. Powitał on przyby
łych gości i absolwentów Szkoły. Na jego wezwanie zebrani
powstaniem z miejsc i półminutową ciszą uczcili pamięć
zmarłych dyrektorów, nauczycieli i absolwentów Szkoły.
Następnie omówił on cel i program Zjazdu, wspomniał
o wydaniu na Zjazd Historii Szkoły i o zamierzonym opra
cowaniu monografii Szkoły oraz wyraził przekonanie, że
Zjazd będzie miłym i przyjemnym spotkaniem.
Na przewodniczącego Zjazdu został powołany kol. Wła
dysław Płoski, absolwent Szkoły z 1923 r., a do Prezydium
zostali zaproszeni: b. długoletni zasłużony pedagog Szkoły
mgr inż. Wilhelm Chojnicki, kol. Aniela Pokorska — abs.
z 1921 r„ kol. Edward Sokołowski — abs. z 1921 r., kol.
Teresa Ligowska — abs. z 1964 r„ dyrektor Technikum Ge
odezyjnego kol. Józef Piątkowski — abs. z 1941 r., Prze
wodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu kol. Kazi
mierz Napierkowsiki — abs. z 1922 r.
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Przybyła na Zjazd delegacja uczniów Technikum Geode
zyjnego wręczyła Przewodniczącemu Zjazdu wiązankę kwia
tów a jej przedstawiciel Andrzej Wocial powitał Zjazd
życząc owocnych obrad i zapewniając, że uczniowie Szkoły
dołożą starań dla uzyskania dobrych wyników w nauce, tak
abv po skończeniu jej stać się wzorowymi absolwentami,
z których Szkoła byłaby dumna. Przedstawiciel ten został
zaproszony do Prezydium Zjazdu.
, .∙ .
., 1
Następnie szereg gości wygłosiło przemówienia powitalne:
mgr inż. Borys SZMIELEW — Prezes Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii witając Zjazd stwierdził, że sam
jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej i ży
czył Szkole dalszych wielkich sukcesów w nauczaniu, a ko
legom osiągnięć w pracy zawodowej; mgr Jerzy KUBER
SKI — Kurator Okręgu Szkolnego podkreślił, ze Szkoła za
pisała się złotymi zgłoskami przy wychowaniu młodego po
kolenia, co jest zasługą jej pedagogów. Zwrócił się do ze
branych absolwentów z apelem, żeby utrzymywali kontakt
ze Szkołą oraz żeby otaczali troską i opieką tych, którzy
będą kończyć szkołę. Poinformował zebranych, że rok 1966/
1967 został uznany za rok obchodów jubileuszu 50-lecia
Szkoły oraz że w ramach tych obchodów przewiduje się
zorganizowanie w I kwartale 1967 r. uroczystości, na które
zaprasza zebranych. Podczas tych uroczystości nastąpi na
danie imienia Technikum Geodezyjnemu oraz wręczenie
odznaczeń zasłużonym nauczycielom.
Doc. dr inż. Ryszard KORONOWSKI — Prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich, powitał Zjazd
w imieniu SGP i stwierdził, że uroczystość 50-lecia Szkoły
nie jest świętem zwykłym, podkreślił wielkie sukcesy Szko
ły, życzył obecnym pedagogom oraz wszystkim absolwen
tom zdrowia i energii do dalszych osiągnięć.
Mgr inż. Stanisław Janusz TYMOWSKI — redaktor na
czelny Przeglądu Geodezyjnego, złożył absolwentom Szkoły
serdeczne życzenia miłej atmosfery na Zjeździe, podtrzyma
nia więzi koleżeńskiej, jaka ich łączyła w czasie studiów,
oraz bliższej współpracy z Przeglądem Geodezyjnym.

Mgr Edward CIBOROWSKI — były długoletni nauczyciel
Szkoły, wyraził zadowolenie z wydania na Zjazd historii
Szkoły’, która jest wstępem do opracowania monografii
Szkoły, omówił nieścisłości, które zauważył w opracowanej
historii, wyraził uznanie dla kolegów, którzy podjęli tę pra
cę oraz zadeklarował swój udział przy opracowaniu mo
nografii Podzielił sie także wspomnieniami z okresu nau
czania w Szkole, w której był pedagogiem przez ok. 40 lat.
Przemówienie powitalne wygłosili także: mgr inż. Włady
sław KATKIEWICZ — zastępca kierownika Wydziału
Architektury, Nadzoru Budowlanego i Geodezji Prezydium
Rady Narodowej m. st. Warszawy, mgr inż. Marian FRAN
KIEWICZ __ wizytator Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego, dr inż. Stanisław PACHUTA — prezes Zarządu
Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP oraz inż. Jan JA
NAS — dyrektor Technikum Geodezyjnego w Opolu.
Po przemówieniach powitalnych przewodniczący Zjazdu
odczytał nadesłane listy z pozdrowieniami i źyczeniarni dla
Zjazdu. Następnie kol. Kazimierz Napierkowski odczytał listę
absolwentów Szkoły, którym Minister Spraw Wewnętrz
nych nadał zarządzeniem z dnia 5 grudnia 1966 r. zlθξ⅛
odznakę „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii .
W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych odznaki wręczył
prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii kol. mgr
inż. Borys Szmielew. Odznaką zostali wyróżnieni następu
jący koledzy: Kazimierz Anders z Sochaczewa, Marian Cud
ny z Chełma, Stanisław Głowiński z Ursusa, Kazimierz Jachowski z Tczewa, Stanisław Jakubowski z Sopot, Mateusz
Kozielski z Płocka, Stanisław Kuligowski ze Szczecina, Ru
dolf Latawiec z Warszawy, Aleksander Marcinkowski z Lu
blina, Sergiusz Paszyn ze Szczecina, Edward Sokołowski
z Zalesia Górnego i Jerzy Waszczyński z Rawy Mazowiec
kiej.
Po przerwie kol. Józef Piątkowski — dyrektor Technikum
Geodezyjnego, wygłosił referat o historii Warszawskiej
Szkoły Geodezyjnej, w którym przedstawił genezę powsta
nia tej Szkoły "i jej zadania w początkowym okresie istnie
nia. Scharakteryzował działalność dyrektorów Stanisława
Kluźniaka i Konstantego Wysockiego i omówił znaczenie
ciągłości kierownictwa w działalności Szkoły oraz obecną
sytuację w zakresie programów nauczania i zadania stojące
przed Szkołą w najbliższym okresie.
Na wniosek przewodniczącego Zjazdu kol. W. PloskiegO
została powołana komisja wnioskowa, do której wybrano
kolegów: Tadeusza Dulskiego, Edwarda Jarosińskiego, Jó
zefa Piątkowskiego i Edwarda Sokołowskiego.
Następnie rozpoczęła się dyskusja — wspomnienia, w któ
rej kolejno zabierali głos następujący koledzy:
— Edward SOKOŁOWSKI (absolwent z 1921 r.) po
dzielił się wspomnieniami z okresu swojej nauki w Szkole,
której dyrektorem był Antoni Fabian. Podkreślił troskę
Szkoły o wychowanie obywatelskie młodzieży, omówił za
sługi woźnego Szkoły Antoniego Webera, nazywając go
„pierwszym instruktorem uczniów” i „wicedyrektorem
Szkoły”, przytoczył epizody z życia szkolnego oraz stwier
dził, że do Zjazdu Absolwentów podchodzi z dużym uczu
ciem, gdyż przypominają mu się młodzieńcze lata;
— Wojciech HAGMAJER (absolwent z 1931 r.) nawią
zując do zjazdu absolwentów 3 pierwszych roczników Szko-

Uczestnicy Zjazdu na sali podczas obrad
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ły, który odbył się w 1063 r., podał, że .na uwagę zasługuje
ułożony przez jednego z kolegów i wygłoszony na tym
zjeździe wiersz o zawodzie geodezyjnym. Następnie wiersz
ten zarecytował;
— Marian CUDNY (absolwent z 1925 r.) poruszył za
gadnienie udziału geodetów przy przeprowadzaniu reformy
rolnej w 1944/45 r. i uznając, że zasługi ich w tym zakre
sie poszły po 20 latach w zapomnienie zaapelował, aby
przedstawić tę sprawę resortowi rolnictwa;
— Kazimierz NAPIERKOWSKI (absolwent z 1922 r.) —
stwierdził, że chociaż wygląd kolegow z lat młodzieńczych
obecnie zmienił się, można ich poznać po błysku oczu, któ
ry pozostał ten sam, a następnie scharakteryzował postać
Qyrektoia Antoniego Fabiana;
— Taudeusz DULSKI (absolwent z 1943 r.) — podzielił
się wspomnieniami z okresu nauki w Szkole podczas oku
pacji niemieckiej, omowił szczególny charakter działalności
.szkoły i trudne warunki nauki w tym okresie na tle Ogól
nej sytuacji Iuanosci w kraju, wynikającej z terroru sto
sowanego przez okupanta, podkreślił zasiugi dyrektora Sta
nisława Kiużmaka i pedagogów, zaapelował do kolegów ab
solwentów Szkoly z okresu okupacji hitlerowskiej o nadsy
łanie swoich wspomnień do monografii Szkoły, gdyż w wy
danej ¡na Zjazd ɪiistorii Szkoiy jest wiele nieścisłości, oraz
wyraził pogląd, że o okresie tym powinni więcej wiedzieć
ooecni uczniowie i młodzi aosoiwenci Szkoły;
— Leon SZY1V1KIEWICZ (absolwent z 1949 r.) — podzie
lił się wspomnieniami z okresu tajnej nauki zorganizowa
nej w pierwszym roku okupacji niemieckiej przez dyrekto
ra Stanisława Klużniaka w swoim mieszkaniu oraz przed
stawił zasługi woźnego Szkoły Antoniego Webera przy za
bezpieczaniu pomocy naukowych Szkoły;
— Tadeusz BYCHAWSKI (absolwent z 1928 r.) — podzie
lił się wspomnieniami z okresu swojej nauki w Szkole,
mieszczącej się początkowo przy ul. Szpitalnej, a następnie
ul. Hożej, scharakteryzował postać dyrektora Antoniego
Fabiana na tle pewnego zdarzenia z okresu odbywania
ćwiczeń polowych we Włochach oraz przedstawił warunki
nauki w Szkole w latach 1948—1954, w którym to okresie
był w niej wykładowcą miernictwa.
Po przerwie odbyły się występy artystów scen warszaw
skich. Występowali Hanka Bielicka, Jerzy Ofierski, Rena
Rolska, Mieczysław Wojnicki. Akompaniatorem był Andrzej
Płonczyński a konferansjerem Koliński. Długotrwałe oklaski
dla artystów świadczyły, że występy podobały się zgroma
dzonym.
Wieczorem o godz. 2000 odbyło się spotkanie towarzyskie
w restauracji „Kongresowa” w Pałacu Kultury i Nauki.
W spotkaniu wzięło udział ok. 300 absolwentów i 50 osób
towarzyszących. Gospodarzami spotkania z ramienia Komi
tetu Organizacyjnego Zjazdu byli kol. Feliks Burgemejster,
Zbigniew Falek i Teresa Ligowska. Absolwenci Szkoły spę
dzili kilka godzin na wspólnym spotkaniu w miłej i przy
jemnej atmosferze, wspominając okres szkolny, dowcipku
jąc i bawiąc się.
Drugi dzień Zjazdu (11.XII.1966 r.) rozpoczął się od zwie
dzania przez uczestników Zjazdu wystawy zorganizowanej
przez Technikum Geodezyjne. Wystawa obejmowała prace
uczniów i pomoce naukowe z przedmiotów: geodezja, foto
grametria, geodezyjne urządzenia terenów rolnych, geodezja
inżynieryjna, rysunek geodezyjny i fotoreprodukcja oraz
fototopografia, a także pamiątki Szkoły z okresu lat 1916—
1966 oraz piśmiennictwo nauczycieli i absolwentów Szkoły.
Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedza
jących. Przedstawione prace uczniów świadczyły o wysokim
poziomie nauczania przedmiotów zawodowych. Na wystawie
pamiątek Szkoły zostały przedstawione między innymi księ
gi protokolow Rady Pedagogicznej, fotografie dyrektorów,
nauczycieli i uczniów z okresu 50-letniego, świadectwa i le
gitymacje a także pierwszy znaczek szkolny z 1918 r. Na
wystawie piśmiennictwa zostały zgrupowane publikacje by
łych i obecnych nauczycieli oraz absolwentów Szkoły. Ogó
łem przedstawiono 267 pozycji (86 książek i 181 artykułów).
Stanowią one w całości poważny dorobek naukowy w za
kresie geodezji.
Po wznowieniu obrad mgr inż. Tadeusz Bychawski wy
głosił referat na temat postępu technicznego w geodezji
i realizacji uchwał V Kongresu Techników Polskich. W re
feracie tym omówił on zmiany, jakie zachodziły w technice
geodezyjnej i rodzajach sprzętu używanego do prac geode
zyjnych w ubiegłym okresie 50-letnim i perspektywy w tym
zakresie oraz wkład absolwentów Szkoły w rozwój postępu
technicznego. Wymienił on jako najbardziej zasłużonego

kol. prof, dr inż. Stefana Hausbrandta, absolwenta Szkoly
z 1922 r. i wieloletniego jej pedagoga. Uczestnicy Zjazdu
długotrwałymi oklaskami zgotowali owację obecnemu na
sali kol. prof. Hausbrandtowi.
Zaproszony na Zjazd dyrektor Zespołu Szkół Zawodo
wych Nr 3, mgr Zbigniew ZWIERZ, powitał Zjazd i poinlormował zebranych o pracy Zespołu Szkół, w skład któ
rego wchodzą Technikum Ueodezyjne, Iecnnikum Geolo
giczne i Państwowa Szkoła Techmczna Nr 8 (specjalność
fototopografia). Wyraził zadowolenie z odbycia drugiego
dnia Zjazdu w gmachu Szkoły, gdyż absolwenci mieli moż
ność bezpośrednio zapoznać się z oDecną działalnością Szko
ły i porównać ją z poprzednią oraz prosił o utrzymywanie
kontaktu ze Sżkołą.
W dyskusji zabierali głos kolejno następujący koledzy:
— Zygmunt KOWALEWSKI — zastępca przewodniczące
go Komitetu Organizacyjnego Zjazdu (absolwent z 1930 r.) —
złożył podziękowanie dla zespołu, który przygotował na
Zjazd Historię Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej;
— Ryszard RÓŻAŃSKI .(absolwent z 1950 r.) — poruszył
trudną sytuację Technikum Geodezyjnego w zakresie sprzę
tu geodezyjnego i fotogrametrycznego;
— Janusz WAP1NSKI (absolwent z 1942 r.) — omówił
korzyści, jakie przyniosłoby połączenie w jeden zespół
wszystkich szkół geodezyjnych, działających na terenie
Warszawy, do których należą Technikum Geodezyjne na
podbudowie szkoły podstawowej, Państwowa Szkoła Tech
niczna Nr 8 (fototopografia) — pomaturalna, dzienna, Tech
nikum Geodezyjne — zaoczne i Państwowa Szkoła Tech
niczna (geodezja) — zaoczna;
— Wojciech NAGÓRSKI — (absolwent z 1965 r.) — po
ruszył sprawę potrzeby zapewnienia (wybudowania) inter
natu dla Technikum Geodezyjnego i Państwowej Szkoły
Technicznej Nr 8;
— Eugeniusz KUBAJ (absolwent z 1941 r.) — wystąpił
z inicjatywą ufundowania sztandaru dla Technikum Geode
zyjnego;
— Zygm∣unt KOWALEWSKI — omówił sytuację lokalową
Szkoły i wysunął propozycję podjęcia starań o budowę no
wego gmachu dla Szkoły bliżej centrum Warszawy, w któ
rym mieściłby się również internat Szkoły;
— Hieronim JURCZYNSKI (absolwent z 1942 r.) — po
dziękował przewodn. Komitetu Organizacyjnego kol. NaPierkowskiemu za zorganizowanie obecnego Zjazdu i za
proponował, aby zjazdy takie organizować co 5 lat;
— Jan SZCZUKA (absolwent z 1933 r.) — poruszył spra
wę przynależności geodetów do Stowarzyszenia Geodetów
Polskich informując, że na ogólną ilość ok. 9000 geodetów
w kraju, zrzeszonych w SGP jest ok. 6000, a więc jeszcze
duża ilość geodetów nie należy do SGP. W związku z tym
zaapelował, aby wszyscy absolwenci Szkoły stali się człon
kami tego Stowarzyszenia;
— Józef PIĄTKOWSKI — poinformował zebranych
o krokach podjętych przez Dyrekcję Szkoły w sprawie na
dania Technikum Geodezyjnemu imienia prof, dr inż. Sta
nisława Klużniaka oraz o pozostawieniu tablicy pamiątko
wej w b. gmachu Szkoły przy ul. Hożej 88 z uwagi na oko
liczność, że gmach ten był miejscem pracy dyr. Klużniaka.
Wobec podanej na Zjeździe przez Kuratora Okręgu Szkol
nego wiadomości o przewidywanym nadaniu imienia Tech
nikum Geodezyjnego zaproponował on, aby Zjazd poparł
inicjatywę nadania Szkole imienia prof, dr inż. Stanisława
Klużniaka;
Zwiedzanie wystawy w lokalu Technikum Geodezyjnego

99

— Henryk SUSŻYCKI (absolwent z 1951 r.) podzielił
się wspomnieniami z okresu swej nauki w Szkole, podkre
ślając zasługi dyr. Kluzniaka jako wychowawcy uczniów;
— Stanisław KILLAR (absolwent z 1936 r.) poruszył
sprawę ochrony prawnej zawodu geodezyjnego,
Po przerwie przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Zjazdu kol. Kazimierz Napierkowski złożył sprawozdanie
z działalności Komitetu Organizacyjnego. Komitet zawiązał
się w dniu 15 lutego 1966 r. i działał w 6 sekcjach: pro
gramowo-organizacyjnej, finansowej, referatów, lokalu
Zjazdu i noclegów, uczestnictwa i gości oraz imprez zjaz
dowych. Do Komitetu weszło ok. 56 osób. Prezydium Ko
mitetu składało się z 8 osób. Na zorganizowanie Zjazdu
Komitet uzyskał zezwolenie Urzędu Spraw Wewnętrznych
Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy. Na ogólną
ilość ok. 2000 absolwentów Szkoły Komitet zdołał ustalić
adresy ok. 1000 absolwentów. W wyniku wielomiesięcznych
prac organizacyjnych Komitet uzyskał zgłoszenia udziału
w Zjezdzie od 332 absolwentów. W 60%. byli to absolwenci
roczników powojennych. 76υ∕ι> zgłoszeń wpłynęło od absol
wentów z terenu Warszawy i okolic a 24%. z terenu całego
kraju. Wśród zgłaszających swój udział było ok. 24"/o ko
biet. Udział w spotkaniu towarzyskim zgłosiło 355 osób
(absolwenci i osoby towarzyszące), zapotrzebowanie na bi
lety do Teatru Wielkiego — 189 osób i zapotrzebowanie na
miejsca w hotelu — 35 osób. Następnie kol. Napierkowski
omówił sprawę projektowanego wydania monografii Szkoły
i przedstawił działalność finansową Komitetu Organizacyj
nego oraz złożył podziękowania dla wszystkich, którzy
udzielili pomocy Komitetowi przy organizacji Zjazdu, a w
szczególności dla Zarządu Głównego SGP1 Dyrekcji zespołu
Szkół Zawodowych Nr 3 i uczniów Technikum Geodezyj
nego. Ponadto złożył on podziękowanie wszystkim człon
kom Komitetu Organizacyjnego za ich wkład pracy przy
organizowaniu Zjazdu. Zwracając się do przewodniczącego
Zjazdu kol. Władysława Ploskiego serdecznie podziękował
mu za sprawne przeprowadzenie obrad. Poinformował on
zebranych, że ze względu na konieczność rozwiązania Ko
mitetu po Zjeżdzie, opracowaniem monografii zajmie się
Zarząd Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP w drodze
powołania do tego celu odpowiedniego zespołu. Wszelkie
uwagi i uzupełnienia do wydanej na Zjazd Historii Szkoły,
jak i wszelkie materiały do monografii (fotografie, wspom
nienia, dokumenty itp.) należy kierować do Zarządu Od
działu Stoleczno-Wojewodzkiego SGP.
Zjazd uchwalił następujące wnioski wysunięte w spra
wozdaniu Komitetu Organizacyjnego:
1) pozostałość funduszów Komitetu przekazać do Komite
tu Rodzicielskiego przy Technikum Geodezyjnym z prze
znaczeniem na ufundowanie sztandaru dla Szkoły,
2) akta Komitetu Organizacyjinego przekazać do Zarządu
Oddziału Stołeczno-Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geode
tów Polskich,
3) pozostałość wydanej na Zjazd Historii Warszawskiej
Szkoły Geodezyjnej przekazać do Dyrekcji Technikum Ge
odezyjnego z przeznaczeniem dla wyróżniających się ucz
niów, z tym że 10 egz. przekazać do Zarządu StolecznoWojewodzkiego SGP dla potrzeb zespołu, który ma opra
cować monografię Szkoły,
4) powołać zespół, który zbada działalność finansową Ko
mitetu Organizacyjnego.
Do powołanego przez Zjazd zespołu dla zbadania działal
ności finansowej Komitetu zostali wybrani kol.: Elżbieta
Bajewska, Stanisław Józefowicz, Czesław Jurczyński, Sta
nisław Skonieczny i Antoni Soszyński.
Przewodniczący Komisji wnioskowej kol. Tadeusz Dulski
przedstawił zebranym wysunięte na Zjeżdzie i skorygowa
ne przez Komisję wnioski oraz projekt rezolucji Zjaidu.
Wnioski te, po wprowadzeniu poprawki zgłoszonej przéz
kol. prof. St. Hausbrandta (dot. lokalu Szkoły), zostały
uchwalone, a rezolucja przyjęta przy niebywałych oklas
kach. Na wezwanie przewodniczącego Zjazdu uczestnicy
Zjazdu jeszcze raz wysłuchali w pozycji stojącej pierw
szego zdania rezolucji i w ten sposób złożyli hołd dyrek
torom i pedagogom Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej.
Uchwalone wnioski i rezolucja podane są w załączeniu do
niniejszego sprawozdania.
Podsumowania Zjazdu dokonał przewodniczący kol. Wła
dysław Płoski. Stwierdził on, że po raz drugi przypadł mu
zaszczyt objęcia przewodnictwa na Zjeżdzie Absolwentów
Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej, bowiem zostało mu ono
powierzone również na I Zjeżdzie w 1949 r. Podkreślił, że
głównym tematem pierwszego dnia Zjazdu była historia
Szkoły i wspomnienia absolwentów z okresu nauki w Szko

le, zaś w drugim dniu Zjazd skoncentrował się na zagad
nieniach postępu technicznego w geodezji i warunkach na
uki w Szkole, która ma 56-letnią tradycję. Stwierdził on,
że Zjazd przyczynił się do umocnienia więzi między absol
wentami i więzi ich ze Szkołą. Wyraził przekonanie, że na
zapowiedzianym przez Kuratora Okręgu Szkolnego uroczy
stościach związanych z jubileuszem ɔu-leeia Szkoły, które
mają odbywać się w 1967 r., wezmą udział — zgodnie z za
proszeniem — absolwenci Szkoły. Podziękował Komitetowi
Organizacyjnemu Zjazdu na czele z koi. Napierkowskim za
właściwe przygotowanie Zjazdu i umożliwienie absolwentom
Szkoły spotkania się. Złożył również podziękowania dyrek
torowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 mgr Zbigniewowi
Zwierzowi i dyrektorowi Technikum Geodezyjnego kol. Jó
zefowi Piątkowskiemu za udostępnienie dla Zjazdu gma
chu Szkoły i zorganizowanie wystawy oraz Komitetowi Ro
dzicielskiemu przy Technikum Geodezyjnym za zorganizo
wanie dla uczestników Zjazdu bufetu, a także uczniom
Szkoły za udzieloną pomoc. Następnie zamknął On Zjazd.
Zebrani hucznymi oklaskami wyrazili podziękowanie kol.
Ploskiemu za sprawne kierowanie obradami.
Na zakończenie kol. Józef Piątkowski zaapelował do ab
solwentów o nadsyłanie pamiątek i fotografii z okresu nau
ki w Szkole oraz o utrzymywanie kontaktu ze Szkołą.
Wieczorem uczestnicy Zjazdu byli na operze „Halka”
w Teatrze Wielkim.
♦ * *

Według opinii uczestników Zjazd był dobrze przygotowa
ny od strony organizacyjnej, program jego urozmaicony
i obrady sprawnie przeprowadzone przy ożywionej dyskusji.
Na Zjeżdzie panował przyjemny nastrój. Przebieg obrad zo
stał utrwalony na taśmie magnetofonowej. Magnetofony
obsługiwali uczniowie Technikum Geodezyjnego. Uczestnicjr
Zjazdu mieli możność uzyskania pamiątkowych fotografii
ze Zjazdu. W sumie Zjazd był udany i należy sądzić, że
utrwali się on dobrze w pamięci absolwentom Warszawskiej
Szkoły Geodezyjnej.

Wnioski uchwalone przez uczestników Zjazdu Absolwentów
Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej z lat 1916—1966 odbytego
w Warszawie w dniach 10 i 11 grudnia 1966 r.
Wniosek 1. Zjazd wyraża pogląd, że działające na terenie
Warszawy szkoły geodezyjne powinny być połączone w je
den zespół (Technikum Geodezyjne na podbudowie szkoły
podstawowej, Państwowa Szkoła Techniczna Nr 8 (fototopografia) — pomaturalna, dzienna, Technikum Geodezyj
ne — zaoczne, Państwowa Szkoła Techniczna (geodezja) —
zaoczna).
Wniosek 2. Zjazd wyraża opinię, że dla powyższych szkół
zachodzi potrzeba wybudowania odrębnego gmachu wraz
z internatem. Jeżeli budowa gmachu byłaby niemożliwa,
Zjazd uznaje za konieczne dokonanie zmiany lokalizacji
Szkoły (przeniesienie bliżej centrum Warszawy) i zapewnie
nie jej internatu.
.
Wniosek 3. Zjazd z zadowoleniem przyjął do wiadomości
informację Obywatela Kuratora Okręgu Szkolnego o pro
jektowanych uroczystościach jubileuszowych w I kwartale
1967 r., podczas których ma nastąpić nadanie imienia Tech
nikum Geodezyjnemu w Warszawie. Zjazd wyraża głębokie
przekonanie, że zgodnie z dotychczasowjnni staraniami
i opinią ogółu gtodetów, Technikum Geodezyjnemu w War
szawie zostanie nadane imię prof, dr inż. Stanisława Kluźniaka.
Wniosek 4. Zjazd inicjuje ufundowanie sztandaru War
szawskiej Szkoły Geodezyjnej, który powinien być przeka
zany Technikum Geodezyjnemu w Warszawie. O zajęcie się
realizacją powyższego Zjazd zwraca się z prośbą do Dyrek
cji Technikum Geodezyjnego i Komitetu Rodzicielskiego
przy tym Technikum.
Wniosek 5. Zjazd apeluje do wszystkich absolwentów
Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej o zapisywanie się na
członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz o aktyw
ną pracę w tym Stowarzyszeniu.
Wniosek 6. Zjazd wyraża pogląd, że istnieje potrzeba wy
datnego zwiększenia zaopatrzenia w sprzęt geodezyjny i fo
togrametryczny dla Szkoły.
Wniosek 7. Zjazd postanawia organizować zjazdy absol
wentów Szkoły co 5 lat,.prosząc organy Stowarzyszenia Ge
odetów Polskich o pomoc w tym zakresie. Jednocześnie
Zjazd prosi Zarząd Oddziału Stołeczno-Wojewódzki ego SGP
o rozważenie możliwości uwzględnienia w swej działalności
problematyki absolwentów Warszawskiej Szkoły Geodezyj
nej.
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Rezolucja Zjazdu Absolwentów Warszawskiej Szkoly
Geodezyjnej z lat 1916—1966
My, absolwenci Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej z lat
1916—1966, zebrani na Zjezdzie zorganizowanym iw War
szawie w dniach 10 i Ill grudnia 1966 r. z okazji 50-lecia
szkolnictwa geodezyjnego w Warszawie składamy hołd dy
rektorom i pedagogom Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej,
którym zawdzięczamy nasze przygotowanie zawodowe. We
wdzięcznej pamięci zachowujemy przede wszystkich tych,
którzy obok pracy pedagogicznej byli dla nas wychowaw
cami i służyli nam radą i pomocą w przezwyciężeniu trud
ności w nauce, a nawet — w szczególnie ciężkich latach —
w zdobywaniu środków utrzymania.
W okresie minionych 50 lat Warszawską Szkołę Geodezyj
ną ukończyło ok. 2000 absolwentów. Absolwenci tej Szkoły
zatrudnieni są w różnych działach gospodarki narodowej na
terenie całego kraju. Zdoibyli i nadal zdobywają wysokie
kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Swoją pra
cą, wykonywaną częstokroć w bardzo ciężkich warunkach
terenowych, przy wielomiesięcznym oddzieleniu od rodziny
i wielu wyrzeczeniach osobistych, dali oni znaczny wkład
w rozwój gospodarki narodowej i nadal będą przyczyniać
się do jej rozwoju.

Zgodnie z apelem skierowanym ,do ogółu geodetów przez
XX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich we
Wrocławiu absolwenci Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej do
łożą starań, aby wkładem swojej pracy i twórczą inicjatywą
przyczynić się do realizacji programu działania wytyczone
go przez V Kongres Techników Polskich w Katowicach,
a w szczególności w zakresie postępu technicznego, unowo
cześnienia produkcji i rozwoju jej mechanizacji, postępo
wych metod technologicznych i organizacyjnych oraz szko
lenia i doskonalenia kadr.
Wyniki naszej pracy będą miały niemały wpływ na po
myślny przebieg realizacji zadań, wynikających dla geode
tów z pięcioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej
na lata 1966—∣1976. Nie zabraknie również nas przy realizo
waniu zadań wynikających z uchwały VIl Plenum KC
PZPR, dotyczącej usprawnienia organizacji pracy i zarzą
dzania w przedsiębiorstwach.
Zjazd Absolwentów Warszawskiej Szkoły Geodezyjnej
zwraca się do obecnych uczniów tej Szkoły z apelem o do
łożenie starań, aby postępowaniem swoim i pomyślnymi wy
nikami nauki podtrzymywali dobre imię Warszawskiej
Szkoły Geodezyjnej.

Mgr inź. IGNACY RABCZUK

UKD 711.3:625.81

Problem dróg polnych w gospodarstwach Indywidoalnych
Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1966 ,r. (Mo
nitor Polski nr 10 z 10.VIIIJ1966 r.) o ochronie użytków rol
nych objęła ochroną te grunty, które zostały już zainwesto
wane, na których inwestycje są już realizowane, a także
grunty, które mają być w przyszłości zainwestowane.
Uchwała ta ze zrozumiałych powodów nie objęła i nie
mogła objąć wszystkich przypadków niewłaściwego i nie
gospodarnego wykorzystania użytków rolnych.
W ostatniej 5-Iatce ukazało się szereg ustaw: o planowa
niu przestrzennym, o terenach budowlanych na terenie wsi,
o zakazie podziału gospodarstw rolnych, o zagospodarowa
niu wsipólnot wiejskich, ale i te ustawy tylko częściowo re
gulują zasady prawidłowej gospodarki na gruntach indywi
dualnych gospodarstw.
Celem niniejszego opracowania jest wykazanie, że w sek
torze prywatnym kryją się ogromne zapasy gruntów rol
nych zupełnie nie wykorzystanych, z dużą stratą nie tylko
dla gospodarki ogólnonarodowej, ale i dla samych właści
cieli. Podstawowy środek produkcji, jakim jest ziemia, rozdroibiony na miliony działek, użytkowany jest od wieków
tak, jak to w danej chwili dogadza jej właścicielowi, w spo
sób nieskoordynowany, często przypadkowy. Przekazywanie
ziemi z pokolenia na pokolenie pociąga za sobą jej nieustan
ny podział. Powoduje to także rozdrabnianie gospodarstw
i działek, składających się na dane gospodarstwo.
Ponieważ do każdej działki musi być dowożony nawóz,
nasiona i sprzęt uprawowy, a w końcowym etapie produk
cyjnym muszą być z niej wywiezione plony, każda z dzia
łek musi mieć zapewniony dojazd. Z podziałem więc grun
tów maleją też działki, a wzrasta nieustannie powierzchnia
dróg dojazdowych, z zasady wykrojonych z dobrych grun
tów uprawnych. Proces ten — przez nikogo przez wieki nie
kontrolowany — doprowadził w skrajnych przypadkach do
sytuacji krytycznej, gdzie działka znalazła się bez dojazdu,
a plony są wynoszone na plecach.
Aby udowodnić, że drogi dojazdowe w większości gospo
darstw indywidualnych stały się problemem, zobaczymy jak
przebiegał proces rozdrabniania się działek na przestrzeni
wieków.
W Katedrze Geodezyjnej Urządzeń Rolnych WSR w Kra
kowie przebadano rejestry gruntowe gospodarstw wsi Łob
zów w pow. olkuskim (za okres od 1789 r. do 1963 r.).
Przebadano następujące dokumenty wsi Łobzów:
— Rejestr gospodarstw z okresu Lustracji Dóbr Królew
skich z 1789 r.

— Tabelę likwidacyjną z okresu uwłaszczenia z 1864 r.
— Rejestr pomiarowo-kląsyfikacyjny poscaleniowy z 1936
roku.
— Rejestr pomiarawo-klasyfikacyjny nowej ewidencji
z 1963 r.
A oto wyniki badań, jak najbardziej szczegółowe i udo
kumentowane.

Wieś Łobzów w powiecie olkuskim

Ilość gospodarstw

Rok dokumentu

1789
1864
1936
1963

.

92
139
245
312

Jest to proces rozdrabniania się gospodarstw. Zważywszy,
że każde gospodarstwo składa się z kilku działek, z uwagi
na różne użytki (rala, łąka, pastwisko, las itp.) i różne kla
sy gruntów, przy podziale majątku właściciel z zasady nadzielał swym następcom .grunt w kilku miejscach — zatem
ilość działek wielokrotnie zwiększała się, malała przy tym
ich powierzchnia, a wzrastała powierzchnia dróg dojazdo
wych kosztem gruntów uprawnych. Nie należy zapominać,
że wyżej podane cyfry są‘ wypadkową, gdyż w międzycza
sie, w pewnych przypadkach, gospodarstwa powiększyły się
przez dokup ziemi, przez małżeństwa i dziedziczenia —
w sumie jednak następowało stale rozdrabnianie się gospo
darstw.
W niniejszym artykule pragnę omówić szczegółowo spra
wę dróg dojazdowych do działek sznurowych, długich na
kilka kilometrów, a szerokich na kilkanaście metrów. A to
z ∣teβo powodu, że wsi o takiej strukturze działek jest
w Polsce najwięcej.
Na wstępie warto wspomnieć, jak one powstawały.
W wieku XIII i XVI wsie polskie kształtowały się na tak
zwanym prawie niemieckim. Sołtys z garstką kolonistów
układał się z panem, władzą duchowną lub królewską, że
założy na ich grntach wieś, a w zamian będzie opłacał wie
czysty czynsz dzierżawny. Po podpisaniu umowy ustalano
obszar wsi, przy czym wydzielano każdemu koloniście jeden
łan gruntu (około 15 ha), sołtys dostawał 3 łany. Ponieważ
studnie w tym czasie nie były jeszcze znane, lokalizacja
osiedla następowała z zasady w dolinie blisko potoku (wo
da), wzdłuż którego zakładano drogę. Budowano się przy
drodze. Łany gruntów miały być wytyczane prostopadle do
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Rys. 1. Krajobraz wsi Sułoszowa z charakterystyczną siecią dróg wzdłuż poszczególnych pól

1

drogi. W ten sposób powstawała wieś „ulicówka”. Każdy
kolonista budował się na swoim polu.
System ten miał wiele zalet. Łan był dostatecznie szero
ki, każdy kolonista miał cały grunt blisko osiedla, co z uwa
gi na używanie wołów do prac pociągowych miało swoje
znaczenie. Wadą z dzisiejszego punktu widzenia było to, że
orka musiała być prowadzona prostopadle do warstwie,
czego dzisiaj unikamy ,z uwagi na występującą erozję grun
tów. System ten był sprawiedliwy, gdyż każdy kolonista
otrzymywał grunt lepszy i gorszy, bliżej i dalej położony.
Uprawa roli odbywała się systemem trójpolowym, który
wszystkich rygorystycznie obowiązywał. System ten pole
gał na tym, że wszystkie łany były podzielone w poprzek
na 3 pola. Na jednym uprawiane były jarzyny, na ‘drugim
ozimina, trzecie pole ugorowało. To ostatnie i drugie były
wspólnie po żniwach wypasane. Coroczna zmiana na wszyst
kich polach odbywała się równocześnie. Stąd też podział ro
dzinny łanu musiał następować wzdłuż, gdy nowonabywca
nie mógł wypaść z systemu uprawy obowiązującego
wszystkich.
System trójpolowy utrzymywał się w Polsce przez blisko
6 wieków, stąd podział rodzinny dokonywany z pokolenia
na pokolenie, zawsze wzdłuż, doprowadził do tego, że dawny
łan rozpad! się na wąskie a bardzo długie działki ,(stosunek
szerokości 1 : 200). W wieku XIX zanika system uprawy
trójpolowej, wprowadza się natomiast zmianowanie wielo
letnie, zanika ugorowanie. Poszczególne rośliny uprawiane
są na polach płodozmianowych, usytuowanych w poprzek
długości działki, a dla zapewnienia dojazdu do każdego po
la zakłada się drogę, która z konieczności musi przebiegać
wzdłuż całej długości działki.
Sytuacja taka narastała wiekami i niczym nie krępowana
doprowadziła do stanu, który przy dzisiejszym poziomie go
spodarowania jest nie do zniesienia. Wąska działka nie nadaje się do uprawy mechanicznej, a droga, zajmująca w ba?
danym przypadku 8—9% powierzchni całego gospodarstwa
jest nieekonomiczna. Wprawdzie, w pewnych okresach na
drogach wypasano bydło, ale dziś przy braku rąk do pracy
w gospodarstwie brak jest pastuszków, którzy by trzymali
krowę na łańcuchu w czasie wypasania drogi.
Droga użytkowana tylko kilkanaście dni w roku zarasta,
staje się SiedUskiem szkodników i chwastów, a powierzch
nia zajęta pod nią, wykrojona z gruntów ornych, nie pro
dukuje.
W czasie wykonywania nowych pomiarów (w latach
1958—1983) dla celów klasyfikacji i ewidencji gruntów, dro
gi polne w poszczególnych gospodarstwach (zgodnie z prze
pisami) nie były zamierzane, stąd brak ich na mapach. Zo
stały one zaliczone do gruntów · ornych jako nadające się
pod uprawę.
Fotografia 1 przedstawia krajobraz pól wsi Sułoszowa II,
w powiecie olkuskim. Środkiem wsi biegnie szosa z Kra
kowa do Olkusza po obu stronach szosy znajdują się zabu
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dowania, a prostopadle do drogi biegną działki usytuowa
ne tak, jak przed wiekami wytyczony był łan. Dla zbada
nia problemu dróg w tej wsi pomierzono dodatkowo wszyst
kie drogi polne i naniesiono na mapę, którą ilustruje ry
sunek 2.
Tu dopiero uwidocznił się prawdziwy stan na gruncie tak
wyraźny, że nie wymaga komentarzy.
Szczegółowe badania nad tym zagadnieniem przeprowa
dzono w Katedrze Geodezyjnych Urządzeń Rolnych Wyż
szej Szkoły Rolniczej w Krhkowie (prace magisterskie)
w trzech wsiach powiatu olkuskiego, a oto wyniki cyfrowe:
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Tablica 1

Wieś

Powierzchnia
ogólna wsi

Chlina
Sułoszowa
II
Sułoszowa
III

1120 ha

750 ha

842 ha

Powierzchnia
pod drogami
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Powierzchnia
pod miedzami

Powierzchnia
pod uprawą

49 ha = 7%

3 ha

698 ha

91 ha = 9%

4 ha

1025 ha

65 ha = 7,7%

3 ha

774 ha

Jak widać z przytoczonych cyfr, 205 ha powierzchni zaj
mują drogi dojazdowe w 3 wsiach; z tej nie produkującej
powierzchni chłopi opłacają podatek i świadczą obowiązko
we dostawy, co jest dużą stratą dla samych właścicieli
gruntów, poza tym gospodarka narodowa ponosi również
straty, gdyż grunt zajęty pod drogi nie produkuje.
Poza stratami bezpośrednimi występują jeszcze straty po
średnie, bardzo groźne. Jest to zmywanie humusu przez
deszcze, spowodowane orką z góry w dół. Straty występują
na skutek ubytku (po każdym deszczu) samej produkującej
ziemi oraz ubytku substancji nawozowej która rozpuszczo
na wodą opadową spływa do potoków.
Zmywanie humusu jest szczególnie bardzo groźne, gdyż
w górnych partiach działki powistają golizny, a miejscami
ziemia jest zmyta do litej skały. Tworzą się nieużytki nie
nadające się do rekultywacji.
Droga z góry do dołu w czasie deszczu zamienia się
w koryto, którym spływa ziemia uprawna; droga zapada
się i zagłębia w teren. Jeden użytkownik drogi nie jest
w stanie utrzymać jej w stanie używalności, w efekcie,
w czasie roztopów i deszczów nie korzysta z drogi, lecz
jeździ „górą” po koniczynie lub zbożu. Podkreślić tu należy,
że do obliczeń przyjęto szerokość drogi 2 m, podczas gdy
na załączonych zdjęciach wyraźnie widać, że miejscami sze
rokość drogi wynosi 6 i więcej metrów.
Sytuacja z roku na rok pogarsza się, zatem najwyższy
czas, aby sprawę dróg uregulować z wymogami nowoczesnej
gospodarki.
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W Katedrze Geodezyjnej Urządzeń Rolnych opracowano
dwa warianty projektu uzdrowienia wadliwej struktury, ja
ka w tej chwili jest na gruncie. Oba warianty przedstawio
ne są na rysunkach 3 i 4.

nolegle do warstwie, działki dogodne do płodozmianowania.
A oto wyniki tego wariantu (tablica 3).
Tablica 2

Krótki opis wariantu pierwszego (rys. 3)
Wariant pierwszy jest bardzo prosty: nie narusza stanu
władania, jest łatwy do zrealizowania, niekosztowny i może
być zrealizowany bez większego zabiegu. Przynosi on po
ważne korzyści, nie uzdrawia jednak całkowicie wadliwego
stanu, jaki jest na gruncie.
Polega on na następującym zabiegu: za budynkami gospo
darczymi projektuje się drogę zbiorczą, równolegle do szo
sy. Znosi się dotychczasowe drogi w każdym gospodarstwie,
pozostawiając co dziesiątą lub dwunastą — w miejsce jed
nej z istniejących. Do tej drogi, biegnącej jak dawniej od
wsi do granicy, projektuje się drogi poprzeczne w takich
odstępach, aby zapewnić dostęp do każdego pola płodozmianowego. Gospodarz wyjeżdżający ze swego gospodarstwa,
wjeżdża za stodołą na drogę zbiorczą, skręca w lewo lub
prawo, dojeżdża do drogi wiodącej w górę i dojeżdża do
swego pola drogą poprzeczną. Ma zatem dostęp do każdego
pola, przy nieznacznym wydłużeniu się drogi, w zamian za
to przybywa mu gruntu, jaki zaoszczędzono na likwidacji
nadmiernie rozbudowanej sieci dróg.
A oto dane cyfrowe odnoszące się do tego projektu.
Uzyskane oszczędności w stosunku do stanu wyjściowego
(tablica 1) dla 2 wsi wynoszą 103,7 ha gruntu ornego. Śred
ni procent dróg dla 2 wsi w starym stanie wynoszący 8,3%
spada do 2,9%. W tym wariancie na drogi potrąca się grun
ty wszystkim uczestnikom (odtąd drogi stają się publiczne),
a nadwyżka uzyskana z oszczędności przypada właścicielom.
Własność pozostaje nie naruszona, kształt działki pozostaje
bez zmian — nadal wydłużony, zwiększa się tylko powierz
chnia ood uprawę.
Co 10. lub 12. właściciel otrzymuje na końcu wsi ekwiwa
lent wyrównawczy z gruntów uczestników tej wymiany.
Projekt da je niewątpliwie korzyść, nie jest trudny do zre
alizowania, mało kosztowny.
Wadą pozostaje fakt, że nie zapobiega się przy tym zgub
nym skutkom erozji, gdyż dotychczasowy 'kierunek orki po
zostaje bez zmian.

Wieś

Sułoszowa II
Sułoszowa 111

Powierzchnia
ogólna wsi

Powierzchnia pod
nowymi drogami

1120 ha
842 ha

35,9 ha = 3,2%
23,4 ha = 2,7%

Powierzchnia
pod uprawą

1084,1 ha
815,6 ha

Uzyskana oszczędność w stosunku do stanu wyjściowego
125,1 ha, przy średniej powierzchni dróg 1,85%, zamiast jak
dotychczas 8,3%.
Wieś Sułoszowa I (nie badana) posiada identyczną struk
turę jak poprzednie wsie, liczy 1500 ha. Podstawiając
oszczędność 8,3%—1,85% = 6,45o∕o. Na drogach uzyskujemy
96,7 ha pod uprawę. Łącznie w .całej gromadzie Sułoszowa
przy zastosowaniu wariantu II można zaoszczędzić 221,8 ha
gruntów ornych. Znacznie lepszy i oszczędniejszy jest zatem
wariant omawiany, który stwarza działki foremne dogodne
do uprawy mechanicznej, zapobiega erozji, ilość dróg mini
malna przy zapewnieniu dojazdu do każdego pola. Projekt
ten w realizacji jest oczywiście kosztowniejszy, gdyż naru
sza w całości stan władania, jest zatem pełną komasacją
bez naruszenia siedliska.
Przenosząc uzyskane wyniki na cały teren powiatu olku
skiego, w którym jest 58 wsi o szachownicy sznurowej, na
łączną powierzchnię 48 000 ha, zakładając oszczędności tylko
5% na drogach dla całej tej powierzchni, można wygospo
darować powierzchnię 2400 ha. Zatem zagadnienie dróg sta
nowi problem, nad którym warto jest podyskutować.
Tyle w skrócie rozważań teoretycznych nad tym proble
mem. Staraniem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Rolnictwa NOT, z inicjatywy dr Gerata, po bardzo pozytyw
nym ustosunkowaniu się do tego problemu Towarzystwa
Ekonomicznego, gdzie temat ten był dyskutowany, w dniu
26.XI.1966 r. wygłosiłem odczyt we wsi Sułoszowa II, przy
obecności przedstawicieli władz powiatowych, agronomów
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Rys. 2. Drogi wykazane w dokumentach
ewidencji gruntów

Rys. 3. Wstępny projekt nowego układu
dróg bez naruszenia stanu władania

Rys. 4. Wstępny projekt wymiany gruntów
w oparciu o nowy układ dróg

Tablica 3

Wariant drugi (rysunek nr 4)
Za budynkami projektuje się drogę zbiorczą jak w wa
riancie pierwszym. Prostopadle do tej drogi projektuje się
drogi od wsi do granicy, również jak w wariancie pierw
szym. W zamian za dotychczasowe działki wydłużone wy
dziela się działki prostokątne odwrócone do dotychczasowego
kierunku o 90°. Orka przebiegałaby w tym przypadku rów-

Wieś

Sułoszowa II
Sułoszowa III

Powierzchnia
ogólna wsi

Powierzchnia pod
nowymi drogami

Powierzchnia
pod uprawą

1120 ha
842 ha

22,3 ha = 1,9%
15,6 ha = 1,8%

1097,7 ha
826,4 ha
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i licznie zgromadzonych gospodarzy. Dyskusja była bardzo
żywa i przeszła nasze oczekiwania, gdyż gospodarze wypo
wiedzieli się bardzo pozytywnie i to za wariantem drugim.
Dyskutowano tylko nad tym, że drogi będą silniej obciążo
ne, a zatem mu-siałyby być miejscami utwardzone i wspól
nie pielęgnowane.
Jakkolwiek wszystko wskazywałoby na to, że sprawa jest
łatwa do zrealizowania, nie zalecam wprowadzenia projektu
w trybie przepisów o komasacji gruntów. Moim zdaniem na
leżałoby najpierw przeprowadzić szeroką akcję propagando
wa na ten temat, a następnie w» wsiach, gdzie ten problem
najsilniej występuje, zwerbować zespół 18—20 gospodarzv,
których wydłużone działki leża obok siebie i zrealizować je
den z propagowanych wiariantów. Stanowiłaby to przykład

realny, poparty bezpośrednimi korzyściami i wtedy można
by przeprowadzić akcję na szeroką skalę. Przy tradycyjnym
konserwatyzmie chłopów trudno będzie uzyskać zgodę całej
wsi, a z braku zgody w czasie przekształcania struktury po
sypią się skargi, odwołania, co przedłuża proces scalenia.
W chwili obecnej próbuje się w omawianych wsiach
■zwerbować kilkunastu gospodarzy, którzy by dobrowolnie
poddali swoje grunty przekształceniu według jednego z pro
pagowanych wariantów.
Dane cyfrowe dla wsi Ohlina przyiet∩ z ŋraev asystenta
katedry mgr inż. Michała Zaka, a dane cyfrowe odnośnie
wsi Sułoszowa II i III przyjęto z prac magisterskich wy
konanych pod moim kierownictwem mgr inż. Mieczysława
Strzeleckiego i mgr inż. Kazimierza Stawowego.

Mgr inż, BRONISŁAW LIPIŃSKI

UKD 528.45:528.94

Rozważania nad mapą miasta
Mapa miasta zaliczała się i zalicza do poważniejszych
i kosztowniejszych przedsięwzięć geodezyjno-kartograficz
nych. Decyzja pomiaru i opracowania mapy wywoływana
była i jest w obecnej chwili potrzebami o nieprzemijającym
znaczeniu, a zasięg spraw regulowanych na podstawie wy
konanego dzieła obejmował i obejmuje szeroki lub -nader
istotny krąg zainteresowań mieszkańców miasta.
W wyniku ewolucji mapa miasta staje się dokumentem
publicznego zaufania i podstawowym materiałem wyjścio
wym, z którego zorganizowane społeczeństwo czerpie nie
zbędne informacje o swym mieście, na którym rozwiązuje
wiele zagadnień administracyjnych, gospodarczych, tech
nicznych, za pomocą którego urealnia swe zamierzenia, pla
ny zagospodarowania przestrzennego, utrwala decyzje orga
nów władzy państwowej w odniesieniu do struktury wła
dania terenem, lokalizacji inwestycyjnej itd. Mapa miasta
pozwala w sposób wiarygodny konfrontować i korygować
parametry wykorzystania terenu, dla celowego rozplanowa
nia terenu zgodnie ze społecznymi, gospodarczymi i kultu
ralnymi celami.
Mapa miasta wreszcie, w perspektywie h’storii, staje sie
dokumentem źródłowym rozwoju m⅛sta. W świadomości
władzy miejskiej działającej w pełni kultury organizacyj
nej, mana miasta jest nieodzowną ilustracją środowiska,
w granicach którego organizowana jest przez te władzę
⅞w'adoma działalność, podnosząca na wyższy poziom życie
mieszkańców miasta i samo miasto.
Mana miasta stała się w okresie naszej cywilizacji nie
zbędna. doskonalona instytucja i stale utrzymywaną w aktu
alność tak. iak organa informacji prasowej, radiowe!
, te1ewizvjnei. Instvtucja many miasta zwiazana jest
z określonymi reeułami, budowv iei konstrukcji, formv,
treści, wyrazu graficznego, symboliki odwzorowania, ma
tematycznych zależności, metodami jej odnawiania.
Optymalizacja użyteczności manv miasta uzależn-ona jest
od kwalifikacji pracowników tworzących te instytucje, od
ich twórczej iniciatvwv i od walorów tworzywa, jakim
jest sama mana. Zróżnicowane żądania informacyjne, zróż
nicowane wymagania techniczne składaia sie na postulat
zmaksymalizowania treści i czytelności kartograficznej
mapy miasta.
Jednak szczególność kartograficzna many ograniczona
jest wysokością kosztów wykonania manv. Komnromis eko
nomiki i technik>' wpływa na wvb∣⅛: rodzaiu. skali i treści
manv miasta. Potrzebv techniki musza, nomimp wieczn’e
trwających trudności ekonomicznych, przodować i decydo
wać. edyź doraźne sukcesy oszczędnościowe mogą donrowadzić do niekorzystnych, niesłusznych wn’osków, których
ujemne skutki uwidocznią się w przyszłości.
Zasada „jestem za biedny, by kunować tanio” i w tvm
przypadku nie traci na znaczeniu. Korzyści z map o bo
gatszej treści i większej skali uwydatnią się w wyniku
studiów nad wszechstronnym wykorzystaniem many mia
sta dla potrzeb wszystkich: osób, agend i instytucji zwią
zanych z życiem i rozwojem miasta. W przeciwieństwie do
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aktywnie eksploatowanej mapy miasta, nawet najtańsza
mapa, złożona do szafy bezużytecznie, jest wydatkiem nie
ekonomicznym.
Często przeprowadzane były kontrole i oceny przydat
ności map na podstawie instrukcji geodezyjnych nie no
szących znamion norm powszechnie obowiązujących, a na
wet tylko projektowanych instrukcji łub założeń do instruk
cji. Z punktu widzenia ogólnogospodarczych i z tym zwią
zanych kryteriów dokładnościowych nie jest to oceną cał
kowitą, a ekonomicznie zdecydowanie jednostronną, nic -nie
mówiąca o korzyściach społecznych i technicznych. Myślę
iż narosło takie bogactwo doświadczeń w całym kraju, że
stała się palącą sprawą opracowania techniczno-ekonomicz
nego kryterium użyteczności i wykorzystania man. Kryte
rium to pozwoli na obiektywne sprawdzenie wartości i po
trzeby dokumentacji geodezyjnej.
Zakres treści informacyjnej. Precyzia odwzorowania
właściwości terenu, jego zagospodarowania na mapie, uza
leżnione są od skali. Odpowiednia skala many umożliwia
jednoznaczne rozwiązania lokalizacyjne, przeskalowanie,
problemową redakcję i kartograficza przejrzystość technicz
ną projektów, przekształcenia struktury terenowej itd. Naskalach w;ększych opieramy również precyzje uwidocznia
nia urządzeń nad- i podziemnych, ocechowania tych urząrzeń, zagospodarowania ulic, placów i osiedli, co w dalszej
kolejności pozwoli na branżowe, nrawidłowe i ścisłe na
wiązanie projektowanych przewodów do istnieiacei sieci
urządzeń komunalnych, komun;kacyjnych i energetycznych.
Od skali również u7aleζni0nv jest stonień rozwiązań de
tali projektowych, a w przypadku rekonstrukcji czy przebudowv dzielnic nawiązanie nroiektów do istmejąceeo stanu
konserwowanego. Zagadnienie skali many miasta zw,'azane
jest nie tylko z Istnieiacvm fizycznie zainwestowaniem
rmejskim, ale także z najbliższą Persnektvwa rozwojowa
infrastruktury miejskiej, zageszczaiacei ogromnie rysunek
kartograficzny, nowa treścią związaną z obsługą organizmu
miejskiego i mieszkańców miasta.
Drogą tradvcii przekazana została ska1a i forma many
miasta, unif’kuiaca żadan’a zainteresowanych i użytkowni
ków tei manv, Skala wyraża sie nronorcia 1 :1999. Nazy
wana jest różnie, podstawowa, zasadnicza, generalna bądź
mana — matka. Zasadv iei budowv ona^∙to na kompromisie
możliwości ekonomicznych i żądań technicznych.
Obok mapy podstawowej w skali 1 :1990 wvk∏nvwane sa
różne many i opracowania geodezyjno-kartograficzne. Nie
które z nich maia charakter stały i równie z mana zasad
nicza obowiązkowy, a inne ze względu na swa częstotliwość
występowania zdobyły pełne prawa obywatelstwa w zesta
wie map miejskich.
Nie można 0 nich mówić, iż sa one pochodne zasadniczej
mapv miasta, a nawet najczęściej jej nie aktualizują bieżą
co. Od pewnego czasu obserwuje s`e wśród działaczy gos
podarczych uwagi krytyczne 0 możliwościach Oneratvwnevo
wykorzystania mapy miasta w skali 1 :1000. Jej treść rów
nież wzbudza zastrzeżenia użytkowników. Specjaliści róż

nych dziedzin wysuwają zadania dodatkowe odnośnie wy
razu plastycznego mapy i jej bezzwłocznej dostępności. Na
przykład, w świetle istniejących przepisów o przygotowaniu
dokumentacji inwestycyjnej występuje różnica między treś
cią i skalą mapy miasta a wymaganiami w tym zakresie
Drzewidywanymi w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
N:e określone zostały również postulaty geodetów w sto
sunku do mapy miasta z tytułu ich działalności zawodowej
opartej na zadaniach wynikających z roli wsDółczesnego
Daństwa, z tytułu udziału nauki i techniki w ksztaltowan∙'u
życia gospodarczego i społecznego, z tytułu odcinkowego
współudziału w modernizacji technologii pracy w przemyś
le, budownictwie w rozplanowaniu i rozwoju m:asta itd.
Postulaty geodetów w stosunku do map miejskich wy
pływają z opracowań geodezyjnych i z tym związanych
normatywów technicznych, ze znaczenia i wartości obiek
tów poddawanych regulacji, z wyprowadzanych informacji
o znaczeniu dokumentacyjnym ze związków matematycz
nych układów przestrzennych, z przekształceń struktur po
wierzchniowych, z precyzji ewidencyjnej i inwentaryzacyj
nej i innych.
Zsyntetyzowaniu poglądów i żądań wielu stanowisk re
prezentujących: użytkowników, twórców i eksploatujących
mapy wymaga uprzedniego rozpatrzenia możliwości, iakie
wynikają z najnowszych metod i usprzętowienia w dzie
dzinie: redagowania, kartowania i reprodukcji kartogra
ficznej.
One bowiem mogą wpłynąć na przyjęcie koncepcji: jed
nej uniwersalnej mapy podstawowej miasta w określonej
skali bądź zestawu map o różnych skalach i treści skła
dających sie w swym zestawie na mapę podstawową. Sztu
ka tworzenia map Wielkoskalowych uwzględnia miedzy
innymi znajomość: kartograficznego przetwarzania tereno
wych zdieć geodezyinych. użycia znaków umownych, za
stosowania konwencii w plastycznym przedstawieniu rzeźby
terenu, rozmieszczeniu rysunku w określonym układzie kar
tograficznym oraz standardowego opisu mapy.
Kunszt kartograficzny w⅛lkoskalowycħ map Wvkazuin
obecnie nieiednohtv noz’om niestety z tendencją dalszego
spadku Twórczość kartograficzna tvch map wymaga zde
cydowanego zreferowania. Akcja zmierzająca do podnie
sienia poziomu graficznego, wydobycia plastyki przedsta
wianego tematu, uczytelnienia rysunku uwzględnić mus?
ogólną estetyke mapy, uzupełnić brakujące, unowocześnić
istniejące znaki konwencjonalne; wydobyć wizualnie topo
grafię i stan zagospodarowania terenu.

Znalezienie nowego wyrazu kartograficznego nie jest
łatwe, tym większa chwała dla autora — twórcy, a obo
wiązek dla instytucji powołanych ku poszukiwaniom
twórczym.
*

Minęło 10 lat od konferencji naukowo-technicznej, po
świeconej mapie miasta, zorganizowanej nrzez Stowarzy
szenie Geodetów Polskich. Ówczesna konferencja zgroma
dziła wielu uczestników. Uchwały konferencji rodziły się
w gorącej, ale rzeczowej dyskusji. Nie wywarły one jednak
większego wpływu na dalszą praktykę zawodowa.
W okresie dziesięciu lat mocno pulsowało życie, powstało
wiele nowych zagadnień, miasta objęły w swe granice po
nad połowę ludności kraju, wzrosło i w dalszvm ciągu
wzrasta zatrudnienie w zawodach pozarolniczych, okrze
pły i nieustannie wraz z rozwojem miast· rozwijają się
miejskie służby geodezyjne, zacieśnia sie ich współpraca
ze wszystkimi agendami prezydiów miejskich rad narodo
wych. Dalsza urbanizacja kraju wzmaga wzrost miast, ich
zaludnienie i konieczność zainwestowania w usługi komu
nalne i kulturalne, co najmniej na poziomie europejskim.
Zamierzenia te muszą być ponrzedzone działalnością geode
zyjno-kartograficzną, współdziałaniem w fazie realizacji
inwestycji, akcją pomiarów porealizacyjnych, aktualizują
cych mapę miasta.
W tvm stanie rzeczy Główna Komisia Geodezji Mieiskiej
SGP przystąpiła do organizacji narady poświeconej tema
towi maoy miasta. Przewidywany termin narady określony
został wstępnie na drugi kwartał 1967 roku.
Temat referowany bedzie przez geodetów w komplekso
wym ujec’u. Fachowcy poszczególnych snecialności przed
stawią swe postulaty w sposób Wvodrebnionv Obok Głów
nych opracowań, omawiających zagadnienia miast dużych
oraz średnich i małych, wygłoszone zostaną koreferaty.
Zasadnicze kierunki rozważań obejmą·
— metody opracowań mapy,
— treść i skala mapy,
— metody aktualizowania,
— maov pochodne.
— rnr>rodukcja man,
— ekonomika opracowań kartograΓcznvch mapy miasta.
Zainteresowanie narada jest duże, szczególnie wśród pra
cowników mieiskich pracowni, wojewódzkich służb i przed
siębiorstw geodezyjnych gospodarki komunalnej. Nalezv
dążyć i życzyć sobie, abv wnioski bvłv rea1ne technicznie
a życiowo i ekonomicznie uzasadnione, bv dvskusie cecho
wała odpowiedzialność i obiektywizm oparty na krytycznym
doświadczeniu zawodowym.

UKD 528.514:528.061.6

STEFAN BUTKIEWICZ

Wpływ temperatury na mnożną dalmierza nitkowego i sposób jego eliminacji11
Część Π
Luneta geodezyjna bez soczewki ogniskującej. RozDatrzony
wpływ krzywizny soczewek na zmianę stałej mnożnej oka
zał się tak mały, że praktycznie można go nie uwzględniać.
Wpływy pozostałych elementów lunety zostaną rozpatrzone
razem, przy czym na początku przyjmuje się lunetę sta
rego typu z dalmierzem Reichenbacha i dla uproszczenia
obliczeń wprowadza się układy cienkie soczewek.
jest to wzór ogólny ma stałą mnożną dla lunety
w
bez soczewki ogniskującej,
gdzie:
f — ogniskowa obiektywu,
w — odstęp między kreskami.
Obiekt lunety składa się z układu achromatycznego
soczewek. Najprostszym takim układem jest obiektyw*

Clairauta, składający się z soczewki skupiającej, wykona
nej ze szkła kronowego oraz soczewki rozpraszającej —
ze szkła flintowego. Dane optyczne, charakteryzujące gatu
nek tych szkieł są następujące:
n — współczynnik załamania w powietrzu,
N1- współczynnik załamania w szkle kronowym,
N2 — współczynnik załamania w szkle flintowym,
Vi — współczynnik rozszczepienia w szkle kronowym,
V2 — współczynnik rozszczepienia w szkle flintowym.
Oznaczenie charakteryzujące krzywizny soczewek:
R1 R2 — promienie krzywizn soczewki skupiającej,
R{ «i — promienie krzywizny soczewki rozpraszającej,
przy czym

’) Prace badawcze nad tematem wykonano w ramach prac nau
kowo-badawczych Katedry Geodezji WSR w Poznaniu.
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f' — odległość ogniskowa soczewki skupiającej,
f" — odległość ogniskowa soczewki rozpraszającej,
fi — odległość ogniskowa układu soczewek obiektywu.

Dla soczewek cienkich wzór na odległość ogniskową jest
następujący:

7-<,v-^n>(⅛-⅛)-<iv'-'∙>s∙
-^ = w-~)(⅛-^) = (^-n)∙st

<2"
(22)

Zmiany długości ogniskowych w zależności od zmiany
współczynników załamania pod wpływem temperatury moż
na określić jako różniczki częściowe df i df" względem N1,
IV2 i n
- ½L=S1-d(Nt-n) skąd df' = -Γ-Sιd(Ni-n) (23)

(24)

Współczynnik załamania powietrza wynosi:
B
1
n = 1 + 0.000294--------------760 l-f-ɑt

wobec czego
dfi
fi
dK = — — —— dw
IV
IV2
i podstawiając obliczoną wartość na df, otrzymamy:
ʃ

∕ι(Sι + S2)

ʃɪ

W

K>2

j

dK =------------------ d(N — n)-------- Jio

(30)

∕011

(31)

Przykład. Dane zostały zaczerpnięte z „Optyki instru
mentalnej” dr inż. Z. Czerskiego.

/i = 300,0 mm

N1 = 1,5162
Vi = 64,0

N2 = 1,6199
v2 - 36,3

Po podstawieniu podanych wartości do wzorów poprzednio
wyszczególnionych, obliczymy:

S1 =
+ 0,01491
S2 = — 0,00705

f' = + 129,9 mmoraz
f’= — 228,9 mm

Odstęp między kreskami dalmierza obliczymy w przybliże
niu, przyjmując K ⅛s 100
skąd
w ⅛2 3 mm

gdzie:
B — ciśnienie powietrza,
t — temperatura w °C,
1
α- 973 ~ współczynnik rozszerzalności powietrza.
Na podstawie powyższego wyrażenia możemy obliczyć zmia
nę współczynnika załamania powietrza w zależności od
ciśnienia i temperatury. Przy wzroście temperatury o +loC
i założeniu B = 760, otrzymamy, że dn = — 1 ∙10-β.
Natomiast zmiana współczynnika załamania szkła ze
względu na temperaturę różni sie znacznie w zależności od
gatunku szkła. Na przykład Fabry podaje, że dN =
= — 2,5· 10—6 przy wzroście temperatury o l0C. N. Kohlrausch w „Fizyce laboratoryjnej” stwierdza, że zmiana
współczynnika załamania dla szkieł optycznych przy zmia
nie temperatury o IoC w temperaturze pokojowej wynosi
odl∙10-s do 10-10-∙. Naturalnie w obu przypadkach rozpię
tość wielkości zmiany zależy od gatunku szkła.
W praktyce, ¡najczęściej spotykamy się z poważnymi trud
nościami ustalenia gatunku szkieł, z jakich zostały spo
rządzone soczewki badanej lunety, dlatego w naszych roz
ważaniach ograniczymy się do stwierdzenia, że wpływ zmia
ny współczynnika załamania szkła na stałą mnożną istnie
je, i do ustalenia rzędu wielkości tego wpływu w stosunku
do wpływów pozostałych elementów optycznych lunety.
W naszym przykładzie liczbowym, nie uwzględniając ga
tunków szkieł przyjmiemy, że dN — —2,5 · 10-6, przy
wzroście temneratury o +l0C. wobec czego d<N,—n) = d
(N-, — n) = d(N —n) = —1,5∙10-≡,
a
podstawiając
do
uprzednio wyprowadzonych wzorów (23 i 24) otrzymamy:
df' = -f'2S,d(N-n)
i df’ = -f’2S.d(N — n)

gdzie:
K — stała mnożna dalmierza,
f1 — odległość ogniskowa Obiektywu,
w — odstęp między kreskami dalmierza,

(25)
(26)

Współczynnik rozszerzalności szkła wynosi 8-10“’, wobec
czego
div = 24∙ 10-· mm
J(IV-Ti)=-1,5-10-·
zgodnie z przyjętymi założeniami. Po podstawieniu wartości
danych i obliczonych do wzoru na dk otrzymamy:
dk = — 0,00045
Obliczona zmiana stałej mnożnej przy wzroście temperatury
o IoC powoduje zmianę odczytu na łacie z odległości IOOm
o — 0,0045 mm, czyli że praktycznie nieuchwytną.
Luneta z soczewką ogniskującą. W lunecie z soczewką
ogniskującą stałą mnożną K wyraża się jako stosunek
odległości ogniskowej teleobiektywu dla przedmiotu nie
skończenie odległego ∕∞ do odstępu między kreskami „w”
na płytce dalmierczej.

K= —

(32)

w

W celu określenia wielkości f∞ możemy posłużyć się nastę
pującymi wzorami z optyki dla układu soczewek cienkich :
1
1
doo
1
(33)
~A+⅛~fff
*
oraz

(1-⅛)

(34)

Na zasadzie podstawowego wzoru z optyki można obliczyć
odległość ogniskową układu soczewek obiektywu:

1 _ 1

1

(27)

oraz zmianę długości ogniskowej obiektywu jako różniczkę
zupełną, zależną od zmiennych f i f

→l=^-≤:

(28)

fl
f*
f’*
po podstawieniu wartości na df i df i skróceniu przez f*
i f"t, otrzymamy:
<IΛ = -∕J(S1 + S2)d(N-n)
(29)
Przejdźmy teraz do określenia zmiany stałej mnożnej. Jak
wiemy
v>
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fi — odległość ogniskowa układu soczewek obiektywu,
f2 — odległość ogniskowa soczewki ogniskującej,
J∞ — odstęp między obiektywem a soczewką ognisku
jącą dla przedmiotu nieskończenie odległego,
H',F' — odległość między płaszczyzną główną obrazową
soczewki ogniskującej a wypadkowym ogniskiem
obrazowym teleobiektywu,
E — odstęp między obiektywem a płytką z kreskami.

Ze wzoru (34) można określić d∞
∕1-∙E-∕1Joo ~ frf∞~ fx>doo

skąd

Zoo--E
<=∕17—r
,
*
Jf

(35)

Jl

Po przekształceniu wzoru (33) otrzymamy:
fifí — fíf00 ' fifoo

ʌo--ɛ

fifoo ~7∙
T
Joo — Jl

oraz po uporządkowaniu i redukcji otrzymamy równanie
kwadratowe wielkości f∞
fifL - (2fi +fι- E)f1foa +fi ∙∕2 = 0
(36)
po rozwiązaniu którego otrzymamy dwa wyniki na f∞,
z których zgodnie z wnioskiem dr taż. Z. Czerskiego „Opty
ka instrumentalna” przyjąć możemy jedynie wartość fx > £.
W równaniu kwadratowym na f∞ występują trzy wiel
kości ʃɪ, f2 i E. Zmienność f1 i ∕2 pod wpływem temperatury
zależna będzie od zmienności współczynników załamania
szkła i powietrza oraz przeanalizowanej już zmienności
krzywizn soczewek. Natomiast zmiana odległości E nastąpi
na skutek rozszerzalności oprawy lunety.
Ostateczną zmianą ogniskowej f ∞ można wyrazić jako
różniczkę zupełną względem zmiennych ʃɪ, ∕2, E
{2 flfoo - (2/, +fι~E)-f1} dfoa - (2 ∕√00 + 2∕1∕oo - 2∕1∕2 - EfJ df1 - (2fJoo-ft1 -f⅛ dfi +fjoo dE = 0

(fifoo +fιE - 2fιfι -fi) dfoa = (2∕1∕oo + 2∕√oo - 2f1f2 - EfJ df1 + (2∕1foo -fi -fj df2 -f1f00 dE
(37)

W nowoczesnych lunetach z soczewką ogniskującą obiek
tyw składa się z trzech soczewek, jednak, żeby nie kompli
kować zbytnio obliczeń, w dowodzeniu przyjęto prostszy
obiektyw Clairauta uprzednio rozpatrywany w lunecie star
szego typu.
Zmiana długości ogniskowej dla obiektywu Clairauta
wynosi:
df1 = -ft1(Sl + S2)d(N-n)
(29)
W analogiczny sposób jak dla soczewek obiektywu da się
obUczyć zmianę odległości ogniskowej soczewki ognisku
jącej
1
1 1
7- = (N2- n)∙ S3; gdzie S3 = — —
J2

Ji1 K2

po zróżniczkowaniu równania, otrzymamy:
dft
--2L = S3-d(N3-n)
Ja
Zakładając dla uproszczenia, że zmiana współczynnika za
łamania dla wszystkich gatunków szkła będzie jednakowa,
ostatnie równanie różniczkowe przyjmie postać:
df2 = — f2∙S3∙d(N — n)
(38

Po podstawieniu uzyskanych wartości na df1 i df2 do rów
nania na df∞, otrzymamy:
(2fJao +fι E - 2f1ft -fi) df00 = - (2f1foo + 2flf∞ - 2f1f2 -EfJ .fl(Sl + Si)d(N-n)-(2f1faa-fi-fJ .fl-Std(N-n)-fifoo ■ dE
(39)

Przy obiektywach składających się z większej ilości socze
wek obliczenia będą bardziej skomplikowane, gdyż poza
długością ogniskowej obiektywu oraz współczynnikami za
łamania i rozszczepienia dla każdej soczewki, konieczna
jest znajomość długości ogniskowych poszczególnych socze
wek.
Obliczona zmiana długości ogniskowej df ∞ teleobiektywu
pozwoli na określenie zmiany stałej mnożnej K ze wzoru:
,
1 ,,
ʃæ
dk —---- df------- — ■ dw
(40)
w
*
w
Przykład. Badania nad dokładnością optycznego po
miaru odległości za pomocą dalmierza nitkowego dokonano

teodolitem T6, produkcji PZO. Danych optycznych dostar
czyły PZO.
f1 = + 108,8 mm
f2 = — 44,14 mm
E = 123,4 mm
Wielkość współczynników załamania i rozszczepienia przy
jęto z „Optyki instrumentalnej” dr taż. Z. Czerskiego:
— dla kronu N1 = 1,5162 v1 = 64,0
— dla flintu N2 = 1,6199 v3 = 36,3
Obiektyw przyjęto jako układ dwóch soczewek (achromatycz Clairauta) — skupiającej z kronu i rozpraszającej — z
flintu. Nie jest to ścisłe, gdyż obiektyw teodolitu T6 jest
układem trzech soczewek, z braku jednak danych odległości
ogniskowych i gatunków szkła poszczególnych soczewek,
zrezygnowano ze szczegółowych obliczeń. Zresztą, jak się
okaże, wpływ zmiany współczynnika załamania na odleg
łość ogniskową f ∞ jest znacznie mniejsza od wpływu zmia
ny długości lunety mającej największy wpływ na zmianę
stałej mnożnej.
W oparciu 0 przyjęte dane optyczne przystąpimy do
obliczenia według kolejności następujących wielkości:
1) f' = + 47,09 mm
2) f = - 83,02 mm
3) S1 = + 0,04114
4) S3 = - 0,01943
5) S3 = - 0,03655
przy czym S3 obliczono przy założeniu, że soczewka ogni
skująca wykonana jest z flintu.
Ze wzoru (36)
fifí - (2 fi +fι - E)-f1foa +flfi = 0
po podstawieniu wielkości danych otrzymamy dwa roz
wiązania na foa∙. f∞ = 191.90 mm i ʃæ = 61,68 mm, z których
zgodnie z teoretycznym założeniem, że faa >E, przyjmiemy:

6) f∞ = 191,90 mm
Zakładając, żeKN 100, można obliczyć „w” ze wzoru
∕∞
K = -----, czyli
7) w = 1,92 mm
w
Podobnie jak przy rozpatrywanej lunecie bez soczewki
ogniskującej, dla wszystkich gatunków szkła, przyjmiemy:
8) d(N-n) = -1,5-10-6
9) dw = 16-IO-6
Można teraz obliczyć df ∞ na podstawie wyprowadzonego
uprzednio wzoru różniczkowego:
df∞ = 565,7644 d(N-n) + 3,6326 dE
Oprawa lunety teodolitu T6 wykonana jest z duraluminium,
dla którego współczynnik rozszerzalności wynosi 23-10-6,
a dla odstępu E = 123,4 mm
dE = 0,002838

dfoo = 4. 0,009453

Ostatecznie poprawka na stałą mnożną dalmierza wyniesie:
dK= + 0,00413
Obliczona na podstawie rozważań teoretycznych wielkość
poprawki nie jest ścisła, gdyż w przekładzie nie uwzględ
niono rzeczywistego układu soczewek obiektywu i soczewki
ogniskującej poza tym przyjęto jednakowy wsp⅛czynnik
załamania dla wszystkich gatunków szkieł, co nie jest zgod
ne z rzeczywistością.
Jednak w porównaniu z wynikami otrzymanymi z wy
równania obserwacji (porównaj tablicę 1) widzimy wyraź
ną zbieżność w znaku poprawki, jak i jej wielkości, co było
głównym celem niniejszej pracy.
Wnioski

1. Zmiana temperatury wpływa na wielkość mnożnej dal
mierza przez oddziaływanie na poszczególne cechy optyczne
lunety geodezyjnej, jak
— odstęp między obiektywem a płaszczyzną siatki kresek,
—< współczynniki załamania szkieł i powietrza,
— zmianę krzywizn soczewek,
— odstęp między kreskami dalmierczymi.
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Największy wpływ spowodowany jest zmianą odstępu
między obiektywem a płaszczyzną siatki kresek. Wielkość
tej zmiany jest proporcjonalna do długości lunety oraz do
współczynnika rozszerzalności tubusa lunety i występuje
tylko w lunetach z soczewką ogniskującą. Wpływy pozosta
łych elementów są nieznaczne i praktycznie nie dadzą się
wykryć.
2. Suma wymienionych wpływów w ujęciu teoretycznym
stanowi poprawkę termiczną. Uzyskane rezultaty nasuwają
wniosek, że ta poprawka powinna być poprawką wyzna
czoną empirycznie.
3. Dla wyznaczenia poprawki termicznej empirycznie
obserwacje należy przeprowadzić w sprzyjających warun
kach, ograniczających inne — poza temperaturą — wpływy
atmosferyczne. Raz wyznaczona w ten sposób poprawka
może być wykorzystywana dla wszystkich teodolitów tego
samego typu.
4. Uproszczone tarcze celownicze z uwzględnieniem po
prawki termicznej nadają się do pomiaru boków poligo
nowych na terenie kategorii „D”.
5. Pomiary na łatę poziomą spełniają warunki dokładnościowe, wymagane przez instrukcję dla terenów kat.
,,D” zarówno przy mnożnej K = 100, jak i przy mnożnych
K — 200 jako wynik ostateczny długości zostanie przyjęta
średnia z dwóch pomiarów.
6. Przy łacie pionowej wymagania dokładnościowe dla
terenów kat. „D” są spełnione przy mnożnej K = 100, nato

miast przy stosowaniu mnożnych K = 200 silniej oddziału
je wpływ refrakcji, powodującej większe błędy syste
matyczne, wobec czego korzystanie ze stałej K = 200, nale
żałoby ograniczyć do koniecznych przypadków.
7. Otrzymane wyniki badań nad wpływem termicznym
przy pomiarach dalmierzem kreskowym nasuwają inny
jeszcze wn'osek natury ogólniejszej, a mianowicie potrzeby
objęcia wnikliwym badaniem wpływu zmiany temperatury
na wyniki pomiaru również dalmierzami dwuobrazowymi.
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Mapa topograficzna 1 :100000 Polski zachodniej i północnej wydana w drugiej połowie XIX wieku
Część III
Próba oceny dokładności mapy i jej ujęcia rysunkowego
Dokładność mapy. Opracowanie dokładności mapy prze
prowadzono metodą stosowaną zwykle w tego rodzaju pra
cach. Ponieważ arkusze mapy 1 : 25 000 wydane po 1875 r.
służące jako materiał podstawowy przy opracowaniu Karte
des Deutschen Reiches, zostały zbadane pod względem do
kładności przez W. Jankowskiego (14), w pracy niniejszej
poddano analizie arkusze miedziorytnicze 1 : 100 000 wydane
wcześniej i w związku z tym oparte na wcześniejszych
zdjęciach stolikowych. Jak wynika z załączonego skorowidza
wydania A (rys. 10) były to arkusze obszaru Pojezierza Ma
zurskiego wydane początkowo jako „Topographische Karte
vom Preussischen Staate...”, a następnie włączone do Karte
des Deutschen Reiches. Pomiary przeprowadzono na arku
szach: nr 103 — Heilsberg (Lidzbark Warmiński) i nr 106 —
Grabowen (Grabowo). Jak podano w objaśnieniach pierwszy
z nich wykonano na podstawie zdjęcia stolikowego z lat
1864—1867, natomiast drugi — na podstawie zdjęcia wyko
nanego w latach 1863—1864. Arkusze powyższe porównałem
z jednymi z ostatnich arkuszy KdDR, wydanymi odpowied
nio w latach 1937 i 1939, do których zdjęcia w terenie wy
konano w okresie międzywojennym. Na obu arkuszach
określiłem położenie 20 punktów z dokładnością il". Były
to kościoły, mosty, rozwidlenia, czy skrzyżowania dróg lub
też inne punkty, których identyfikacja na obu mapach
(starej i nowej) nie budziła wątpliwości. Obliczenia wyko
nano osobno dla obu par arkuszy metodą omówioną dość
szczegółowo przez W. Jankowskiego. Poniższe zestawienie
zawiera ostateczne wyniki pomiarów:
Pomiary wykonane tylko na dwu arkuszach z pewnością
nie wyczerpują zagadnienia, jakim jest dokładność arku

Λ

·)
Obliczenia wykonano dla φ = 50°
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Ark. nr 106

Ark. nr 103

Zestawienie

średni błąd względny
Średni błąd względny po wyeliminowaniu błędu sta
łego

szy wydanych przed 1878 r. Pozwalają jednak zorientować
się (w ich dokładności i ewentualnie użyteczności. Otrzy
mane wyniki świadczą o istnieniu pewnej różnicy między
arkuszami wydanymi na przestrzeni 70 lat. Różnicę tę na
zwano błędem względnym, ponieważ mapę wykonaną poniżej
przyjęto za bezbłędną i w stosunku do niej odniesiono po
miar, podczas gdy właściwy błąd można by uzyskać
określając współrzędne geograficzne punktu w terenie i po
równując je ze współrzędnymi otrzymanymi z badanej ma
py, oczywiście po wykonaniu odpowiedniej ilości pomiarów..
Można sądzić, że arkusze wykonane wcześniej obciążane
są większymi błędami. Wydanie w okresie późniejszym no
wych opracowań tych samych terenów wyeliminowało
z użycia arkusze wcześniejsze; obserwujemy jednak pewien
postęp w dokładności, a w związku z tym nie można uznać
całej Karte des Deutschen Reiches za mapę jednakowo
dokładną, mimo że była wykonywana w zasadzie wg jedno
litej instrukcji.
Ujęcie rysunkowe mapy. W celu oceny jakości ujęcia ry
sunku KdDR porównano dwa fragmenty mapy 1 : 100 000
z odpowiednimi fragmentami zdjęcia stolikowego 1 : 25 000.
Są to wycinki z dwu arkuszy, na których poprzednio wyko
nano pomiary dokładności. Zdjęcie stolikowe, przyjęte za
sprawdzian, zostało opracowane w latach trzydziestych
i uważamy ¡je za mapę o dokładności graficznej wiernie
oddającą ukształtowanie terenu. Porównanie to nie pozwala
określić, czy ewentualne nieścisłości mapy 1 :100 000 powsta
ły z winy igrawera, czy też z niedokładności zdjęcia, jakim
wówczas dysponowano, natomiast pozwalają stwierdzić,
w jakim stopniu rysunek KdDR (wyd. A) odpowiada rze
czywistości.

±3t7"- ±67,4 m

±2,2"- ±40,0 m

φ

λ

φ

±1.5"— 46,3 m

±2,4"- ±43,7 m

±0,9" - ±27,8 m

±0,4"- ±12,4 m

±2,2" - ±40,0 m

±0,9" - ±27,8 m

Rys. 14 przedstawia wycinek z płd.-wsch. części arkusza
nr 106 Grabowein (Grabowo) wielkości oryginału, tj.
1:100 000, natomiast rys. 15a—21a są powiększonymi do
skali 1 :25 000, z tego terenu wycinkami, które zestawiono
z odpowiednimi fragmentami zdjęcia stolikowego ark.
nr 1999 — Rogonnen (Rogojny).17)
Jest to obszar o dość urozmaiconej rzeźbie; znajduje się
tu wiele zagłębień bezodpływowych, charakterystycznych
dla obszarów młodoglacjalnych, i wiele pagórków o deniwe
lacjach dochodzących do 30 m. Jest to teren częściowo
pokryty lasem, a osadnictwo i drogi — stosunkowo nie
liczne — pozwalają na dokładne czytanie rzeźby.
Poniżej zestawiono kilka przykładów niezgodności mapy
1:25 000 i 1:100 000, których przyczynę ze względu na
brak materiału, z którego korzystano opracowując tę ostat
nią, trudno jednoznacznie określić. Wydaje się jednak, że
w pewnych przypadkach jest to wynik stosowania metody
kreskowej. Oczywiście nie można pominąć różnicy skal
obu map, jak również należy pamiętać o dość dużym od
stępie czasu, jaki dzieli zdjęcia wykonywane dla potrzeb
opracowywanej mapy i zdjęcie służące za sprawdzian.
Rys. 15. Przy zejściu z szosy na drogę polną prowadzącą
ku północy, wg mapy kreskowej, mijamy niewielkie wzgó
rze, podczas gdy w rzeczywistości (mapa 1: 25 000) sytuacja
przedstawia się -odwrotnie, gdyż z lewej strony znajduje się
obniżenie, którego wschodnim skrajem przechodzi owa dro
ga. Wynika to stąd, że w metodzie kreskowej nie sygnali-

Powyższe rozważania są jedynie próbą oceny KdDR,
a właściwie tylko jej wydania oryginalnego (wyd. A) i nie
upoważniają do wyciągania zbyt daleko posuniętych wnios
ków, jednak w pewnym stopniu pozwalają ocenić mapę.
Sygnalizują one jedynie pewne zagadnienia, które być może
zostaną szczegółowiej opracowane na podstawie bogatszego
materiału. Szczególnie interesujące wydaje się zagadnienie
generalizacji rzeźby, gdyż na przestrzeni lat, pomimo nie
zmienionej zasady, uzyskiwano w tym samym terenie różne
wyniki (por. rys. 41).
Wydania Karte des Deutschen Reiches i mapy specjalne

1. Wydanie „B”. Aczkolwiek ukazujące się pierwsze arkusze
mapy były uważane przez ówczesnych fachowców za bardzo
dobre, rozpoczęto próby druku kolorowego, mające na celu
zwiększenie czytelności mapy. Zastosowano mianowicie druk
z trzech płyt: kolorem czarnym oznaczano sytuację i pismo,
kolorem niebieskim — wody, a ukształtowanie terenu —
brązowym. Wprowadzono również w kolorze brązowym po
ziomice, co 50 m, mające uzupełniać rysunek kreskowy.
Pierwsze arkusze drukowane w trzech kolorach ukazały
się w 1889 r. (9, 21). Były to 3 arkusze: Wesel — nr '353,
Krefeld — nr 378 i Düsseldorf — nr 403, leżące bezpośred
nio jeden nad drugim tak, że objęły one odcinek Renu dłu
gości ok. 70 km na płn. od Diisseldorfu (40).

Rys. 16

zowano wyraziście form wklęsłych, wobec czego były one
zwykle odczytywane jako wypukłe. Ponadto kształt for
my na mapie kreskowej — jeżeli przyjmiemy, że ma przed
stawiać zagłębienie — nie zgadza się z zarysem na zdjęciu
poziomicowym.
Rys, 16 — to dość duże wzniesienie z licznymi zagłębienia
mi bezodpływowymi zostało przez rysunek kreskowy zbytnio
„wygładzone” i nic nie świadczy o jego nierównej po
wierzchni, a znajdują się tu dość znaczne zagłębienia.
Rys. 117. W tym przypadku, aczkolwiek rzeźba na ma
pie kreskowej iw ogólnych zarysach zgadza się z rysunkiem
poziomicowym, jednak stosunek jej do sytuacji jest nie
zgodny. Na zdjęciu stolikowym droga biegnie między dwo
ma pagórkami, podczas gdy na KdDR przeprowadzano ją
kulminacjami owych wyniosłości.
Rys. 18. Jest to przykład błędnego wrażenia spowodowa
nego rysunkiem lasu. Długi i wąski pas lasu przebiegający
obok terenu równego sprawia wrażenie wzgórza.
Rys. 19. Tutaj połączono na mapie kreskowej dwa oddziel
ne wzgórza w jedno, choć skala mapy pozwalała na ich roz
dzielenie. Również i 'kształt formy nie zgadza się na obu
mapach.
Rys. 20. Wycinek ten wskazuje, że wydanie „A” zawiera
również poważniejsze błędy. W tym przypadku zachodzi nie
wielkie podobieństwo między rysunkiem kreskowym a po
ziomicowym. Przyczyną było zapewne zdjęcie stolikowe wy
konywane niezbyt dokładnie w terenach leśnych (14).
Oprócz porównania rysunku rzeźby wykonano również
zestawienie sieci dróg. Rysunek 21 w skali 1 : 50 000 został
wykonany przez nałożenie sieci dróg okolic Lidzbarku War
mińskiego z ark. nr 103 — Heilsberg KdDR i ark. nr 1889 —
Heilsberg mapy 1 : 25 000. Na rysunku pominięto zarys
miasta wg mapy 1:25 000, aby nie zaciemniać obrazu gene
ralizacji mapy 1 :100 000. Jak wynika z tak wykonanego
zestawienia również sytuacja na omawianej mapie nie jest
pozbawiona błędów. Szczególnie rysunek miasta zawiera
pewne niedociągnięcia; przede wszystkim nie pokazano ulic
przelotowych, nie oddano również właściwego kształtu
osiedla — miasta obronnego, ograniczonego fosą i murami
obronnymi z prostopadłym układem ulic o centralnie poło
żonym rynku. Jest to możliwe do odczytania dopiero na
arkuszu wydanym <w okresie międzywojennym.
,,) Rys. 14 i rys. 15A I B zamieszczono w części Π na str. 70.

Rys. 18

Wydanie to ze względu na stosunkowo wysoki koszt pro
dukcji zostało wstrzymane w 1929 r.; do tego czasu uka
zało się:
— w Prusach

— w Bawarii
— w Saksonii
— w Wirtembergii

228 ark. z ogólnej liczby

43
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301

»,
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»,
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,,
,,

544

80
30
20
674

Na obszarze dzisiejszej Polski z ogólnej liczby 202 arkuszy w wydaniu kolorowym ukazało się 41. Jako pierwsze
wydano: Crossen a/O (Krosno Odrzańskie) — nr 321, Für
stenberg — nr 320, Sorau (Zary) — nr 370, Sprottau (Szpro
tawa) — nr 371 i Spremberg — nr 369 w 1905 r.
Wydanie to, które nie pokryło całego obszaru ówczesnych
Niemiec, pod względem technicznym, jak i estetycznym, stoi
dość wysoko. Poza wspomnianymi poziomicami co 50 m
nie wprowadzono tu dodatkowych znaków.
Rysunek wód budzi jednak pewne zastrzeżenia, gdyż gór
ne odcinki drobnych cieków oznaczano kolorem czarnym
przechodzącym następnie w niebieski. Są to z reguły od
cinki nie przekraczające długości 1 cm, stosowane bez wy
raźnej konsekwencji. Postępowano zapewne tak dlatego, że
zachodziła obawa niewyraźnego odbicia cienkich błękitnych
linii. Również można mieć zastrzeżenia do generalizacji po
ziomic na tym wydaniu.
Poziomice jako element uzupełniający kreski, na KdDR
wprowadzo∣no początkowo w terenach górskich, gdzie cię
cie to w dużym stopniu polepszyło czytelność rzeźby, nato
miast zastosowanie takiego samego cięcia na terenach
o znacznie mniejszych deniwelacjach nie mogło przynieść
tak dobrego efektu. Szczególnie przebieg poziomic w tere
nach równinnych o drobnych formach stwarza iwrażenie,
iż teren okolicy poziomicy jest bardziej urozmaicony niż
w innych miejscach. Wynika to stąd, że poziomica ta „wy
chwytuje” wiele drobnych form często nie znajdujących
w ogóle odbicia w rysunku kreskowym, natomiast wiele
form leżących wyżej czy niżej nie zostaje zarejestrowanych
(rys. 21).
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Rys. 20

2. Wydanie „C”. Najczęściej spotykaną odmianą KdDR
jest wydanie „C”, zwane inaczej przedrukowym. Ze względu
na dość wysoki koszt miedziorytu wprowadzono druk lito
graficzny.
Poszczególne arkusze ukazywały się czasem równolegle
z wydaniem A, czasem w kilka lat później, zależnie od po
trzeb i pokryły cały kraj. Trzeba przyznać, iż jest ono
niemal równie czytelne i pod względem estetycznym nie
wiele ustępuje wydaniu oryginalnemu. Wydanie to ukazy
wało się stale od początku KdDR do czasu likwidacji
Reichsamt für Landesaufnahme. Zamieszczany skorowidz
podaje rok pierwszego wydania arkusza, jednak ze względu
na brak jednolitego wiarygodnego materiału zawiera praw
dopodobnie pewne nieścisłości (rys. 23).
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Po II wojnie światowej wydano jeszcze w 1951 r. w Ber
linie Zachodnim 40 arkuszy w.raz z zestawieniem znaków
do nauczania geografii. Było to Ijuż czwarte wydanie tego
typu, gdyż poprzednie ukazały się w latach 1912, 1921
i 1938 r. Wyboru dokɑnal A. Penck i do każdego arkusza
opracował krótki opis geomorfologiczny, uzupełniony uwa
gami o gospodarce i osadnictwie danego obszaru. Celem
tej publikacji było zapoznanie zarówno nauczycieli, jak
i uczniów z charakterystycznymi krajo∣brazami Niemiec.
Wspomniane czwarte wydanie zostało poprawione i uzu
pełnione przez W. Behrmanna (2).
Z 40 wybranych arkuszy 7 pokrywa w całości lub częś
ciowo obecne ziemie polskie. Treść map nie ibyła zmieniana,
ani uzpełniana, również opis pozaramkowy pozostał bez
zmiany.
3. Wydanie „D”. Jest to wydanie, które ukazało się już
po zakończeniu Opracowywania wydania podstawowego.
Podczas I wojny światowej okazało się, iże w praktyce trze
ba posługiwać się kilkoma arkuszami równocześnie, wobec
czego, aby uniknąć łączenia i klejenia arkuszy w warun
kach palowych, rozpoczęto łączny druk czterech sąsiednich
arkuszy wg ustalonego schematu dla całych Niemiec. Po
nieważ było niemożliwe ułożenie skorowidza tak, aby każdy
arkusz zwany „Grossblattem” obejmował 4 arkusze małe,
stosowano łączenie 2 arkuszy lub też 5 czy 6.
W przypadku terenów granicznych, gdzie ibrak było arku
szy KdDR używano jako materiał uzupełniający mapy obce.
Konieczność szybkiego wydania dużej ilaści tego typu
mapy spowodowała zarzucenie miedziorytu i przejście na
druk offsetowy. Wprowadzano również druk pięciobarwny,
stosując następujące kolory: sytuacja — czarny, wody —
niebieski, lasy — brunatny, później zielony, łąki — jasno
zielony, drogi — czerwony.
W wydaniu tym wyróżniono następujące typy:
— d”1 a — łączone 4 lub więcej arkuszy — druk czarny
— Dlb — łączone 2 arkusze — druk czarny
— D 2 a — łączone 4 lub więcej arkuszy — druk kolo
rowy
— D 2 b — łączone 2 arkusze — druk kolorowy.
■Z wydania tego w powszechnym użyciu były arkusze
barwne, na które nanoszono treść turystyczną. Z 56 ,,Grossblattów”, przypadających na ziemie polskie, do 1930 r. wy
dano 12 arkuszy kolorowych.

4. Wydanie „E”. Jako wydanie E w oficjalnej publikacji
pt. Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Karten
werke (26) uznano wydanie kilku arkuszy trójbarwnych (jak
wydanie B), ale będących przedrukiem offsetowym. Niewydanie większej ilości arkuszy było zapewne spowodowane
dość licznymi publikacjami map specjalnych.
Za wydanie „E” Karte des Deutschen Reiches w okresie II
wojny światowej uważano w Niemczech przedruk pi⅛ciobarwny polskiej mapy taktycznej 1 : 100 000, w ilości 47
arkuszy z terenów włączonych do Rzeszy (1).
5. Wydania specjalne. Oprócz wymienionych wydań
KdDR, na jej podstawie wydawano mapy specjalne: powia
towe (Kreiskarte), okolic miast (Umgebungskarte) i turys
tyczne (Wanderkarte). Mapy te nie miały ściśle określonych
zasad kolorystycznych, i tak np. wśród map powiatowych
znajdujemy jednobarwne, dwu-, trzy- cztero-, a nawet
pięciobarwine.
Cechą charakterystyczną tych map jest wzmocnienie gra
nic administracyjnych wstęgą pomarańczową lub czerwoną.
Na niektórych mapach powiatowych zaznaczano schroniska
jak na mapach turystycznych, a na mapach turystycznych
wzmacniano granice administracyjne, jak na mapach powia
towych, tak, że nie ma wyraźnej granicy między tymi ma
pami, co spowodowało, że niektóre z nich, jak np. Masu
rische Seen (Jeziora Mazurskie) mają podwójną nazwę: ma
pa powiatowa i mapa turystyczna. Mapy te, przeznaczone
dla szerokiego ogółu odbiorców, nie były zupełnie powią
zane z podziałem arkuszowym Karte des Deutschen Reiches,
w związku z czym ich format jest różny jednak nie więk
szy niż powierzchnia 6 arkuszy „setki”.
Wnioski

Zebrany materiał nasuwa kilka wniosków. Jak wynika
z historii Karte des Deutschen Reiches, mapa ta powstała
niejako w drodze „ewolucji” jako wynik rozwoju map prus
kich. Stąd w chwili jej powstania nie była ona pracą
szczególnie nowoczesną czy oryginalną, a jedynie następ
nym etapem kartografii pruskiej. Wyjątkowe miejsce, jakie
■zajęła w kartografii niemieckiej spowodował zapewne fakt,
że była ona w powszechnym użyciu niemal przez 70 lat
(1878—1945), nie ulegając zasadniczym zmianom, podczas
gdy przez poprzednie 60 lat obserwujemy 3-krotną zmianę,
nie tylko tytułu mapy topograficznej, ale również charak
teru ujęcia jej treści.
Niewątpliwie najsłabszą stroną mapy jest sposób przedsta
wiania rzeźby terenu18), który mimo uzupełnień i udos
konaleń nie oparł się krytyce i został wcześniej zarzucony
przez inne państwa. Również sposób oznaczania lasów,
a szczególnie ich granic w połączeniu z rysunkiem kresko
wym nie można -uznać za udany, mimo ze sama sygnatura,
stosowana później na innych mapach, np. na polskiej mapie
taktycznej 1 : 100 000, jest zupełnie dobrze czytelna.
IZ drugiej jednak strony może ona służyć za przykład
szczegółowości i różnorodności informacji, jakie może dawać
mapa topograficzna. Pod względem dokładności można ją
uznać za praktycznie bezbłędną, o ile było zagwaranto
wane dobrym zdjęciem stolikowym 1 : 25 000. Jak wykazały
pomiary przeprowadzone na dwóch arkuszach, nie dotyczy
to jednak arkuszy opartych na pomiarach wcześniejszych
(przed 1875 r.).
Mapa ta zawiera stosunkowo dużo nazw nie tylko miej
scowości, ale również wzgórz, łąk, bagien, lasów i innych
obiektów, które to nazwy były w powszechnym użyciu
w danej okolicy. Przy lasach podawano również zwykle
nazwę nadleśnictwa, do którego należą, co miało szczególne
znaczenie dla wojska i administracji. Jak wynika z porów
nania pierwszego wydania z późniejszymi, pewnym obiek
tom nadawano nowe nazwy. Dotyczy to przede wszystkim
nazw o brzmieniu polskim, które zmieniano bądź tłumaczo
no na niemiecki, wobec czego do pewnych celów wydaje się
słuszniejsze korzystanie z wydań wcześniejszych.
Tak więc Karte des Deutschen Reiches, chociaż ustępuje
mapie 1 :25 000, tym niemniej stanowi wartościową po
zycję w kartografii objętego przez nią obszaru.
·’) Przedstawiona próba porównania opracowania rzeźby została
przeprowadzona niewątpliwie w terenie dość trudnym, ale wg słów
ówczesnych kartografów właśnie ten teren przesądził o stosowaniu
metody kreskowej (porównaj cz. II str. 70 nr 2 PG 1967).
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Prace geodezyjne przy montażu
turbin wodnych Kapłana
oraz hydrogeneratorów synchronizowanych
Część II

Prace geodezyjne przy montażu statora hydrogeneratora
Przed przystąpieniem do ustawienia części fundamento
wych (płyty, podkładki klinowe) statora hydrogeneratora
wykonuje się pomiar niwelacyjny i sytuacyjny fundamentu
(rys. 9), w nawiązaniu do faktycznie zrealizowanych osi
montażowych turbozespołu. Pomiar niwelacyjny betonów
wykonuje się względem czoła wału turbiny.
Płyty (podkładki klinowe) fundamentowe ustawia się
zgodnie z projektem w nawiązaniu do osi montażowych.
W nawiązaniu do czoła wyznacza się wysokościowe połoźe-

sokości, którą warunkuje z kolei rzędna określana z pomia
ru środków biegunów wirnika hydrogeneratora. Należy
przy tym pamiętać, że rzędna iśrodka żelaza czynnego bie
gunów winnika winna przebiegać niżej o 2 mm od rzędnej
środka żelaza czynnego statora hydrogeneratora. Za pomocą
podkładek klinowych reguluje się wysokościowe położenie’
statora.
Dokładność ustawienia linii .środka żelaza czynnego wy
nosi ± 2 mm.
W celu sprawdzenia kształtu oraz Wycentrowania statora
względem osi wału turbiny bądź względem komory wirnika
turbiny, mierzy się odległość wewnętrznej powierzchni sta
tora ¡do osi wału turbiny lub osi komory wirnika. Pomiar
wykonać można za pomocą śruby mIkrometrycznej przymo
cowanej do rury (rys. 12). Inne metody centrowania podano
na rys. 13. Na podstawie Przeprawadzonych pomiarów
przesuwa się stator za pomocą lewarków aż do usunięcia
ekscentryczności. Gdy ekscentryczność wewnętrznej średnicy
blach statora doprowadzi się do + 0,5 mm od wartości śred
niej, można uważać ustawienie za zakończone, a końcowe
wyniki pomiarów wpisuje się do odpowiednich kart pomia
rowych.

Centrowanie wirującego układu turbozespołu

I
•X

Rys. 9. Widok z góry na fundament hydrogeneratora: 1 — czo
ło wału turbiny, 2 — szyb turbiny, 3 — wnęka do podpory sta
tora hydrogeneratora, 4 — wnęka na podpory pieńka hamulcowego,
5 — kotwy

Po sprzęgnięciu wału turbiny z wałem generatora spraw
dza się wspólną linię wałów turbozespołu. Sprawdzenie to
przeprowadza się za pomocą czterech pionów lub metodą
obracania zespołu wirującego, mierząc przy tym za pomocą
czujników zegarowych jego rzucanie. Ostatnia metoda jest
najdokładniejsza i wymaga mniej czasu niż metoda czte
rech pionów.
Sprawdzanie wspólnej linii wałów turbozespołu ma na
celu:
1) znalezienie wielkości załamania wspólnej Iinh wałów,
to jest rzucania (bicia) czopów poprzecznych w bezpośred-

nie każdej :płyty (podkładki klinowej), przy czym faktyczny
wymiar liniowy (różnica .rzędnych) od czoła wału do górnej
płaszczyzny płyty (podkładki klinowej) obliczana jest ze
schematu podanego na rysunku 10.

Vi =Vo + c-j-d + e- 6 — j
Vi =Vo + c-j-<i + e- 6
W podobny sposób ustawia się słupki hamulcowe, przy czym
ich położenie wysokościowe określane jest w nawiązaniu
do wyniku pomiaru różnicy wysokości pomiędzy dnem tulei
piasty a segmentem hamulcowym wirnika (wymiar ten
określono przy montażu wirnika generatora na stanowisku
montażowym).
Stator hydrogeneratora ustawiany jest na płytach (pod
kładkach klinowych), gdzie jest montowany. Przy sprawdza
niu położenia wysokościowego statora hydrogeneratora bazę
wyjściową stanowi linia środkowa (rys. 11) żelaza czynnego.
Rzeczywisty przebieg linii środkowej zaznacza się na żela
zie czynnym.
Celem późniejszego ustawienia linii środka żelaza czyn
nego w jednej płaszczyźnie poziomej, punkty wyznaczające
te środki niwelowane ¡są względem czoła wału. Średnia
arytmetyczna, wzięta z rzędnych tych punktów, wyznacza
linię środka żelaza czynnego. Linia ta winna przebiegać na
określonej ze schematu obliczeniowego (rys. 10) rzędnej wy
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Rys. 10. Schemat obliczeniowy do ustawiania części fundamento
wych statora hydrogeneratora: 1 — oś poprzeczna wirnika i statora

Wielkość bicia Bt przy wale turbiny, spowodowana nieprostopadłością osi wału generatora do płaszczyzny tarcia
dolnego łożyska poprzecznego generatora oblicza się z na
stępującej zależności:
Lt
Bt — Bq ——

gdzie:
Bg — wielkość bicia przy łożysku poprzecznym generatora,
Lt — odległość pomiędzy płaszczyzną A i czujnikiem znaj
dującym się przy łożysku turbiny,
Lq — odległość pomiędzy płaszczyzną A i czujnikiem znaj
dującym się przy kołnierzu wału generatora.

Rys.

11.

Wewnętrzna powierzchnia Statora
1 — środek żelaza czynnego

hydrogenera tora:

niej bliskości łożysk turbozespołu (łożyska poprzecznego
turbiny i łożyska poprzecznego generatora);
2) znalezienie wielkości Tzucatnia spowodowanego ewen
tualnie: nieprostopadłym ustawieniem czopa tarczowego
względem psi wału generatora lub załamaniem linii wałów
w ich złączu kołnierzowym (załamanie to wynika z niedo
kładności wykonania lub wywołane jest przez złe jakościo
wo sprzęgnięcie wałów).
Omawiane sprawdzenie przeprowadza się za pomocą
8 czujników, które umieszcza się w kierunkach osi X oraz
osi Y (pod kątem 90°) na następujących wysokościach: na
czopie łożyska poprzecznego turbiny, na kołnierzowym
złączu wałów, na czopie dolnego łożyska poprzecznego ge
neratora, na końcówce wału generatora (rys. 14). W celu
ułatwienia ustalenia odczytów przyciska się czujniki do
wałów tak, aby otrzymać naciąg czujników rzędu 2 do
3 mm, a następnie doprowadza się wskazówki czujników
do zera i po obróceniu wału o 180° bierze się pod uwagę
tylko odczyty końcowe.
Największą wielkość bicia w każdym przekroju określa
się jako pierwiastek kwadratowy z kwadratów wielkości
bicia, otrzymanych w każdej wzajemnie prostopadłej płasz
czyźnie tego przekroju.

Rys. 13 Schematy wa
riantów
centrowania
Statora Iiydrogeneratora: a) centrowanie od
pierścieni łożyska, 1 —
sprawdzian prętowy; bj
centrowanie od linii pio
nu
zawieszonego
na
trójnogu nad osią wału
turbiny, 2 — sprawdzian
prętowy lub ruletka, c)
centrowanie od
linii
pionu opuszczonego ze
strun
wyznaczających
osie
komory wirnika
turbiny, d) centrowanie
za pomocą specjalnego
urządzenia obrotowego
ustawionego na czole
wału
turbiny,
3 —
obciążnik

Na poniższym przykładzie rozpatrzymy metodę usunięcia
załamania linii wałów w złączu kołnierzowym wałów tur
biny i generatora.
Założenia:
1. w każdym poprzecznym przekroju (przy końcówce wa
łu generatora, przy łożysku poprzecznym generatora, przy
kołnierzowym złączu wałów, przy łożysku poprzecznym tur
bin umieszczono po dwa czujniki w kierunkach osi X i Y
(rys. 14);
2) przed obrotem wirującego zespołu turbozespołu wska
zówki czujników doprowadzono do zera.
Załóżmy, że średnica kołnierzy wałów D = 1800 mm,
a odległości pomiędzy czujnikami do płaszczyzny tarcia
łożysk wynoszą: od czujnika przy dolnym łożysku genera
tora Ll = 0, od czujnika przy końcówce wału generatora
Lh = 2000 mm, od czujnika przy kołnierzu wału genera
czujnika przy łożysku turbiny
tora Lg = 4000 mm,
Lt = 6000 mm.

Rys. 14. Schemat spraw
dzania wspólnej linii
wałów turbozespołu me
todą obrotu o 180°: 1 —
korpus
łożyska
po
przecznego turbiny, 2 —
wał turbiny, 3 — wal
Iiydrogeneratora, 4 —
segmenty dolnego ło
żyska poprzecznego hydrogeneratora,
5
—
gniazdo górnego łożys
ka poprzecznego hydrogeneratora, 6 — koń
cówka wału hydrogeneratora, 7 — czujniki
zegarowe. A — płasz
czyzna tarcia łożyska
poprzecznego hydrogeneratora; L — odległość
pomiędzy płaszczyzną A
i czujnikiem znajdują
cym się przy korpusie
łożyska turbiny; Lq —
odległość
pomiędzy
płaszczyzną A i czujni
kiem znajdującym się
przy kołnierzu wału hydrogeneratora; Lfj— od
ległość pomiędzy płasz
czyzną A i czujnikiem
znajdującym się przy
końcówce wału hydrogeneratora; Lp — od
ległość pomiędzy płasz
czyzną A i czujnikiem
znajdującym się przy
tym łożysku
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Przy obróceniu wirującego układu turbozespołu o 180°
otrzymano na czujnikach umieszczonych w osi X odczyty
(w setnych częściach milimetrów) przy końcówce wału —
0,08, przy łożysku generatora + 0,04, przy złączu kołnierzo
wym + 0,10, przy łożysku turbiny + 0,29: odpowiednio
w płaszczyźnie przechodzącej przez oś Y, odczyty były
równe — 0,09, + 0,03, + 0,12, ÷ 0,30.
Mając wskazania czujników, określa się bicie wynikowe
w każdym przekroju:
— bicie wynikowe końcówki wału generatora

Celem usunięcia bicia wału spowodowanego załamaniem
się linią wału w złączu kołnierzowym należy między złą
czami ustawić podkładkę klinową. Największą wysokość
klina w danym przypadku określa się z zależności:
RBτi
900-0,205
h
0,09 mm
Lτ ~ 6000-4000

Bwκ = /(~ θ,θɛ — 0∙04)2 + (~ 0>°9 - 0,03)2
— bicia wynikowe kołnierza wału generatora

Tablica 2. Tolerancje bicia walów turbozespołów przy sprawdzaniu metodą obrotu o 18 0°

0,17 mm

Usunięcie załamania linii wałów umożliwia przystąpienie
do próbnego rozruchu turbozespołu.

Dopuszczalna wielkość
bicia w mm, przy pręd
kości obrotów wału do:

Bwg = √(0,10 - 0,04)2 + (0,12 - 0,03)’ «=<0,11 mm

— bicie wynikowe czopu łożyska wału turbiny
Bwτ = /(0,29 - 0,04)2 + (0,30 - 0,03)2 «=< 0,37 mm
Wielkość bicia czopu łożyska wału turbiny 0,37 mm skła
da się z sumy wielkości bicia spowodowanego nieprostopadłością osi wału generatora do płaszczyzny tarcia łożyska
i bicia Bt¡ spowodowanego załamaniem się linii wałów
w złączu kołnierzowym. Pierwszą wielkość określa się
z zależności:
Lt
6000
Bt-Bwg-- = 0,11·—— =0,165 mm
Lg
4000
a wielkość drugą określa się jako różnicę:
Bτι = Bwτ — Bτ = 0,37 — 0,165 = 0,205 mm

Rodzaj bicia wałów

Bicie względne wału turbiny,
nɪnɪ/m
Bicie względne wału hydrogeneratora, mm/m
Bicie bezwzględne końcówki
wału Lydrogeneratora

100
obr/
min

250
obr/
min

375
obr/
min

600
obr/
min

0,05

0,05

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,30

0,20

0,15

0,15

Miejsce umieszczenia
czujników zegarowych

Czop łożyska poprzecz
nego turbiny
Czop łożyska poprzecz
nego hydrogeneratora
Końcówka (nasadka)
wału hydrogeneratora

Doświadczenie prac geodezyjnych, uzyskane przy montażu
kilku turbin Kapłana, mogą posłużyć jako przykład zasto
sowania metod i narzędzi oraz uzyskanych dokładności.
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Inż. BOHDAN JAKUBOWSKI

TrochĘ o Jugosławii i jej wsi
Wstępu słów kilka
Istotnie, o tym ciekawym i pod wieloma względami skom
plikowanym kraju niewiele powiedzieć można w krótkim
z konieczności artykule, który z jednej strony nie ma być
formą sprawozdania z podróży, z drugiej zaś, z uwagi na
charakter czasopisma, powinien zawężać się raczej do zazagadnień natury fachowej. A szkoda, bo chciałoby się
wiele o tym kraju powiedzieć, w którym miałem możność
przebywania (służbowo) pod koniec ubiegłego roku. Cieka
wa to była podróż, której celem było zapoznanie się ze sto
sowaną w Jugosławii techniką wyznaczania terenów bu
dowlanych na wisi i ich podziału na działki budowlane,
a zawdzięczam ją postanowieniom uchwały nr 113—136
Sesji Polsko-Jugosłowiańskiej Mieszanej Komisji Współpra
cy Naukowo-Technicznej.
Pierwszym spośród wielu wrażeń, jakie daje ten nie
zwykły kraj, jest uderzająca przybyszy z Polski wielka
gościnność i serdeczność w stosunku do Polaków. Źródeł
jej szukać z pewnością należy w kontaktach obu narodów,
sięgających czasów odległych. Trudno mówić o tych naj
dawniejszych kontaktach bez znajomości historii obecnej
Jugosławii. Podam więc kilka tylko przykładów:
— opracowanie pierwszego projektu organizacji szkol
nictwa w niepodległej Serbii przez Adama Mickiewicza;
— dezercja grupy kadetów serbskich z Berlińskiej Szkoły
Wojennej do Polski — na wieść o wybuchu Powstania
Styczniowego;
— wspólna dla obu państw melodia hymnu narodowego,
która — jak wiadomo — jest dziełem .nieznanego kompo
zytora i która była jednocześnie melodią pieśni „Hej bracia
Słowianie”, uznanej na Kongresie Słowian w Pradze w
XIX w. za międzynarodowy hymn Słowian;
— udział Polaków i Jugosłowian w walkach Międzyna
rodowych Brygad w Hiszpanii,
— udział Polskiej Kompanii im. Μ. Nowotki i I Pol
skiego Batalionu w walkach partyzanckich o wyzwolenie
Jugosławii w czasie II wojny światoiwej;
— Przyjęcie przez Polskę Ludową wizyty szefa państwa
jugosłowiańskiego, marszałka Tito, jako jednej z pierw
szych wizyt państwowych po ostatniej wojnie;
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— wreszcie obecny stały rozwój stosunków i współpracy
obu państw.
¡Można by wyliczać wiele jeszcze innych, nie to jest
jednak tematem tego artykułu. Przechodzę więc do infor
macji o osiedlach wiejskich, ich typach, rozmieszczeniu
i zabudowie, ponieważ właśnie wieś, jak wspomniałem, a ra
czej jej rozbudowa w tym, zaliczanym do „najwyższych”
w Europie kraju (3A powierzchni to góry i płaskowyże,
średnia wysokość n.p.m. dla całego terytorium wynosi
750 m), były przedmiotem moich zainteresowań.
Osiedla wiejskie i ich rozmieszczenie

Powstafwanie i rozwój osiedli wiejskich w Jugosławii
podlegały takim samym jak wszędzie prawom i odbywały
się podobnie. Ludność zajmująca się rolnictwem i hodowlą
związała się z tymi terenami, ¡które zapewniały jej warunki
prowadzenia obu tych form gospodaτiki. Na wybrzeżu mor
skim terenami takimi były obszary sprzyjające uprawom
Tośliin podzwrotnikowych, graniczące jednocześnie z obsza
rami .nadającymi się do hodowli. Pieijwsze z nich to łagodne
stoki 0 gliniastej glebie, drugie — to silniej nachylone
istoki, na powierzchni których występuje wapień. Ten ostat
ni moment miał ważne znaczenie z uwagi na liczne źródła
wody występujące w strefie kontaktu .przepuszczalnych
Wapieni z nieprzepuszczalnymi skałami.
Innego typu osiedla rozwijać się zaczęły na samym
brzegu morskim, gdzie zainteresowania ludności skierowane
były zarówno ku morzu tj. rybołówstwu i żegludze oraz
w stronę lądu — rolnictwo i hodowla. Podobne do rejonu
wybrzeża jest położenie osiedli, które powstały w obszarze
krasu. Usadowiły się one tu w obrzeżach dolin i uwali
głównie tam, gdzie płaskie gliniaste powierzchnie upra
wowe stykają się z wapiennymi stokami „hodowlanymi”.
Dna dolin 0 nachyleniach przeważnie z północo-wschodu
na południo-zachód w swych niższych południowo-zachod
nich częściach zalewane są wodami powodziowymi, stąd też
osiedla wiejskie powstawały tu na północno-wschodnich
obszeżach w strefie źródeł.
W górach wysokich zakładano osiedla w dwu poziomach.
Starsze i większe, których ludność trudni się uprarwą zbóż,

i

I

i

I

owoców i jarzyn, leżą niżej w rozszerzeniach dolin. Młodsze
zaś i mniejsze osiedla, zamieszkałe przez ludność uprawia
jącą .górskie odmiany zbóż, leżą w górnych partiach sto
ków Iuib ponad dolinami na wysoczyznach. Osiedla te są
dlatego młodszymi, iż początkowo były one w większości
osiedlami okresowymi, wykorzystywanymi przez mieszkań
ców dolin jedynie w okresach letnich wypasów bydła. Do
piero zbyt znaczna z czasem gęstość zaludnienia w dolinach
z jednej strony, zaś przydatność gleb wysoczyzn i stoków
górskich do uprawy zbóż — z drugiej, spowodowały prze
niesienie się na stałe ludności do tych górskich osiedli.
Liczne osiedla powstały na Nizinie Panońskiej, w północ
no-wschodnim rejonie kraju, różnią się one jednak od sie
bie ize względu na położenie. Najkorzystniejsze warunki
miały osiedla tworzone w strefie lessu, stykającej się ze
strefą równin akumulacji rzecznej. Mieszkańcy tych osiedli
mogą bowiem wykorzystywać równiny nadrzeczne jako
łąki i pastwiska, a także jako ,grunty orne z ,uprawą roślin
o znacznym zapotrzebowaniu wilgoci; stoku lessowe pod
uprawę winnic, zaś wysoczyzny lessowe pod uprawę zbóż.
Osiedla te powstały poza zasięgiem wysokich wód powo
dziowych, mają jednak zapewnioną wodę do picia z uwagi
na wysoki poziom wód gruntowych, a więc i łatwość kopa
nia studni.
Znaczną rolę w rozwoju osadnictwa wiejskiego na
równinach panońskich odegrały kotliny zapadliskowe. Osie
dla skupiają się tu zarówno w samej dolinie, jak i na jej
styku ze stokami oraz na łagodniejszych stokach. Osiedla
na styku doliny ze stokami mogą z racji swego położenia
korzystać z dwu różnych gospodarczo obszarów: uprawo
wych i hodowlanych. Ogólnie, osiedla kotlin zapadlisko
wych zakładane były przy ujściach rzek i rzeczek, wypły
wających z gór w doliny — daje to wodę potrzebną do
upraw. Lata tego obszaru są suche i dlatego obecność wo
dy warunkuje nie tylko plony, ale w ogóle uwarunkowała
położenie osiedla. Doliny rzek i rzeczek umożliwiają po
nadto docieranie do postwiskowych stoków górskich. Stąd
też wsie tu liczne i duże. Mniejsze i rzadsze osiedla usa
dowiły się w dnach dolin, gdzie można trudnić się jedynie
rolnictwem, zaś szczególnie małe osiedla powstały i istnie
ją w wyższych partiach stoków dolin, umożliwiających je
dynie uprawę górskich odmian zbóż.

Wymienione typy osiedli wiejskich można by schema
tycznie zrejonizować na obszarze kraju w sposób przed
stawiony na rysunku 5, oznaczając poszczególne rejony:
H — rejon charakteryzujący się wsiami wydłużonymi
(wybrzeże),
2 — rejon wsi rozproszonych (,strefa gór wysokich),
3 — rejon wsi skupionych (doliny i kotliny, głównie
wschodniej Serbii i Macedonii) i
4 — rejon wsi dużych o prostolinijnym układzie ulic
(Dolina Panońska, Sławonia oraz dolina Sawy i Drawy).
Skoro tyle miejsca poświęciłem kwestii osadnictwa
wiejskiego, paru isłów wymaga jeszcze, dla zamknięcia te
matu, dość charakterystyczne dla Jugosławii zjawisko,
a mianowicie Wiejskie osadnictwo okresowe. Zabudowania
tego typu Osiedli służą różnym celom w zależności od za
jęć ludności, uzależnionych z kolei — jak wspomniano —
od różnorodnych warunków terenowo-klimatycznych po
szczególnych rejonów kraju. I tak, na wybrzeżu spotyka
się często zabudowania okresowe, wykorzystywane przez
rybaków zarówno jako siedlisko, jak też i magazyn sprzętu
rybackiego. Na Wylspach i wysepkach znów widzimy zabu
dowania służące ludności w okresie prac polowych na roli.
W niższym obszarze krasiu, obszarze łagodniejszego pod
wpływem morza klimatu, (spotkać można okresowe siedli
ska zimujących tu z bydłem pasterzy. W strefie Alp i Gór
Dynarskich zabudowania okreso∣we w obniżeniach grzbie
tów górskich i na stokach służą tym samym celom. W gó
rach masywu rodopSkiego i Szar Pianinie długie kamienne,
Rys. 3

Typy osiedli i zabudowań

"ukWsie jugosłowiańskie można by podzielić na 4 zasadnicze
∣typy różniące się od siebie sposobem (zabudowy, który
z kolei jest wynikiem zróżnicowania terenofwo-klimatycznego powierzchni kraju, a więc warunków, w jakich dana
wieś powstała. I tak, w poljach krasowych i na wybrzeżu
morskim oraz na wyspach występują ∙wtsie, w których bu
dynki wzniesione są wzdłuż jednej linii, stąd też wsie
mają kształt wydłużony. Ten typ wsi ilustruje rys. 1.
W strefie gór wysokich, budynki porozrzucane są na ła
godniejszych stokach umożliwiających uprawę. Zgrupowa
nie takich luźno stojących domów tworzy w całości wieś
o charakterze zabudowy rozproszonej (rys. 2). Wsie duże,
bardziej zwarte, o prostolinijnym układzie ulic, są charak
terystyczne dla terenów równinnych i większych dolin,
a więc występują głównie w dolinie panońskiej i Sławonii
(rys. 3). Ostatni wreszcie typ — to wsie (skupione, gdzie
powierzchnie upraw znajdują się poza zespołem budynków,
czyli na zewnątrz wsi. Powstaj ą one w dnach dolin i ko
tlin zapadliskowych (rys. 4).
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kryte. strzechą budynki, to owczarnie i pomieszczenia,
w których latem przebywają pasterze zajmujący się prze
twórstwem mlecznym.
Wreszcie i na Nizinie Panońskiej występuje ten typ osad
nictwa, reprezentowany przez zabudowania ferm zbożowo-kukurydzianych oraz zabudowania związane z przecho
wywaniem sprzętu potrzebnego do prac w winnicach i mu
rowane sklepione piwnice ∣do przechowywania wina.
Różnorodność wsi jugosłowiańskiej, prócz omówionych
wyżej przyczyn, polega też na różnorodności jej zabudowań
w następstwie stosowania różnych materiałów do budowy,
używanych w poszczególnych okolicach. Wspomnę tu tylko
o częściej spotykanych typach budynków. Jednopiętrowe,
kamienne . budynki, pokryte wklęsłymi dachówkami (wy
brzeże). Ciasne małe domy o jednej kondygnacji, budowa
ne również z kamienia, o dachach krytych łupkiem lub
deskami (obszar krasu). Podobne budynki spotkać można
Ύ Górach Dynarskich i Alpach z tym, że występują tu
również budynki z drzewa, kryte deskami. Kamienne lub
z -niewypalanej cegły budynki o (stromych spadzistych da
chach przeważają w Szar Pianinie i masywie rodopskim.
Na Nizinie Panońskiej dawne lepianki z niewypalanej
cegły, kryte strzechą, wyparte zostały z czasem przez kryte
dachówką, ceglane, długie budynki, mieszczące pod jedɪ
nym dachem pomieszczenia mieszkalne, stodołę i oborę
I wreszcie dwa typy budynków w dolinach egejskich, star-'
sze parterowe z niewypalanej cegły lub kamienia ze strze
chą, lub dachem z wklęsłych dachówek, nowsze zaś z cegły
kryte dachówką.

nie niemal stosowana instytucja publicznego przetargu.
Ciekawy to i skomplikowany temat, któremu nie mogę tu
jednak poświęcić więcej uwagi.
W powyższej próbie, skrótowego chociażby scharaktery
zowania wsi jugosłowiańskiej, nie powinno zabraknąć
uwagi na temąt stanu władania gruntami w tym kraju.
Otóż około 12%. powierzchni ogólnej przypadało (w 1962 r.)
na gospodarkę rolną uspołecznioną (7%. gospodarstwa pań
stwowe i 5% spółdzielnie produkcyjne), a ponad 40%. —
na gospodarstwa indywidualne. Widać tu analogię do sto
sunków polskich, gdzie w tym samym czasie liczby te
wynosiły odpowiednio: 10% (9,5% — gospodarstwa pań
stwowe, 0,6 — spółdzielcze) i 55%. — indywidaulne.
Obserwacje z terenu republiki czarnogórskiej

W czasie mego pobytu w Jugosławii miałem możność,
dość pobieżnie niestety i jednostronnie (jak się okazało),
zapoznać się z interesującą mnie problematyką w repu
blice M∣onte Negro — Crna -Gora — -czyli Czarnogórskiej.
Dla porządku i bardzo ogólnego scharakteryzowania tła
działalności, którą ¡się interesowałem — słów kilka o tej
republice.
Tereny dzisiejszej Czarnogóry, to część ilirskiej prowincji
Imperium Rzymskiego, a następnie słowiańskie księstwo
Zeta. Kraj ten, jakkolwiek w XIV w. uległ podbojowi tu
reckiemu i przez następnych 5 wieków, aż do uzyskania
pełnej niezależności w XIX w., nie stanowił samodzielnego
organizmu państwowego, .nigdy jednak nie był w niewoli
absolutnej, zachowując ¡stosunkowo dużą samodzielność i nie
dzieląc tym samym losów innych ziem Jugosławii. Przy
pisać to w wielkim stopniu należy położeniu i ukształto
waniu tego rejonu obecnego państwa południowych Sło
wian. Istotnie smutny jest tutejszy krajobraz; w jedno
stajnie szarych górach, rzadko występujące plamy zieleni
lasów i pastwisk oraz porozrzucane zabudowania. Brak
-urodzajnych pól uprawnych i brak portów morskich czy
rzecznych sprawiły, że kraina ta nigdy nie była pożądana
przez wrogie jej siły. Ubogo -tu i .surowo. Jedynie wąski
pas wybrzeża daje owoce południowe i zawiera złoża
boksytu.. Północ republiki — Góry Dynanskie — to lasy
i pastwiska; południowy wschód — -okolice Titogradu
(d. Podgorica) — 32 000. stolicy i ośrodka kulturalnego
republiki — to plantacje tytoniu, a na północny wschód
stąd — złoża (nie eksploatowane) węgla i ołowiu. Reszta
terytorium Czarnogorza — to nieurodzajne góry (tu kręcono
plenery do filmu „Winnetou”), pozbawione wody, z rzadka
poprzecinane dolinami pozwalającymi na uprawę kukurydzy
i jęczmienia, a czasem bawełny. Zacofany ten i biedny kraj
po II wojnie -światowej dopiero izaczął przeżywać rozwój
gospodarczy i społeczny. Federacja zrozumiała szybko po
trzebę zagospodarowania terenów republik słabo rozwinię
tych. I tak w 1963 r. wskaźnik produkcji' przemysłowej
dla Czarnogóry wyniósł 3,033, dla -całej Federacji 596, a -dla

Rys. 4

W sytuacji wsi jugosłowiańskiej tak znacznie zróżnico
wanej zarówno pod względem typów osiedli, form zabudo
wy i rodzajów budynków, a ponadto i pod wieloma innymi
względami, a więc narodowościowym, a co za tym idzie
obyczajów ludności, rodzajów i form zatrudnienia, czy
wreszcie bardzo znacznych jeszcze różnic poziomu browa
rna i zamożności, nie jest możliwe wypracowanie i stoso
wanie jednolitych dla całej Federacji form zabudowy pla
nowej tych wsi. Skądinąd zresztą zastosowanie jednolitego
w tym względzie systemu nie wchodziłoby w rachubę z ra
cji ogólnie obowiązującej w krajiu decentralizacji i moż
liwie daleko idącego niekrępowania organizacyjnego po
szczególnych republik. Decydują tu więc same republiki,
a nawet poszczególne komuny w ramach przyznanej im
znacznej autonomii; dysponują one zresztą funduszami i są
faktycznym gospodarzem swego terenu. Warto tu wspom
nieć o tym, że w Jugosławii nie ma praktycznie żadnej
perspektywicznej mapy gospodarczej ani dla całej Federacji,
ani dla poszczególnych republik, mimo że przecież gospo
darka kraju jest gospodarką planową. W grubym skrócie
można by powiedzieć, że o wszozęciu każdego przedsię
wzięcia gospodaezej natury decydują Ikonlkretne i dobrze
rozeznane potrzeby oraz możliwości ich zaspokojenia w
sensie planowania, zaś w sensie wykonawstwa, powszech
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Rys. 5

najbogatszej Słowenii — 532 (przyjmując za 100 r. 1939);
w tym samym czasie np. w Słowenii jeden telewizor przy
padał na 71 mieszkańców, a w Czarnogórze na 970 (w całej
Federacji na 149).
Znaczne środki przeznaczono na budowę dróg (do dziś
jest to problem nr 1), wykorzystanie energii ‘wodnej rzek
górskich i rozbudowę przemysłu (drzewiny i tytoniowy).
Republice brak jednak gruntów ornych, stąd próby zwięk
szenia ich areału. Na granicy z Albanią, pod szczytami
Prokletije i Rumija, leży największe jezioro Jugosławii
(3∣69 km2) — Skadarsko Jezero (Jezioro Szkoderskie). Nie
gdyś była tu urodzajna dolina, która przez stopniowe obni
żanie się poziomu lądu i zalewanie wodami przepływających
tu rzek wypełniła się wodą. Jezioro jest płytkie (przecięt
nie 6 m), lecz ma bagniste, zarośnięte brzegi. Podjęte tu
ogromne prace melioracyjne nad osuszeniem bagien i części
jeziora mają dać około 25 000 ha uprawnej ziemi, którą
przeznaczy się pod uprawę ryżu, bawełny i innych roślin
południowych.
Zabudowa wsi w Czarnogórze

Tym telegraficznym opisem republiki chciałem ogólnie
przynajmniej scharakteryzować rejon, w którym intereso
wałem się zagadnieniami planowej zabudowy wsi. Bazą,
■którą dla zdobywania wiadomości w tym zakresie wyzna
czono mi w biurze radcy handlowego Ambasady Polskiej
w Belgradzie, było 12 000 miasteczko czarnogórskie
Ivangrad (dawniej Berane — obecna nazwa od imienia
bohatera II wojny światowej, Czarnogorca, społecznika Iva
na Milutinovića). Leży ono w górskim rejonie republik,
ok. 100 km na północ od Titogradu, w dolinie rzeki Lim,
na wysokości ok. 850 m n.p.m. Do niedawna wygląd miasta
sprawiał raczej wrażenie większej wsi i to ubogiej, grubo
pokrytej szarym pyłem dróg gruntowych (ulic). KHka więk
szych, murowanych budynków, reszta zabudowań — to
drewniane liche domki, stara drewniana szkoła — oto Ivangrad sprzed kilku lat. Z dala od większych ośrodków,
o fatalnych drogach dojazdowych przez góry, bez przemy
słu — cicho i biednie żyjący. Jednak jego położenie w roz
ległej dolinie Limu i wielkie obszary lasów porastających
okoliczne wzgórza i góry sprawiły, że w tę senną okolicę
o wielkich rezerwach siły roboczej wszedł przemysł. Przed
kilku laty zaczęto budowę nowego wielkiego zakładu, spe
cjaliści duńscy i szwedzcy zbudowali nowoczesną zauto
matyzowaną fabrykę celulozy i papieru. Miasto zaczęło
przeżywać i przeżywa do dziś wielką rewolucję kulturalnoobyczajową. Poczęły rosnąć nowe 3—4-piętrowe bloki
mieszkalne, zbudowano nową szkołę, wodociąg, duży no
woczesny hotel, wyasfaltowano ulice. Po budowniczych fa
bryki pozostała kolonia domków, w których mieszkają
obecnie pracownicy zakładu. Na płaskowyżu, nad miastem
zbudowano port lotniczy i lotnisko. Do Ivangradu mającego
teraz bezpośrednie (jedno na dobę) połączenie z Belgradem
świat się przybliżył. Miasto rozbudowuje się nadal i ma
piękne perspektywy rozwoju, szczególnie gdy dotrze tu od
gałęzienie słynnej magistrali adriatyckiej, a jest to koniecz
ne ze względu na ożywiony ruch transportowy (drzewo do
fabryki i gotowy produkt z fabryki) odbywający się za po
mocą olbrzymich włoskich „Fiatów” zakupionych za czarno
górskie drewno.
Przebywałem w tym mieście kilka dni jako gość ,,Zavoda
za Urbanizam” (biuro architektoniczne). Wprawdzie głębo
ką tajemnicą pozostanie dla mnie fakt, dlaczego tu właśnie
skierowano mnie z Belgradu. Owszem rejon ten pod wzglę
dem trudności technicznych projektowania i realizacji pro
jektu, wyznaczenia terenów budowlanych na wsi i podziału
tych terenów na działki, to na pewno świetny poligon do
świadczalny dla projektantów i geodetów, lecz jako teren
zbierania wiadomości i doświadczeń ogólniejszych z tej
dziedziny, zbyt mało reprezentatywny i nietypowy. Stąd też
to, Co tam widziałem, to tylko jedno z rozwiązań stosowa
nych w poszczególnych rejonach Jugosławii w odniesieniu
do przedmiotowego zagadnienia.
Zavod za Urbanizam w Ivangradzie jest jednym z czte
rech tego typu biur istniejących w republice. Pozostałe
znajdują się w Titogradzie, Pljevlji i Nikiśiću i wszystkie
działają analogicznie, z wyjątkiem może biura w Titogradzie. Biuro tamtejsze jako największe i działające w stolicy
republiki (bardzo zniszczonej w czasie ostatniej wojny) zaj
muje się w głównej mierze pracami urbanistycznymi, doty
czącymi odbudowy i rozbudowy miasta i jego najbliższych
okolic. Biuro w Ivangradzie zatrudnia 12 osób (7 architek

tów, 1 geodeta, 1 specjalista od statyki budowli, 1 specja
lista od urządzeń wod.-kan., 1 ekonomista i 1 siła kan
celaryjna), których średnia wieku wynosi dwadzieścia kilka
lat (jest to charakterystyczne (zjawisko w Jugosławii).
Biuro jest jednostką o charakterze architektoniczno-usługowym pozostające, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, na
własnym rozrachunku gospodarczym. Wykonuje ono różne
zamówienia zarówno w zakresie rozbudowy miast i mia
steczek (np. projekt budowy centrum usługowo-społecznokulturalnego Ivangradu), jak i budownictwa wiejskiego.
To ostatnie zagadnienie rozwiązywane jest w sposób od
mienny niż u nais.
Elementem decydującym .są aktualne (dokładnie rozezna
ne) potrzeby budowlaino-gospodarcze danego terenu, nie
rejestrowane jednak w formie jakiegoś wieloletniego kon
kretnego planu działania, co jest możliwe z uwagi na sto
sunkowo niewielkie nasilenie tego problemu oraz specy
fikę Iamtejlszych warunków. Przeważają tam — jak wspom
niałem — osiedla górskie o rozproszonej zabudowie, gdzie
trudno mówić o wydzielaniu kompleksu terenów budowla
nych. Przykładem rozwiązania takiego zagadnienia może
być, położona kilka kilometrów od Ivangradu, wieś Pesća,
gdzie wydzielono tereny budowlane i podzielono je na 258
nowych działek. Momentem, który spowodował przystą
pienie do tych prac, było zlokalizowanie i budowa w Ivangradzie wspomnianej fabryki celulozy. Miasto nie mogło
zapewnić nowemu zakładowi dostatecznej ilości pracowni
ków — zresztą w założeniu uprzemysłowienia tego rejonu
chodziło również o zaktywizowanie jego okolicy i stworze
nie możliwości Izatrudnienia biednej ludności wiejskiej tam
tejszego rejonu. Chętni do pracy w zakładzie znaleźli się
rzeczywiście pośród mieszkańców okolicznych wsi. Wielu
z nich jednak mieszkało w osiedlach nie posiadających
(głównie ze względu na stan i gęstość tamtejszych dróg)
regularnej komunikacji z Ivangradem, co uniemożliwiało im
codzienny dojazd do pracy. Na uruchomienie stałej komu
nikacji iz Ivangradu w kierunku kilku osiedli, z których
rekrutowali się robotnicy zakładu, nie mogła pozwolić sobie
gmina Ivangrad, nawet przy finansowym poparciu ze strony
fabryki, wymagałoby to bowiem budowy Iwielu kilome
trów nowych dróg, co nawet w płaskim terenie jest inwe
stycją kosztowną. Budowa hoteli robotniczych też nie by
łaby rozwiązaniem najlepszym, oderwałaby bowiem robot
ników od ich rodzin i znów poważnie obciążyłaby budżet
gminy, gdyż trudno byłoby wymagać od zainteresowanych
robotników partycypowania w kasztach budowy hotelu.
Wybrano więc inne rozwiązanie pozwalające na urucho
mienie środków finansowych tych robotników, oczywiście
za ich zgodą, mianowicie postanowiono stworzyć im nowe,
dogodniejsze do dojazdu warunki mieszkaniowe.
Na zlecenie gminy Ivangrad, biuro urbanistyczne przystą
piło do utworzenia nowych działek budowlanych. Przepro
wadzono więc iszereg studiów z dziedziny demografii rejonu
Ivangradu, stanu i struktury zatrudnienia, komunikacji,
przydatności budowlanej gruntów, stanu władania grunta
mi w pobliskich w≡'iach itp. W wyniku studiów (terenowych
i kameralnych) powstała koncepcja wyznaczenia nowych
działek budowlanych w 3 wsiach, z których jedną była
wspomniana już Pesća. Ustalono bowiem, że znaczna grupa
chłopów — pracowników Celulozy będzie mogła dojeżdżać
stąd co dzień do pracy (autobus lub wozy transportowe na
leżące do fabryki). Prócz tego lokalizacja nowych siedlisk
w tej właśnie wsi zapewniła przenoszącym się tu rodzinom
robotników fabryki, codzienny dojazd do gruntów posiada
nych i pozostawionych w dotychczasowym miejscu za
mieszkania, a samym robotnikom dojazd do tych gruntów
w dni wolne od pracy, a nawet popołudnia w okresie
„długiego dnia” i nasilenia robót na roli.

¡Z opisanego tu przypadku widać, że jest to problem tzw.
chłopo-robotników, a nie rolników, taka jest bowiem spe
cyfika większości rejonów Czarnogóry.
Na podstawie powyższych ustaleń biuro urbanistyczne
opracowało wstępny wariant lokalizacji terenów budowla
nych na gruntach wsi Pesća, konfrontowany następnie
z opiniami zainteresowanych (zarówno dotychczasowi właś
ciciele gruntów, jak i nowi nabywcy działek budowlanych)
gminy i fabryki. W dalszym ciągu ustalono definitywnie
obszar gruntów przeznaczony do podziału i oczywiście osta
teczną liczbę działek. Podkład geodezyjny oraz wszelkie
dane dotyczące struktury władania gruntami oraz ich po
wierzchni na przyszłych terenach budowlanych, biuro urba
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nistyczne otrzymało z urzędu katastralnego. Urząd Kata
stralny w Ivangradzie zatrudnia 4 osoby (geodeci), do zadań
których należy sporządzanie -wszelkich podkładów geode
zyjnych i prowadzenie -dokumentacji katastralnej, odpowia
dającej naszemu operatowi ewidencji gruntów.
Geodeta, zatrudniony w biurze urbanistycznym, sporządził
następnie, w -oparciu o materiały i' dane urzędu katastral
nego oraz założenia projektowe, plan podziału wyznaczo
nych terenów budowlanych na działki -budowlane według
obowiązującego normatywu powierzchniowego wynoszącego
600 m2 -wraz z odpowiednią ,siecią u-lic i dojazdów oraz roz
liczył powierzchnię starego -stanu posiadania w granicach
nowo powstałych działek, stanowiącą podstawę ∣db wpro
wadzenia odpowiednich -zmian w dokumentacji katastralnej
■oraz do operacji finansowo-handlowych kupna-sprzedaży
-działek budowlanych. Po -okazaniu ludności sporządzonego
w powyższy sposób projektu podziału, zastał on zatwier
dzony przez wykonujące go biuro urbanistyczne. Teraz
nastąpiło wykupienie całości gruntów objętych terenami
budowlanymi przez gminę od dotychczasowych właścicieli.
Opłata za taką -oczywiście -ilość gruntów, jaką zajęto da
nemu właścicielowi pod tereny budowlane, ustalona zo
stała jako średnia pomiędzy urzędową (wywłaszczeniową)
a wolnorynkową w tym rejonie ceną 1 m2 ziemi.
Do -czasu wykupienia od gminy działek budowlanych
przez nowonabywców, dotychczasowi właściciele gruntów
teoretycznie mogą je nadal użytkować, -rzadko jednak przy
padki takie mają miejsce. Praktycznie sprawa ta wygląda
inaczej. Grunty przeznaczone pod ulice i dojazdy są z chwi
lą zatwierdzenia projektu podziału przejmowane od razu
przez odpowiednią komórkę miejscowych władz oraz -inwe
stowane i -urządzane zgodnie z ich przeznaczeniem, nowo
utworzone zaś działki -budowlane, których ilość oparta jest
przecież o dokładną znajomość popytu na nie i projekto
wana dla konkretnej całkiem liczby nabywców, również
są od razu wykupywane przez zainteresowanych. Cena
nabycia działki budowlanej skalkulowana jest w taki spoosób, że wliczono w nią część kosztów opracowania projektu
i urządzenia ulic oraz opłaty manipulacyjne za czynności
dokonywane przez gminę przy wykupywaniu a następnie
odsprzedaży -działek. Gmina w Jugosławii musi przecież na
siebie zarobić — stąd -cena wykupu 1 m2 gruntu na tereny
budowlane jest niższa od ceny .sprzedażnej 1 m2 działki
budowlanej.
Porównanie z systemem planowej zabudowy wsi w Polsce

Opisany tu tryb postępowania, typowy w tej republice,
jest mocno uproszczony i ,różny od stosowanego u nas. Róż
nica polega nie tylko na generalnej zasadzie wykupu przez
państwo gruntów przewidzianych na tereny budowlane,
w odróżnieniu od obowiązującej w Polsce zasady wolnego
obrotu działkami budowlanymi. Ponadto w warunkach ju
gosłowiańskich sama formalno-prawna strona całego postę
powania również ograniczona jest do minimum i sprowa
dza się do zlecenia roboty, opiniowania projektu oraz prze
prowadzenia postępowania wykupu gruntów i rozsprzedaży
działek, a wreszce przejęcia gruntów przeznaczonych na
ulice i dojazdy. W warunkach polskich cała procedura
wyznaczania i podziału terenów budowlanych jest niepo
miernie bardziej pod względem formalnym skomplikowana,
wymagająca aż dwu decyzji rad narodowych i znacznie
bardziej długotrwała. Nie mam tu zresztą zamiaru podda
wać krytycznej analizie trybu postępowania w przedmio
towym zakresie -obowiązującego w Polsce, -gdyż zostało to
już ,dokonane przez różne instancje naszych władz i przez
różne środowiska zawodowe, że wspomnę chociażby XXX
Konferencję Naukowo-Techniczną naszego Stowarzyszenia,
poświęconą tej problematyce. Chcialbym jedynie zwrócić
uwagę na niektóre zalety sy.s-temu „czarnogórskiego”. Otóż
wy-k-up gruntów przez władze w momencie zatwierdzenia
projektu pozwala uniknąć częstych u nas sporów między
sprzedającym a kupującym, przez -całkowite izolowanie ich
od siebie: jeden sprzedaje państwu, a drugi od państwa
kupuje. Stosowanie tego systemu w warunkach dokładnej
znajomości zapotrzebowania na działki budowlane, których
ilość ustala się w dostosowaniu do ilości zainteresowanych
w -szybkim przystąpieniu do budowy, pozwala uniknąć kosz
townego i pracochłonnego zabiegu wymiany gruntów. Nie
zachodzi tu bowiem konieczność zabezpieczenia interesów
dotychczasowego właściciela gruntów, który w naszych wa
runkach przez długi okres czasu po .zatwierdzeniu projektu
użytkuje jeszcze swe grunty w dawnych ich granicach.
Przypadki takie są u nas na porządku dziennym.
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Drugim, istotnym elementem jest sprawa gruntów na
ulice i dojazdy. W naszych warunkach istnieje szereg przy
padków, że nowonabywcy wchodzą w faktyczne posiadanie
działek budowlanych, a grunty przeznaczone na ulice i do
jazdy, mimo określenia tej sprawy w -obowiązujących
przepisach, nie są przejęte przez właściwe organa lub prze
jęte formalnie, ale długo jeszcze nie inwestowane, i nie
urządzone. Te dwa, a właściwie trzy -elementy, bo i realizm
projektów -(projektowanie faktycznie potrzebnej ilości dzia
łek, -dla ściśle znanej liczby nabywców) stanowią zasadni
cze pozytywy tego systemu i praktycznie nic nie stoi na
przeszkodzie temu, by znalazły one miejsce również i w na
szej praktyce realizacji zadań na odcinku planowej i racjo
nalnej zabudowy⅞vsi.
Paru słów wy-daje isię wymagać jeszcze kwestia budow
nictwa wiejskiego, realizowanego >na działkach indywidual
nych gospodarstw -chłopskich. Nasz system planowania
przestrzennego obszarów wiejskich w zakresie zabudowy
ma głównie na celu skupienie tej zabudowy dla stworzenia
ludności lepszych warunków bytowo-sanitarnych i kultu
ralnych oraz dążenie do racjonalnego lokalizowania zagród
-chłopskich w -celu stworzenia podstaw lepszej organizacji
pracy w rolnictwie. W większości rejonów Jugosławii,
w których zabudowa wiejska jest obecnie rozproszona, po
zostanie ona nadal rozproszona. Opisane warunki rzutujące
na taką a nie inną formę powstającego osiedla Iwiejlskiego
działają .nadal i tylko w nieznacznym stopniu uda się je
dziś przezwyciężyć, posługując się najróżniejszymi osiągnię
ciami wieku XX, nie istniejącymi w dobie powstawania
osiedli. Tak więc Jugosławia nie może liczyć na generalną
i zasadniczą zmianę form zabudowy w wielu swych rejo
nach. Stąd też istotne jest zagadnienie 'budownictwa wiej
skiego w istniejących siedliskach, jak .również poza nitni.
W republice czarnogórskiej zagadnienie to j.est .również
jednoznacznie określone. Każdy obywatel, który pragnie
wznieść jakikolwiek budynek na swoim gruncie, obowiąza
ny jest przedłożyć w najbliższym biurze urbanistycznym
szkic parceli, na której pragnie budować. Szkic taki odpłat
nie może -otrzymać we właściwym urzędzie katastralnym.
Na podstawie tego szkicu biuro urbanistyczne ustala lokali
zację budynku i jego typ (zainteresowany ma prawo wy
boru spośród 5 -typów budynków obowiązujących w repu
blice). Po tych ustaleniach można przystąpić do budowy,
której prawidłowość pod względem lokalizacji i ty-powości
budynku kontroluje właściwy terenowo inspektor nadzoru
budowlanego. Jnspektorzy tacy, zatrudnieni są (na 1-osobowych stanowiskach) w istniejących w kilku większych
osiedlach (wsiach) danego powiatu tzw. ,,Obsztinskich kancelarach”, podległych bezpośrednio władzom powiatu i za
trudniającym 3—4 osoby. Są to odpowiedniki naszych gro
madzkich rad narodowych.
*
Jechałem do Ivangradu z przysłowiową duszą na ramie
niu, namówiono mnie bowiem na jazdę autobusem, uprze
dzając, że to 11 godzin jazdy po bardzo trudnej górskiej
trasie, o bardzo złej nawierzchni, ale za to ciekawej i ma
lowniczej. Zgadzało się: droga — koszmar, ale widoki nie
zapomniane.
Widziałem ciekawy, piękny i pełen kontrastów kraj, gdzie
jeszcze jest często biednie, ale gdzie widać, jak wszyscy
pracują, by biednie być przestało i gdzie biednie być prze
stanie z pewnością.
Wyjeżdżałem z Ivangradu bogatszy -o wiele — o wiado
mości i spostrzeżenia, ale przede wszystkim o przyjaźń
tamtejszych ludzi i uczucie serdecznej i żywej więzi Pola
ków i Jugosłowian. W samolocie, którym wracałem do Bel
gradu (autobusem raz wystarczy), jakby dla przypieczęto
wania tego, że to kraj kontrastów, lecieli ze mną Czarnogórcy w tradycyjnych strojach. Ludzie, którzy z -osła prze
siedli się do samolotu (kolei tam nie ma), ludzie, którzy
„skoczyli przez wiek”.
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Z Zarzqdu Głównego SGP

z życia Oiicakizacji
-/ Z IfrHfrVxM

W dniu 20 stycznia odbyło się w
Warszaiwie zebranie Zarządu Główne
go SGP. W zebraniu wzięło udział
47 osób, uczestniczył w nim również
prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii mgr inż. Borys Szmielew
wraz z mgr inż. Andrzejem Kryńskim.
Przewodniczący Zarządu Głównego
SGP kol. R. Koronowski poinformo
wał zebranych o pracach prezydium,
sekcji i głównych komisji w okresie
od 11.X.1966 r., tj. od poprzedniego
zebrania.
Prezydium odbyło w tym okresie
12 zebrań, w tym 5 w poszerzonym
składzie; sekcje i komisje odbyły
łącznie 36 zebrań.

— Przyjęto do wiadomości rezygna
cję z członkowstwa zbiorowego Miej
skiej Pracowni Geodezyjnej w Kosza
linie.
— Powołano Sąd Konkursowy VI
Konkursu Jakości Robót Geodezyj
nych w składzie z roku ubiegłego.
— Powołano Przewodniczącego i Se
kretarza Sądu Konkursowego konkur
su „Geodezja w fotografii” w składzie
z ubiegłego roku.
— Są w toku prace przygotowaw
cze do XXI Zjazdu Delegatów SGP —
ustalono harmonogram prac.

Bieżące sprawy organizacyjne

W dniu 29.X.1966 r. odbyła się w
Krakowie, w Collegium Maius Sesja
Historyczna poświęcona 400-leciu wy
dania
„GEOMETRII”
Stanisława
Grzepskiego,
zorganizowana
przez
Uniwersytet Jagielloński, Zakład Hi
storii Nauki i Techniki PAN i Stowa
rzyszenie Geodetów Polskich. Prze
wodniczącym Komitetu Organizacyj
nego był prof. Jerzy Gomoliszewski,
który otworzył posiedzenie. Słowo
wstępne wygłosił prof, dr Henryk Ba
rycz, a referaty:
— dr Jadwiga Dianni — Miernictwo
w Polsce w XV, XVI i XVII wieku
— doc. dr Leszek Hajdukiewicz —
Księgozbiór St. Grzepskiego
— mgr inż. Kazimierz Sawicki —
Trzy spojrzenia na „GEOMETRIĘ”
St. Grzepskiego
— mgr _ Zofia Pawlikowska — Pol
ska terminologia geodezyjna w XV—
XVIII wieku,
— mgr inż. St. J. Tymowski — Łan
jako jednostka osadnicza i miernicza
w „Geometrii” St. Grzępskiego.
Prof. dr Karol Estreicher zarządził
wyodrębnienie ze zbiorów Collegium
Maius na czas Sesji części dawnych
narzędzi i przyrządów geodezyjnych
w osobne stoiska. Po południu tegoż
dnia została otwarta w sali konferen
cyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, zor
ganizowana przez SGP i Bibliotekę,
wystawa, na której eksponowane było
I wydanie książki Grzepskiego i in
nych wydawnictw z nią związanych
lub zawierających o niej wzmianki.
Wystawa trwała 3 dni.
— W dniu 21 grudnia 1966 r. zo
stało przekazane przez Muzeum Tech
niki NOT stałe stoisko (gablota) dla
ekspozycji SGP. Ekspozycję zainaugu
rowano wystawą książki St. Grzepskiego i innych — jak w Krakowie,
która trąwła do 24 stycznia. Następna
ekspozycja: „Od sznura mierniczego
do radaru” czynna jest od dnia 6 lu
tego 1967 r. Tematy ekspozycji będą
zmieniane w okresach około półrocz
nych.
— SGP czyni starania o wydanie
krótkiej serii reprodukcji książki St.
Grzepskiego, co byłoby uważane za
właściwe zakończenie obchodów 400Iecia jej wydania, a wydane egzem
plarze mogłyby stanowić cenną na

— Zamówiony w kwietniu 1966 r.
druk 10 000 legitymacji członkowskich
został zrealizowany w pierwszych
dniach stycznia 1967 r. Legitymacje
zostały rozesłane do oddziałów SGP,
w ilości odpowiadającej liczbie ich
członków (8600 szt.). Zatrzymano w re
zerwie 1400 szt.
— Na wniosek przewodniczącego
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych kol. K. Dumanskiego zatwier
dzono skład osobowy Zarządu Sekcji:
Sławomir Dawidziuk, Eugeniusz Dowkan, Walery Fedorowski, Andrzej
Hopfer, Jan Kłopotowski, Emil No
wosielski, Bronisław Trautsolt, Stani
sław Wądołowski, Józef Zgierski, Bo
gusław Żukowski.
— Zgodnie z zapowiedzią uściślenia
kontaktów Prezydium Zarządu Głów
nego z Zarządami Oddziałów SGP,
Przewodniczący i Sekretarz General
ny byli obecni na zebraniach Zarzą
dów Oddziałów w Krakowie (28.X.
1966 r.) i w Katowicach (12.XII.1966 r.).
Ponadto postanowiono, ażeby wszyscy
członkowie Prezydium w czasie swych
pobytów służbowych w miastach wo
jewódzkich wizytowali tamtejsze za
rządy oddziałów.
— W poczet członków zbiorowych
SGP przyjęto ostatnio:
— Rzeszowskie Okręgowe Przedsię
biorstwo Miernicze,
— Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ge
odezyjne Gospodarki Komunalnej
w Zielonej Górze,
— Miejską Pracownię Geodezyjną w
Zielonej Górze,
— Miejską Pracownię Geodezyjną w
Gorzowie Wlkp.
— :Powiatowe Biuro Geodezji i UR w
Pleszewie,
— Powiatowe Biuro Geodezji i UR w
Lesznie,
— Powiatowe Biuro Geodezji i UR w
Chodzieży,
— Powiatowe Biuro Geodezji ɪ UR w
Głogowie,
— Powiatowe Biuro Geodezji i UR w
Międzyrzeczu,
— Powiatowe Biuro Geodezji i UR w
Gorzowie Wlkp.,
— Powiatowe Biuro Geodezji i UR w
Krośnie Odrzańskim.

Działalność podstawowa

grodę dla kolegów wyróżniających się
w pracy społecznej.
— W dniach 4—5 listopada ub. ro
ku odbyła się w Łodzi XXVI Konfe
rencja SGP pt. Wynalazczość i racjo
nalizacja w geodezji, połączona z wy
stawą 186 pomysłów. W odrębnych
stoiskach były reprezentowane: Mini
sterstwo Rolnictwa, IGiK, Przedsiębiors∣two Miernictwa Górniczego, PPG,
OPM-y: Warszawa, Poznań, Wrocław
i in. W konferencji wzięło udział ok.
300 uczestników. W materiałach kon
ferencyjnych uczestnicy otrzymali 4
referaty i 3 koreferaty. Wystawione
pomysły były ocenione i nagrodzone
przez Komitet Nagród. Nagrody ufun
dowali: GUGiK — 10 000 złotych, Mi
nisterstwo Rolnictwa — 5000 zł,
ZZPPiS — 10 000 71, SGP — 10 000 zł.
Przyznano trzy nagrody I — po
5000 71, cztery II — po 3000 zł i czte
ry nagrody IH — po 2000 zł, ponadto
3 wyróżnienia. Z Konferencji i wy
stawy sporządzono albumy fotogra
ficzne, jeden z nich przekazano Od
działowi Łódzkiemu SGP. Rozważana
jest sprawa wydania pokonferencyjnego.
— 13.XII.1966 r. odbyła się w Ka
towicach narada pt. Ekonomika geo
dezji, która zgromadziła około 90
uczestników. Jest to jedna z dwóch
planowanych narad ekonomicznych,
poprzedzających KNT na ten temat.
— Zatwierdzono wniosek realiza
cyjny narady pt. Mapa zasadnicza
miasta, która z inicjatywy Głównej
Komisji Geodezji Miejskiej odbędzie
się 15 maja 1967 r. Przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego Konferen
cji jest kol. St. Fonfarski.
— Zatwierdzono wniosek realiza
cyjny XXXIV KNT — Kartografia
Wielkoskalowa w gospodarce narodo
wej. Konferencja z inicjatywy Sekcji
Kartograficznej i opracowywana na
miejscu w Warszawie ma się odbyć
jesienią br. w Poznaniu. Przewodni
czącym Komitetu Organizacyjnego jest
kod. Henryk Leśniok.
— W dniach 9 i 10 lutego br. od
było się w Warszawie Sympozjum,
pomysłu i organizacji Głównej Komi
sji Szkolenia, przeznaczone dla głów
nych inżynierów przedsiębiorstw geo
dezyjnych. Prelegentami byli pracow
nicy naukowi Politechniki Warszaw
skiej i WAT. Jest to pierwsze spotka
nie tego typu pracowników nauki z
przedstawicielami produkcji, które za
leżnie od wyników będą kontynuo
wane w tej lub nieco zmienionej for
mie w odstępach półrocznych.
— W dniach 14—28 lutego br. od
był się kurs na temat przepisów o
wynalazczości, zorganizowany na ży
czenie przedstawicieli przedsiębiorstw,
przyjęte w formie wniosku XXVI
KNT w Łodzi.
— Konkurs Jakości Robót Geode
zyjnych już po raz szósty organizowiany przez SGP, pomyślany był przez
SGP jako inicjatywa w interesie pro
dukcji — do przyjęcia przez resorty.
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Ponieważ przejęcie to nie nastąpiło,
uważamy za słuszne zrezygnowanie z
tej formy, wyrażając jednocześnie go
towość współpracy z resortami przy
organizowaniu przez nie konkursów,
a nawet ich organizowanie, ale tylko
na zlecenie resortów.
Aby pobudzić twórczą myśl tech
niczną wśród geodetów — Główna
Komisja Techniki projektuje organi
zowanie konkursów specjalnych, na
rozwiązania techniczne określonych za
dań i tematów. Ta nowa koncepcja
jest w trakcie opracowywania.
— Główna Komisja Historii orga
nizacji Społecznych Geodetów Pol
skich pod przewodnictwem kol. St.
J. Tymowskiego, w latach 1964—1966
opracowała wskazówki do zbierania
materiałów, rozesłała je do oddziałów
i kół i ogłosiła je w PG, opracowała
wstępny program wydawnictwa wraz
z preliminarzem kosztów, przeprowa
dziła analizę zebranych materiałów,
ustaliła listę ew. autorów i opraco
wała projekt umowy z autorami. Wo
bec wykonania swego zadania, prezy
dium złożyło na ręce kol. St. J. Ty
mowskiego podziękowanie całej Ko
misji za wykonaną pracę, uznało, że
w tych warunkach należy Komisję
rozwiązać i powołało Komitet Redak
cyjny tego wydawnictwa w składzie
osobowym dawnej Komisji.
— Zatwierdzono wstępny prelimi
narz (190 000 zł) na opracowanie pt.
Historia
Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
— Zwrócono się do Ministerstwa
Rolnictwa o rozważenie możliwości
wystąpienia o nagrodę państwową dla
twórców wynalazku nr 43019 „Pozy
tywowa warstwa grawerska”.

Współpraca z NOT i stowarzyszeniami
— Naczelnej Organizacji Technicz
nej jako zrzeszeniu wyższej użytecz
ności publicznej — zgodnie z przepisa
mi państwowymi — statut nadaje Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych. Pro
jekt statutu opracowany został przez
specjalny zespół powołany spośród
przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszo
nych w NOT. Projekt był następnie
omawiany na zebraniu Zarządu NOT,
rozszerzonym o przewodniczących sto
warzyszeń, gdzie był poddany krytyce.
Do przesłanego projektu zgłosiliśmy
szereg propozycji zmian na piśmie.
— W grudniu ub. r. Przewodniczą
cy Zarządu Głównego SGP i Sekre
tarz Generalny w towarzystwie Za
stępcy Przewodniczącego Sekcji Geo
dezji Inżynieryjnej i Sekretarza Nau
kowego tej Sekcji złożyli wizytę Prze
wodniczącemu Zarządu Głównego i
Sekretarzowi Generalnemu PZITB,
której celem było przede wszystkim
omówienie zagadnień związanych ze
współpracą w zakresie rozwiązywania
różnych problemów geodezji inżynie
ryjnej. Nasza inicjatywa spotkała się
z bardzo przychylnym przyjęciem ze
strony PZITB, czemu dał wyraz inż.
Pietrusiewicz w swej wypowiedzi na
zebraniu Zanządu NOT.
— Na zebraniu Rady Głównej w
dniu 16 grudnia ub. r., na wniosek
Prezydium Zarządu Głównego SGP,
przyznana została Odznaka IOOO-Iecia
Państwa Polskiego kolegom: Justyno-

120

wi Cywińskiemu, Wacławowi Klopocińskiemu, Mieczysławowi Malesińskiemu i Kazimierzowi Sawickiemu.
Uroczystej dekoracji dokonano na
miejscu, koledze Cywińskiemu (z uwa
gi na jego chorobę) Odznakę wręczyli
w domu Przewodniczący i Sekretarz
Generalny SGP w dniu 11.1.67 r.
— W związku z upływem kadencji
w komisjach NOT, na wniosek NOT,
zweryfikowano naszych przedstawi
cieli w tych komisjach. Jako przed
stawiciele SGP wchodzą:
a) do Głównej Komisji Wynalaz
czości — kol. Józef PąwłoWski,
b) do Głównej Komisji Socjalno-By
towej — kol. Zygmunt Orzechowski,
bb) do Podkomisji d.s. Rencistów —
kol. Józef Rodkiewicz,
c) do Komisji Współpracy z Zagra
nicą — hol. Wacław Sztompke,
d) do Komisji Informacji N.T. i
Bibl. — kol. Kazimierz Rżewski
e) do Komisji Klubów Technika —
kol. Bohdan Przedpełski
f) do Zespołu NOD d.s. Filmu
Techn. — Alfred Przyjemski,
g) do Komisji Ekonomiki i Organi
zacji Pracy — kol. Jerzy Szymoński,
h) do Komisji Szkolenia — kol.
Henryk Dunaj,
i) do Gł. Komisji Jakości — kol.
Seweryn Zaiwilinski,
k) do Komitetu Ergonomii i Ochro
ny Pracy — kol. Maria Fùdalej,
l) do Podkomisji Ochrony Własności
Przemysłowej — kol. Tadeusz Gaertig i
Józef Zgierski.
Działalność zagraniczna
— W dniach 12—18 grudnia 1966 r.
przebywali w Warszawie na zapro
szenie SGP koledzy: Kadar Istvan i
Szentesi Andras, dyplomowani inży
nierowie z Komórki Doświadczalnej
Gł. Urzędu Geodezji i Kartografii w
Budapeszcię. Wygłosili oni odczyt ilu
strowany fotografiami (na rozszerzo
nym zebraniu Gł. Komisji Techniki)
pt. Zastosowanie balonów na uwięzi
do zdjęć fotogrametrycznych — w
oparciu o własne doświadczenia. Od
czyt ten powtórzyli następnie w Kole
SGP przy WPG.

— Uzgodniony został z NOT i Mi
nisterstwem Finansów projekt umowy
pomiędzy SGP a Wydziałem Geodezji
w Kammer der Technik na rozszerze
nie współpracy, głównie w zakresie
organizowania wspólnych konferencji
naukowo-technicznych. Projekt wy
maga obecnie przyjęcia przez KdT, a
następnie wspólnego podpisania przez
SGP i Wydział Geodezji KdT.
— Kol. dr inż. Andrzej Makowski
opracował z ramienia Sekcji Karto
graficznej referat na Kongres Karto
graficzny w Amsterdamie, który po
przetłumaczeniu na języki francuski
i angielski, po powieleniu zostaje
przesłany na Kongres.
Działalność Prezydium i pozostałych
organów Zarządu Głównego, przedsta
wiona w sprawozdaniu Przewodniczą
cego, została po dyskusji i dodatko
wych
wyjaśnieniach
zatwierdzona
przez Zarząd Główny jako zgodna ze
statutem i wytycznymi działania.
Poza tym Zarząd Główny postano
wił zwołać XXI Zjazd Delegatów SGP
na dni 14—16 kwietnia 1967 r., w
Kielcach. W tematyce Zjazdu będą
dominować sprawy organizacyjne. W
odróżnieniu od poprzednich zjazdów —
poza referatem Prezesa GUGiK i Prze
wodniczącego
Zarządu
Głównego,
umieszczono w programie referat
przewodniczącego Zarządu Oddziału
SGP w Katowicach i Przewodniczące
go Zarządu Koła Zakładowego SGP
przy PPF w Warszawie.
Zarząd
Główny
chciałby przez
upowszechnienie pracy społecznej w
oddziale i kole — poddać dyskusji
formy, zakres i skuteczność działania
poszczególnych ogniw Stowarzyszenia,
ażeby w ten sposób przyczynić się do
skuteczniejszej współpracy zwłaszcza
kół z zakładami pracy dla sprawniej
szego realizowania zadań wynikają
cych z uchwał IV i VII Plenum
KC PZPR.
Ustalony przez Zarząd Główny SGP
program i porządek obrad XXI Zjazdu
Delegatów drukowaliśmy w poprzed
nim zeszycie Przeglądu Geodezyjnego.
hj.

Konferencja wojewódzkich biur geodezji
i urządzeń rolnych, w Otmuchowie
W zabytkowym miasteczku Otmu
chów, położonym na południowo-za
chodnim krańcu Opolszczyzny, odbyła
się w dniach 25—28 października
1966 roku ogólnokrajowa konferencja
na temat zadań organów rolnictwa w
zakresie ochrony użytków rolnych i
planowania przestrzennego terenów
miejskich, zorganizowana z inicjaty
wy Ministerstwa Rolnictwa.
W obradach wzięli udział przedsta
wiciele Ministerstwa Rolnictwa z dy
rektorem Departamentu Urządzeń Rol
nych, mgr inż. K. Dumańskim na cze
le, kierownicy wydziałów rolnictwa i
leśnictwa prezydiów
wojewódzkich
biur geodezji i urządzeń rolnych, kie
rownicy i pracownicy działów organi
zacji terenów rolnych tych biur oraz
przedstawiciele PoUtechniki Warszaw

skiej, a także wyższych szkół rolni
czych z Krakowa, Olsztyna i Wrocła
wia.
Konferencję otworzył zastępca prze
wodniczącego PWRN w Opolu ob.
mgr Mieczysław Juszczyk, witając jej
uczestników w imieniu władz woje
wódzkich. W swoim przemówieniu
podkreślił
znaczenie
problematyki
obrad, posługując się przykładami z
terenu Opolszczyzny.
Dyrektor K. Dumański, wprowadza
jąc zebranych w tematykę konferen
cji, omówił nowe akty prawne zwią
zane z ochroną użytków rolnych oraz
ich rekultywacją, a także naświetlił
zadania służby geodezyjno-urządze
niowej w tym zakresie;
Właściwe wykorzystanie uchwały nr
198 Rady Ministrów z dnia 12 Iipca
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1966 r. w sprawie ochrony użytków
rolnych pozwoli ograniczyć przezna
czenie użytków rolnych na cele nie
związane z produkcją rolniczą. Nowe
i trudne zadania wynikające z przepi
sów uchwały wymagają aktywnego
udziału służby geodezyjno-urządzenio
wej w ich realizacji.
Podstawę dyskusji stanowiło: 5 refe
ratów problemowych przygotowanych
przez Departament Urządzeń Rolnych
oraz koreferaty opracowane przez po
szczególne biura wojewódzkie.
Wygłoszono następujące referaty:
— Aktualne zadania działów i re
feratów organizacji terenów rolnych
w biurach geodezji i urządzeń rol
nych.
— Zagadnienia
ochrony użytków
rolnych — wraz z koreferatami przy
gotowanymi przez WBGiUR w: Kato»
wicach i Poznaniu.
— Problematyka rolnictwa w pla
nowaniu regionalnym wraz z korefe
ratami:
,
a) WBGiUR w Lublinie — na temat
zagadnień urządzeniowo-rolnych w re
jonie kanału Wieprz—Krzna,
b) WBGiUR w Szczecinie — oma
wiającym niektóre problemy związane
z budową fabryki nawozów sztucznych
w Policach,
c) WBGiUR w Opolu — dotyczącym
budowy zbiornika retencyjnego w
Głębin owie.
— Program rolny jako podstawa
koncepcji miejscowego planu ogólne■ go na obszarach miejskich — zilu
strowany przykładami podanymi w
koreferatach WBGiUR w: Bydgoszczy,
Gdańsku i Opolu.
— Inwentaryzacja niektórych za>
gadnień związanych z produkcją rol
niczą i organizacją terytorium, na któ
rym produkcja ta jest prowadzona
wraz z koreferatami przygotowanymi
przez WBGiUR w: Krakowie, Rzeszo'
wie i Opolu.
Ponadto uczestnicy konferencji mie
li możność wysłuchania prelekcji doc.
dr Józefa Góralczyka z Instytutu
Śląskiego na temat zasad opracowy
wania rejonizacji produkcji rolniczej
w województwie opolskim.

Ilustracją tematyki obrad była wy
stawa prac geodezyjno-urządzenio
wych, na którą materiały zostały do
starczone przez wojewódzkie biura
geodezji i urządzeń rolnych.
Ożywiona dyskusja w pełni po
twierdziła znaczenie omawianych pro
blemów dla rozwoju rolnictwa i celo
wość utworzenia w biurach geodezji
i urządzeń rolnych nowej komórki,
jaką jest na szczeblu wojewódzkim —
dział, a na szczeblu powiatowym —
referat organizacji terenów rolnych.
W trzecim dniu obrad uczestnicy
konferencji zostali zapoznani prak
tycznie z poruszanymi zagadnieniami:
zwiedzono budowę zbiornika wodnego
„Głębin ów” na Nysie Kłodzkiej; w
Januszkowieckim
Przedsiębiorstwie
Materiałów Budowlanych Przemysłu
Węglowego omówiono problem rekul
tywacji gruntów po zakończeniu eks
ploatacji kruszywa; we wsi Kadlubiec
(powiat Strzelce Opolskie) przedysku
towano, opracowany na podstawie wy
tycznych sporządzonych w myśl za
rządzenia nr 170 Ministra Rolnictwa
z dnia 7 października 1965 r., projekt
wyznaczenia terenów budowlanych.
Poza tym, dzięki uprzejmości go
spodarzy, zwiedzano Zakłady Azotowe
Kędzierzyn (trzeci co do wielkości
kombinat chemiczny w Polsce) oraz
pomnik Czynu Powstańczego na gó
rze Sw. Anny.
W podsumowaniu obrad wicedyrek
tor Departamentu Urządzeń Rolnych
mgr inż. Marian Szymański raz jesz
cze podkreślił celowość wyboru oma
wianej tematyki jako przedmiotu
konferencji, a następnie ustosunkował
się
do
poszczególnych
zagadnień
stwierdzając między innymi, że nowe
zadania wymagają opracowania sze
regu aktów normatywnych, w tym
głównie instrukcji wykonawczych, re
gulujących tryb postępowania. Szcze
gólną uwagę poświęcił mówca zna
czeniu prac związanych z ochroną
użytków rolnych i planowaniem prze
strzennym obszarów miejskich w rea
lizacji stawianych rolnictwu zadań
produkcyjnych.
Alfred Czernochowski, Ryszard Baucz
Opole

Konferencja o pomiarach przemieszczeń
i deformacji budowli naziemnych
W październiku 1966 r. odbyła się w
Ostrawie (11—13.X.66)
Konferencja
Naukowo-Techniczna, której
celem
było omówienie zagadnień związanych
z geodezyjnymi pomiarami odkształ
ceń.
Na Konferencję przygotowano na
stępujące referaty:
A. Myslivec — Osiadanie i deforma
cje budowli
K. Neset — Wpływ eksploatacji gór
niczej na stabilność budowli po
wierzchniowych
W. Musil — 0 konieczności śledze
nia i pomiaru przemieszczeń i defor
macji budowli naziemnych
Μ. Herda — Przegląd współczesnej
techniki pomiaru przemieszczeń i de
formacji budowli naziemnych

V. Stańek — Dokładności pomiarów
przemieszczeń i deformacji budowli
metodami geodezyjnymi
P. Marćak — Pomiary osiadań bu
dowli metodą niwelacji hydrostatycz
nej
J. MatouS — Urządzenia i metody
dla określenia pochylenia niecki eks
ploatacyjnej
J. Petraś — Wyznaczanie przemiesz
czeń terenu metodami fotogrametrycz
nymi i zastosowanie fotogrametrii w
budownictwie
A. Malif — Geodezyjne obserwacje
przemieszczeń wrażliwych obiektów w
obrębie eksploatacji górniczej
J. Parlićek — Szkody górnicze i ich
obserwacje
B. Zilavy — Ekonomiczna ocena
wpływu eksploatacji górniczej.

W ramach współpracy Wojewódz
kiego Oddziału NOT w Katowicach z
Radą CSVTS w Ostrawie, w Konfe
rencji wzięli udział koledzy: Jaromir
Granieczny1 Hubert Rak, Andrzej Wolniewicz i Mirosław Żak.
W pierwszym dniu Konferencji, po
wysłuchaniu przewidzianych progra
mem referatów, z których szczególnie
pierwszy prof. A. Myslivca wniósł
wiele ciekawych momentów do na
szej wiedzy o przyczynach odkształ
ceń budowli. Gospodarze umożliwili
nam zwiedzenie dwóch zapór wod
nych: Zermanic i Morawki. Pierwsza
jest łukową zaporą betonową wysoko
ści 47 m, istniejącą już od kilku lat,
druga — prosta zapora ziemna, o wy
sokości 39 m, znajdowała się w tym
czasie w końcowym stadium budowy.
Umożliwiono nam zapoznanie się za
równo z samymi obiektami, jak i za
instalowanymi tam urządzeniami kon
trolno-pomiarowymi.
Kilka słów
warto też poświęcić
miejscu Konferencji. Obrady toczyły
się bowiem w Domu Kultury Witkowickich Zakładów Hutniczych. Jest to
imponujący obiekt, stanowiący praw
dziwy kombinat kulturalny. Oprócz ol
brzymiej sali konferencyjnej są tam
sale kinowe, teatralne i koncertowe
wraz ze świetnym zapleczem tech
nicznym. Wszystko to promieniuje swą
działalnością na cały Ostrawsko-Karwiński Okręg Przemysłowy.
Szukając kontaktów z miejscową
służbą geodezyjną, pragnąc poznać jej
strukturę i organizację, gościliśmy w
Urzędzie Geodezji i Kartografii w Opavie. Koledzy czechosłowaccy usta
wili organizację swej służby geode
zyjnej na płaszczyźnie pełnej integra
cji w ramach jednej instytucji.
Urząd kieruje pracami miejskich i
powiatowych pracowni zarówno
w
sensie technicznym, jak i organizacyj
nym. Posiada ponadto oddziały pro
dukcyjne, a wśród nich oddziały fo
togrametrii i reprodukcji map, wyko
nujące prace dla potrzeb całego tere
nu. Na innej niż u nas zasadzie zor
ganizowano również kontrolę technicz
ną.
Wielką wagę przywiązuje się tu do
estetyki miejsca pracy, do właściwej
reprezentacji Urzędu na zewnątrz, do
zareklamowania swych prac i usług.
Po zakończeniu obrad Konferencji
urządzono wycieczkę do Ołomuńca —
perły czeskich miast, znanego ośrod
ka kultury, owianego wielowiekową

Zamek Bouzov
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historią nieraz bardzo burzliwą. W Ołomuńcu podejmowali nas serdecznie
w salach starego ratusza miejscowi
notable. Miarą uprzejmości gospodarzy
niech będzie fakt, że opis historii mia
sta, przedstawiony z wieży ratusza,
przygotowano specjalnie dla nas w ję
zyku polskim.
Świetnym
ukoronowaniem pobytu
w tym pięknym mieście było zwie
dzenie zabytkowego kościoła ze wspa
niałymi organami. Po zademonstrowa
niu nam nieograniczonych wprost mo
żliwości dźwiękowych tego królew
skiego instrumentu — popis wirtuoze
rii dał znany w całej Europie kon
certmistrz — Antoni Sindler. Jego im
prowizacje na tematy preludiów Li
sta wywołały ogromne wrażenie.
Zwiedziliśmy również świetnie za
chowany XIV-Wieczny zamek Bouzov,
położony opodal Ołomuńca.
Na zakończenie naszego pobytu otrzymaliśmy jeszcze piękne albumy z
pamiątkową dedykacją.
Przedstawiając w krótkich zdaniach
wrażenia z 6-dniowego pobytu na Ostrawskiej Konferencji, raz jeszcze pod
kreślić wypada wyjątkową gościnność
kolegów czechosłowackich i ich wielką
serdeczność.

(~

Ratusz w Ostrawie

W lubelskim
środowisku
młodzieżowym
Przy Zarządzie Oddziału Wojewódz
kiego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w Lublinie powstała pod koniec
ubiegłego roku Komisja Problematyki
Młodzieżowej.
Plan pracy Komisji przewiduje zor
ganizowanie kół młodych geodetów w
Państwowej Szkole Technicznej i w
Technikum Geodezyjno - Drogowym w
Lublinie oraz otoczenie opieką mło
dzieży uczącej się, przez spotkania tej
młodzieży z geodetami, dyskusje, po
kazy sprzętu geodezyjnego, a także po
moc w organizowaniu wycieczek nau
kowych.
Przy współpracy z Komisją Odczy
tową młodzi z Lublina zorganizują
'dwie prelekcje na temat „nowoczesnych
dalmierzy” i „zagadnień osnów geode
zyjnych w przekroju historycznym”.

Mirosław Zak

Komisja podejmuje opiekę nad sta
żystami rozpisując ankietę dotyczącą
przebiegu stażu. Zorganizuje się też
naradę stażystów z przedstawicielami
zakładów pracy.

Katowice

A. C.

Dyplomy Politechniki Warszawskiej
W dniu 17 grudnia 1966 roku odby
ła się w salach NOT przy ulicy Czac
kiego 3/5 w Warszawie tradycyjna uroczystość wręczenia dyplomów magi
stra inżyniera geodety absolwentom
Wydziału Geodezji i Kartografii Poli
techniki
Warszawskiej. Uroczystość
zorganizowała Komisja Problematyki
Młodzieżowej Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów
Polskich, przy współudziale Koła Geo
detów Studentów Politechniki War
szawskiej i Rady Wydziałowej Zrze
szenia Studentów Polskich.
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Wręczanie dyplomów na terenie NOT
przy udziale przedstawicieli SGP sta
nowi — według zamierzenia organiza
torów — symboliczne wprowadzenie
młodych inżynierów w środowisko za
wodowe. Przewodniczący Zarządu Od
działu Stoleczno-Wojewodzkiego dr S.
Pachuta wręczył siedemnastu absol
wentom — działaczom Studenckiego
Koła Geodetów legitymacje członków
zwyczajnych SGP.
Z entuzjazmem, zadumą, nawet z
rozrzewnieniem słuchano przemówień
dziekana Wydziału Geodezji, prof. Cze

sława Kameli, przewodniczącego Za
rządu Głównego SGP, dr Ryszarda Ko
ronowskiego, redaktora Stanisława Ja
nusza Tymowiskiego i przedstawiciela
dyplomantów mgr inż. Stanisława Za
remby — to przecież był ich ostatni
dzień pobytu w Uczelni i pierwszy
krok w nowym życiu zawodowym. Toa
stem za pomyślność młodych geodetów
i gromkim „sto lat” dla ich nauczycieli
zakończono tę miłą uroczystość. Do
późnego wieczora absolwenci i ich mło
dzi koledzy - studenci geędezji tańczyli
w kawiarni NOT.
Adolf Czarnecki

Studenci Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej
na praktyce w NRD

Zwlnger — Drezno

W drodze do Pomnika Bitwy Narodów
(Fotografował Stanisław Zaremba)

Koło Geodetów Studentów Geode
zji i Kartografii Politechniki Warszaw
skiej od dawna utrzymuje kontakty z
geodezyjnymi uczelniami krajów de
mokracji ludowej. W ramach studen
ckiej wymiany organizowane są rok
rocznie zagraniczne praktyki wakacyj
ne.
W sierpniu 1966 r. zorganizowano
praktykę w Niemieckiej Republice De
mokratycznej. Miała ona charakter
bezdewizowy, a jej program przewidy
wał 3 tygodnie pracy w przedsiębior
stwie geodezyjnym oraz jeden tydzień
— turystyki po kraju.
Obie strony wymieniły 11-osobowe
grupy studenckie wraz z opiekunami.
Prowadzącym grupy polskiej był kol.
Stanislaw Bartoszewicz.
Grupę studentów niemieckich za
trudniono w Warszawskim Przedsię
biorstwie Geodezyjnym, które starannie
przygotowało program zajęć praktycz
nych i zorganizowało szereg imprez
rozrywkowych. Przez 3 tygodnie po
bytu w Warszawie goście zapoznali się
z pięknem naszej stolicy, a w „tygod
niu turystycznym” zwiedzili: Kraków,
Oświęcim i Zakopane.
Grupa studentów polskich
odbyła
swą 3-tygodniową praktykę w Dreźnie.
Na miejsce pracy przyjechaliśmy 3
sierpnia 1966 r. Zakwaterowano nas w
skromnym, lecz bardzo czysto utrzy
manym Domu Studenta. Już pierwsze
go dnia ruszyliśmy na zwiedzanie Dre
zna, które oczarowało nas swym uro
kiem. Wszyscy byliśmy bardzo zado
woleni z miejsca lokalizacji praktyki
w mieście wielu historycznych pamią
tek, wspólnych dla obu naszych na
rodów.
Na wstępie 3-tygodniowych zajęć
praktycznych, zwiedziliśmy Drezdeński
Uniwersytet Techniczny. W murach tej

największej uczelni technicznej NRD
kształci się około 34 000 studentów, w
tym 20 000 systemem wieczorowym. Uniwersytet posiada 8 wydziałów, a geo
dezja i kartografia są dwoma z sześciu
kierunków Wydziału Budownictwa.
Zapoznaliśmy się też szczegółowo z
programem zajęć studentów kierunku
geodezji.
Gospodarze oprowadzili nas po salach
wykładowych i laboratoriach, gdzie
mieliśmy okazję poznania szeregu no
wych przyrządów i instrumentów, bę
dących wyposażeniem pracowni foto
grametrycznej i geodezji wyższej.
Szczególnie zainteresowały nas auto
grafy produkcji Zeissa, połowy kom
parator łat inwarowych, precyzyjny
egzaminator libel oraz „elektryczne
oko”, służące do precyzyjnego nacelowywania teodolitu na punkt.
Ósmego sierpnia rozpoczęliśmy pra
cę w Miejskim Przedsiębiorstwie Geo
dezyjnym. Podzielono nas na 2 grupy
pomiarowe. Celem naszej pracy było
wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego dwu obiektów, które do tej
pory służyły jako wysypiska ziemi i
gruzu, a obecnie zostały przeznaozone
na ogródki działkowe. FTaca, choć nie
zbyt przyjemna, nie sprawiła nam wie
le trudności. Metody pomiaru, okreś
lane tutejszą instrukcją, niewiele róż
niły się od metod wykonywania po
miarów w naszym kraju.
Zaopatrzono nas w nowy sprzęt zeissowski (niwelator KONI 007 i tachymetr DAHLTA (020) oraz Szkicownik
formatu A3, co stanowiło dla nas pew
nego rodzaju innowację. Szkice sytua
cyjne i tachymetryczne wykonywane
były na kalce technicznej.
Prace kameralne wykonywaliśmy w
pracowni Uniwersytetu. Wykonaliśmy
wszystkie prace w przewidzianym ter

minie, a na zakończenie zajęć praktycz
nych Dyrekcja Przedsiębiorstwa zapro
siła nas do luksusowego lokalu ,,Caffe
Prag” na kolację.
Praktyka — to jednak nie tylko pra
ca. Popołudniami zwiedzaliśmy mia
sto. Szczególnie zafrapowały
nas:
Zwinger — ze swą słynną Galerią Obrazów, Skarbcem i Muzeum Mate
matyczno-Fizycznym; piękne zaułki hi
storycznego śródmieścia, pamiętające
czasy Augusta Mocnego i barokowy
pałac w Pilnitz, będący dziełem wiel
kiego budowniczego Mathiasa Poppelmanna.
W ramach tygodniowej turystyki
wyjeżdżaliśmy kolejno do Miśnr, Lip
ska, Szwajcarii Saksońskiej oraz do
Jeny, Weimaru i Buchenwaldu. Podzi
wialiśmy wspaniałe krajobrazy gór
Szwajcarii Saksońskiej i Lasu Turyn
gii, a także poznaliśmy wiele zabytbytków niemieckiej kultury oraz szereg
ciekawych i oryginalnych obiektów no
wego budownictwa.
Dokonaliśmy również szeregu cie
kawych spostrzeżeń dotyczących życia
społecznego i gospodarczego NRD. Nie
zmiennie cennym walorem naszego po
bytu w NRD było praktyczne zapo
znanie się z językiem niemieckim. Oprócz wielu korzyści zawodowych uCzestnicy praktyki wywieźli wiele przy
jemnych wrażeń.
Była to piękna nagroda ufundowana
przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyż
szego i Zarząd Główny Stowarzyszenia
Geodetów Polskich dla najlepszych stu
dentów i działaczy Koła Naukowego
Wydziału Geodezji i Kartografii Poli
techniki Warszawskiej.

Stanisław Zaremba
Lublin
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Rozwiązanie zadania nr 40
Rozwiązanie zadania nr 40 nadesłało
38 osób. Ibrawidłowa odpowiedź jest:
47,43 m.
Zadanie nie było trudne, stanowiąc
przypadek szczególny, w którym mo
żna udowodnić, że styczne wewnętrzne
pary kół są prostopadłe do odpowied
nich stycznych zewnętrznych (rys. 1).

Ponieważ odcinki stycznych wewnę
trznych do pary kół, zawarte między
punktami styczności są równe odcin
kom stycznych zewnętrznych zawar
tych między punktami przecięć
ze
stycznymi wewnętrznymi, więc:

ale
CD = CP = 5 m,
więc
CG = GP + CP = 15 + 5 = 20 m
Udowodniliśmy, że boki
trójkąta
ACG wynoszą 25 m, 20 m i 15 me
trów, a więc jest to trójkąt prosto
kątny, a kąt AGC jest kątem pro
stym.
Łatwo udowodnić, że

W różnych odmianach rozwiązanie to
nadesłali koledzy: Kamil Kasprzycki z
Bielska Białej i Longin Strutynski z
Blachowni Śląskiej. Kolega Ksawery
Malewicz z Radomska dał przy tym
rozwiązanie ogólne, określając O-D
wzorem :
CD ■ AB (AB + BC+ CD)
BC

O1R = O1B = O1F = R = 30 m
O2D = O2P = O2H = r = 15 m

dla AB = 15

BC = 10

CD = 5

r = O2D = 15 m

zaś

O1O, = O1C + O2C = ↑∕θ1W2 +

O2W* =

= 15∕ΠΓm = 47,43 m

W wyniku losowania nagroda I w
postaci mapy plastycznej Tatr i książki
przypadła kol. Wiktorii Szczypińskiej
z Rudki koło Kielc.
Nagrody w postaci książek wyloso
wali koledzy: Jerzy Szpyra z Wąbrze
źna, Henryk Liberek z Jarocina, Emil
Chmiel ze Strzyżowa n. Wisłokiem, Ro
man Pacyński ze Starogardu Gd. i
Edmund Ciura z Zabrałówki.

BD = PR = AG = ES = 15 m
Ponieważ
AD = AH = 30 m,
więc
GH = GP = AH —AG = 15 m,

St. J.T.

Rozwiązanie zadania nr 40 nadesłali
Wiktoria Szczypińska (Rudki k. Kielc). Ja
nusz Drzewoszewski (Warszawa), Zygmunt
Moraczewski (Łódź), Witold Kuckiewicz
(Warszawa), Grzegorz Krawczyk (Szczecin),
Andrzej Bodak (Żagań), Jerzy Labus (Ka
towice), Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała),
Remigiusz Szczepaniak (Warszawa), Satur
nin. Zygmunt (Bytom), Wiktor Gogolińskl
(Kraków), Longin Strutyński (Blachownia
Śląska), Ryszard Szostek (Wrocław), Józef

Strzelec (Niemodlin), Józef Zdyb (Ostrowiec
Sw.), Władysław Figielskl (Szczecin), Jerzy
Szpyra (Wąbrzeźno), Jerzy Glejch (Kielce),
Henryk Ciborowski (Białystok), Henryk Liberek (Jarocin); Leopold Zimmer (Warsza
wa), Jan Wandasiewicz (Jarosław), Jacek
Zebrowski (Łódź), Edmund Musiał (Radom
sko), Ksawery Malewicz (Radomsko), Józef
Bartnicki (Szczecin), Rudolf Jarzycki (Pru
dnik), Zenon Zarzycki (Łódź),
Edward

Obliczyć wysokość błędu budowlane
go „h” oraz projektowaną szerokość
działki budowlanej „a” dla konstruk
cji — jak na rysunku.
Dane: powierzchnia każdej z dzia
łek oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11 wynosi P = 4000 m2. Gra
nice działek są prostopadłe do granic
bloku budowlanego AB oraz CD.
Działki o numerach 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 mają wymiary równe a i h. Sze
rokość drogi nr 6 — 9,0 m.

ZADANIE ŋr 45

AB = 414,0 m = L:
a = 87g43c35cc ⅜β = 106≡34β55ec;

Wyklucza się rozwiązanie metodą ko
lejnych przybliżeń.

124

NAGRODA

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci mapy plastycznej Tatr i książ
ki — od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

UWAGA!

Długość

a=? fc= ?

Domka (Jarosław), EmIl Chmiel (Strzyżów
n. Wisłokiem), Henyk Kuźnik (Kraków),
Roman Pacyński (Starogard Gd.), Hen
ryk Musiatowicz (Szczecin), Edmund Ciu
ra (Zabrałówka, poczta Błędowa Tyczyń
ska), Grupa Wykonawcza Kombinat „SIAR
KI” w Machowie (Machów, woj. rzeszow
skie), Zdzisław Kopański (Kielce), Józef
Wawrzkiewlcz (Łańcut), Gerard Ramolla
(Wójtowa Wieś k. Opola).

Zadanie nadesłał kol. Henryk Cibo
rowski z Białegostoku.
Rozwiązanie zadania należy nadsy
łać do dnia 15 czerwca 1967 roku.

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi. zadań są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.

IN MEMORIAM

Prof, dr Felicjan Kępiński
1885-1966

W dniu 8 kwietnia 1966 r. zmarł w
Warszawie po ciężkiej chorobie dr Fe
licjan Kępiński, emerytowany profe
sor zwyczajny Politechniki Warszaw
skiej i b. wieloletni kierownik Kate
dry i Zakładu Astronomii Praktycz
nej, b. kierownik Oddziału Astrono
micznego Geodezyjnego Instytutu Nau
kowo-Badawczego, członek Rady Nau
kowej Instytutu Geodezji i Kartogra
fii, członek Rady Naukowej Zakładu
Asltronomii Polskiej Akademii Nauk,
członek wielu organizacji i towarzystw
naukowych w kraju i za granicą, wy
bitny uczony i doświadczony pedagog,
odznaczony Krzyżem Oficerskim Or
deru Odrodzenia Polski i złotą odznaką
„Za zasługi w dziedzinie geodezji i kar
tografii”.
Urodził się prof. Kępiński 29 kwiet
nia 1885 r. w Piotrkowie Trybunalskim.
Tamże ukończył gimnazjum klasyczne
w 1903 r„ po czym rozpoczął studia
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. W 1905 r.
po strajku uczelnianym przenosi się
za granicę, gdzie studiuje na uniwersy
tetach w Lipsku, Getyndze i Berlinie.
Stopień doktora filozofii uzyskuje na
Uniwersytecie Berlińskim w 1913 r„
na podstawie dysertacji pt. „Uber die
periodischen Lossungen Jupitemahen
Planetoiden”, poświęconej rozwiąza
niom periodycznym w ruchach plane
toid. Wysokim poziomem rozprawy
młody autor zwrócił na siebie uwagę
ówczesnych autorytetów w dziedzinie
mechaniki nieba i otwarły się przed
nim podwoje Obserwatorium Astrono
micznego w Babelsbergu. w którym
pracował w latach 1914—1918 w cha
rakterze asystenta.
Po wojnie wraca do Warszawy, gdzie
obejmuje Stanowdsko adiunkta w. Ob
serwatorium Astronomicznym Uniwer
sytetu Warszawskiego. Pełen młodzień
czego zapału, który nie opuścił Go do
ostatnich dni wypełnionego pracą ży
wota, rozwija intensywną działalność
naukową, dydaktyczną i organizacyj
ną. Jest jednym z założycieli Polskie
go Towarzystwa Astronomicznego i
współautorem odezwy wydanej do spo

łeczeństwa z okazji 450 rocznicy uro
dzin Mikołaja Kopernika.
W 1925 r. Felicjan Kępiński habilitu
je się na Uniwersytecie im. Stefana Ba
torego w Wilnie na podstawie rozpra
wy pt. „Sur le mouvement des petites
planetes du type (p + 1): p”, ogłoszo
nej drukiem w „Acta Astronomica”.
W pracy tej autor, wychodząc z roz
wiązania periodycznego Poincarego (ty
pu pierwszego), poszukuje dla małych
wartości mimośrodu i nachylenia orbity
takich planetoid, których średnie ruchy
dzienne przewyższają Odpowdedni ruch
Jowisza (p + 1) : P razy, gdzie p = 1,
2, 3 . . .
W 1927 r. przychodzi nominacja na
profesora nadzwyczajnego, a w jede
naście lat później na profesora zwy
czajnego Politechniki Warszawskiej.
Prof. Kępiński wykłada na Wydziale
Geodezyjnym astronomię sferyczną i
praktyczną oraz kieruje Zakładem
Astronomii Praktycznej i Obserwa
torium Astronomicznym.
Rozpoczynając działalność na Poli
technice prof. Kępiński nie tylko nie
porzucił swych dotychczasowych zain
teresowań w dziedzinie mechaniki nie
ba, ale rozwinął je jeszcze szerzej.
Głównym przedmiotem Jego dociekań
w ciągu ostatnich 40 lat były badania
ruchu okresowej komety 1906 e Kopff,
a największym sukcesem zgodność ob
liczeń i teorii z obserwacjami tej ko
mety w 1939 r. Zaobserwowane położe
nie komety różniło się od miejsca
obliczonego zaledwie o 3 sekundy lu
ku! Po raz drugi ,prof. Kępiński trium
fował w 1958 r„ kiedy Jego zdumiewa
jąco dokładne obliczenia uchroniły ko
metę od zagubienia. To imponujące osiągnięaie zostało z uznaniem przyjęte
przez wiele ośrodków naukowych.
Rówmolegle do prac kometarnych,
którym potrafił poświęcać nawet po
15 godzin dziennie przez szereg miesię
cy bez przerwy, wzbogacał Felicjan Kę
piński jako profesor astronomii sfe
rycznej i praktycznej, dziedzinę astro
nomii geodezyjnej. „Publikacje Zakła
du Astronomii Praktycznej Politechniki
Warszawskiej”, a także „Wiadomości
Służby Geograficznej” zawierają boga

ty dorobek prof. Kępińskiego poświęco
ny nowym metodom wyznaczania
czasu, szerokości geograficznej i azy
mutu. Szczególnie niektóre metody
wyznaczeń łącznych doczekały się bar
dzo wnikliwej analizy.
Jednym ze znakomitych osiagni'
*
prof. Kępińskiego jest niewątpliwie,
opracowana w 1938 r„ metoda wyzna
czenia azymutu z obserwacji gwiazd
na tej samej wysokości, z obu stron
południka, w pobliżu I wertykału. Za
stosowanie tej metody w praktyce
ułatwiają ułożone przez profesora efe
merydy dla szerokości geograficznych
od 40° do 60oN. Zostały one wydane
staraniem Komitetu Astronomii PAN
w 1962 r.
Cenną spuści<ię stanowią także pod
ręczniki: „Astronomia sferyczna” (dwa
wydania) i „Astronomia praktyczna”
w’ dwóch tomach. I wreszcie „Rocznik
Astronomiczny”. Po raz pierwszy opra
cował F. Kępiński Rocznik na 1921 rok.
Ukazał się on wówczas jako wydaw
nictwo Wojskowego Instytutu Geogra
ficznego. Nową serię zapoczątkowa’ n~
latach wojny 1939—1945. „Rocznik
Astronomiczny na 1946 rok”, .wydany
przez Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy. Obecny XXII tom nowej
serii opracował prof. Kępiński walczac
ze straszną chorobą i nie poddając się
do końca jej obezwładniającej mocy.
Dorobek naukowy prof. Kępińskiego
zamvka się liczbą 170 pozycji biblio
graficznych. Przez Katedrę i Zak'"-'
Astronomii Praktycznej przewinęło sie
przez okres Jego profesury ponad 500
późniejszych magistrów inżynierów ge
odetów. z których wielu piastuje dzi
siaj odpowiedzialne funkcje i stano
wiska. Grono jego uczniów, z którvch
szereg doprowadził do doktoratu, ha
bilitacji i profesury, unios>o ze sobą
w życie cześć Jego myśli, rad i wska
zówek. W ich sercach i umysłych żvie
i żyć będzie pamięć o profesorze Fe
licjanie Kępińskim, tytanie pracy i
obowiązku, którego nigdy nie opuszczał
hart ducha i który nigdy nie kapitu
lował w słusznej sprawie.
Cześć Jego pamięci!

Dr Julian Radecki
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I

TEODOR J. BŁACHUT

UKD 528.7:528.063

National Research Council ), Kanada

Metody analityczne w perspektywie dalszego rozwoju fotogrametrii
Wstęp. Wprowadzenie metod fotogramejrycznych do
dziedziny pomiarów było bez wątpienia jednym z najważ
niejszych wydarzeń w sferze naszych zainteresowań. W po
równaniu z klasycznymi metodami miernictwa, fotogra
metria rozszerzyia przede wszysbkim znakomicie zakres
zastosowań: pozwoliła między innymi na dokładne opra
cowanie ilościowe wielu zjawisk dynamicznych, 'Często na
leżących do świata mikro- czy też makrokosmosu, a znaj
dujących się poza zasięgiem metod poprzednio stosowa
nych. W dyskusjach na ten temat często zaznacza się, że
jedną z zalet metod fotogrametrycznych było wyrugowanie
z opracowań żmudnych obliczeń, typowych dla takich prac
Polowych, jak ∣n,p. zdjęcia tachymetryczne. Obliczenia te,
wykonywane w biurze, zostały zastąpione w metodzie fo
tograficznej przez operacje wykonywane przez fizyczne
systemy analogowe optyczne, mechaniczne lub optycznomechaniczne. Nie ulega wątpliwości, że w dziedzinie wszel
kiego rodzaju prac kartograficznych mało- i wielkopodziałowych, tego rod⅛ju rozwiązanie przedstawia bardzo
poważne udoskonalenie pod różnymi względami. Szybkość
opracowań została znakomicie zwiększona, równocześnie
jednak interpolacyjne metody klasyczne zostały zastąpione
przez opracowania ciągłe, w iktórych każdy punkt treści
mapy czy planu jest punktem dokładnie zrekonstruowa
nym. Okoliczność, że pokrycie terenu może powodować
pewne luki w opracowaniach fotogrametrycznych względnie
zmniejszenie ich dokładności, nie podważa zasadniczo wy
żej wspomnianej cechy metod fotogrametrycznych.

W pomiarach zarówno w odniesieniu do powierzchni
ziemi, jak i w innych zastosowaniach, występują dwoja
kiego rodzaju zagadnienia: potrzeba znajomości położenia
tylko ograniczonej ilości punktów oraz graficznego przed
stawienia wyników pomiarów w formie mapy, profilów itp.
Zazwyczaj, jeśli zagadnienie jest Ograniozone tylko do pew
nej liczby punktów, wymagana względnie pożądana dokład
ność wyznaczenia położenia punktów jest znacznie wyższa
niż w przedstawieniu graficznym. Ogólnie rzecz biorąc
jednakże, możliwość zwiększenia dokładności jakichkolwiek
opracowań bez równoczesnego,, znacznego wzrostu kosztów
jest jak najbardziej pożądana ze względu na ogólną eko
nomię całego procesu. Z tego też powodu w fotogrametrii
będą zawsze czynione wysiłki w kierunku zwiększenia do
kładności bez względu na aktualne postulaty dokładnościowe: jeśli większa dokładność jest zbędna lub zgoła nie
ma usprawiedliwienia, to przez odpowiednią zmianę pro
cesu produkcyjnego można osiągnąć, dzięki zwiększonej
dokładności, znaczną ekonomię pracy i materiału, a więc
i kosztów. Przykład zaczerpnięty z powszechnie znanej
dziedziny ∣niwelacji może posłużyć za ilustrację: bardzo
często opłaca się użycie precyzyjnego instrumentu w pra
cach niwelacji technicznej o przeciętnej dokładności, a na
wet przy zakładaniu wysokościowych podkładów kartogra
ficznych. Zwiększony koszt instrumentu pokryje się szybko
przez wyższą wydajność pracy, dzięki możliwości używania
dłuższych celowych i dzięki możności zrezygnowania z ry
gorystycznego stosowania ogólnych reguł odnoszących się
do niwelacji a nieodzownych wtedy, gdy dokładność samego
instrumentu ledwo pozwala na osiągnięcie zamierzonych
wyników. W konsekwencji, ponieważ pewne zadania wy
magają możliwe wysokiej dokładności, równocześnie zaś
’) Państwowy Instytut Badawczy.
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zwiększenie dokładności może prowadzić do bardzo waż
nych, wtórnych korzyści ekonomicznych, jeszcze przed
wprowadzeniem na rynek elektronicznych maszyn do li
czenia, zostały zapoczątkowane tzw. metody analityczne,
których wpływ na kształtowanie się i rozwój techniki foto
grametrycznej ze wszystkimi pochodnymi zmianami struk
turalnymi całej dziedziny sięga już obecnie bardzo głęboko
i jest w dużej mierze sprawdzianem udziału naszej dyscy
pliny w ogólnym postępie naukowo-technicznym.
Jako metody analityczne określamy te wszystkie operacje
fotogrametryczne, w których punktem wyjściowym jest po
miar współrzędnych tłowych punktów zdjęcia fotograme
trycznego, przy czym ustalenie wartości szukanych odbywa
się drogą rachunkową, bez udziału projekcyjnych systemów
analogowych. Aerotriangulacja przestrzenna szeregów zdjp,'
była tą dziedziną, w której na większą skalę zaczęto stoso
wać metody analityczne, spodziewając się poprawy do
kładności w pierwszym rzędzie. Istotnie, nie ulega żadnej
wątpliwości, że metody analityczne w zakresie dokładności,
a również pod innymi względami górują nad metodami

3. System Autoyrafu Analitytmeyo

Rys. 1. Zasadnicze typy systemów analitycznych

klasycznymi. Fakt teɪn ma podstawowe znaczenie dla na
szych oalszych rozważań i dlatego zasługuje na bardziej
szczegółowe omówienie w dalszej części.
Można rozróżniać systemy oparte na metodach anali
tycznych zależnie od typu instrumentu, jaki jest używany
oraz zależnie od rozdziału w czasie operacji liczeniowych
od obserwacji. Dają się one przedstawić schematycznie
w następujący sposóo (rys. 1).

Dyskusja

o

zasadniczych różnicach między
analogowymi i analitycznymi

metodami

Należy sobie jasno zdawać sprawę z tego, że rozwiązania
analogowe są oparte na różnych założeniach geometrycz
nych, które są prawdziwe tyικo w -pewnym przybliżeniu.
I tak np. zakładamy, że obraz fotograficzny przedstawia
rzut środkowy -terenu na płaszczyznę iiimu, co oczywiście
nie jest prawdą w ścisłym tego słowa znaczeniu ani bo
wiem promienie swiatia, rzutujące poszczególne punkty,
nie są liniami prostymi, ani obiektywy kamer fotograficz
nych nie są iw stanie przejąć rzutującej wiązki światła bez
jej zniekształcenia. Przede wszystkim zaś ODraz utworzony
na filmie fotograficznym Uiega nieregularnej deformacji,
która w -wysokim stopniu może zmienić geometryczne za
leżności między fotografowanym przedmiotem a jego koń
cowym obrazem na płycie diapozytywowej. Ponieważ wiel
kość odchyłki od matematycznie ścisłego rzutu środkowe
go zależy od wielkości czynników, a charakter odchyιeκ
jest zmienny w zależności od aktualnych warunków, wobec
tego zakładamy przypadek idealny, starając się kompen
sować na autografach fotogrametrycznych znaczniejsze od
chyłki, przez dodatkowe urządzenia korekcyjne. .Nowoczes
ne analogowe mechanizmy projekcyjne mają bardzo wy
soką, jednakże ograniczoną, dokładność odtwarzania za
leżności geometrycznych między aparatem fotograficznym
a przedmiotem fotografowanym (terenem) i należy się li
czyć z błędami maksymalnymi rzędu 15—20 μ w nawet naj
staranniej wykonanych instrumentach. Dodatkowe urzą
dzenia korekcyjne są w dokładniejszych opracowaniach po
trzebne i użyteczne, ale i one, ze względu na ich sztywną
budowę, mogą uwzględniać jedynie pewne idealne warun
ki, odbiegające mniej lub więcej od warunków rzeczywi
stych.
Jak rwięc widzimy u podstawy rozwiązań analogowych
są dwa poważne ograniczenia:
— samo rozwiązanie konstrukcyjne zakłada idealne wa
runki, które są zmienne, a ponadto
— realizacja rozwiązań analogowych jest zawsze połą
czona z pewnym obniżeniem dokładności i jest o∣graniczona
do szczególnych przypadków.
W rozwiązaniach analitycznych trudności te i ogranicze
nia nie istnieją. Podstawową operacją jest pomiar współ
rzędnych tłowych punktów, na podstawie których wszyst
kie szukane -wielkości są obliczane. Pomiar współrzędnych
wymaga oczywiście użycia jakiegoś instrumentu, który
także posiada ograniczone dokładności. W porównaniu z in
strumentami analogowymi, dokładność instrumentów do
pomiarów współrzędnych, Stereokomparatorow lub monokomparatorów, jest jednakże o wiele wyższa z tej prostej
przyczyny, że są one znacznie mniej skomplikowane niż
analogowe autografy,, ograniczają się tylko do prostego
zadania pomiaru współrzędnych.
Analogowa część projekcyjna jest zastąpiona rachun
kiem, w którym oczywiście można uwzględnić wszystkie
dostępne dane odnośnie aktualnych warunków zdjęcia
i które nie powodują żadnego dodatkowego obniżenia do
kładności. Z kilkuletniego doświadczenia z różnego typu
stereo- i Hionokomparatorami wiadomo, że dokładność tych
instrumentów jest rzędu 3—6 μ (błędy maksymalne). Rów
nocześnie, jakiekolwiek zdjęcia mogą być poddane ope
racjom analitycznym, istnieje więc dodatkowa korzyść ni
czym nie ograniczonej uniwersalności metod analitycznych·,
jeśli tylko w zestawach obserwacyjnych jest przewidziana
możność obserwacji stereoskopowej również zdjęć zbież
nych, ukośnych itp., o ile takowe mają być brane -pod
uwagę.
Ta cecha uniwersalności ma Olbrzjmiie znaczenie prak
tyczne, co zostało dobitnie zademonstrowane przy okazji
Wprowadzenia zdjęć nadszerokokątnych o kącie pola widze
nia 120°. Normalne autografy nie były zdolne przyjąć tego
rodzaju zdjęć i wobec tego wystąpiła potrzeba konstrukcji
specjalnych instrumentów, które spowodowały zakłócenie
zarówno aspektu ekonomicznego, jak i organizacyjnego
prac fotogrametrycznych, obniżając w niektórych przypad
kach również jakość opracowań.

Dalsze zalety metod analitycznych leżą w płaszczyźnie
organizacyjnej i wydajności. Wprowadzenie na ryneκ sκomPiiKOwanycn i bardzo dτogicn au<,ografow spowodowało
początkowo przesadną tendencję, zwłaszcza w krajach
centralnej Europy, używania jaκo operatorów wysoko wykwalifi-kowanycn inżynierów z dyplomami akademickimi.
Wynikało to z faktu, że praca na autografach, zwłaszcza
w zakresie trianguiaeji, wymagała na każdym kroku
■wszelkiego rodzaju decyzji, które w ogólnym przekonaniu
mogły być podejmowane tylko przez operatora o odpowied
nim przygotowaniu teoretycznym, które posiadał jedynie
inżynier łub wyjątkowo dobrze przygotowany i doświadczo
ny technik. Częsc tego nastawienia pokutuje tu i ówdzie
do dzisiejszego dnia, bezstronnie należy jednakże stwier
dzić, że -praca na autograiach wymaga istotnie dobrze
przygoto∣wanego i -doświadczonego personelu tecnnicznego,
zdolnego również utrzymywać w należytym stanie skompli
kowane instrumenty. Oczywiście podraża to w wysoκιm
stopniu koszty produkcji. W dodatku praca na autografacn jest monotonna i nie daje zbytniej Saxysrakcji inte
lektualnej wysoko kwalifikowanemu personelowi. Przede
wszystkim zas jest dość powolna. Jeden z techników w na
szym Instytucie Badawczym jest w stanie Irianguiowac
sporadycznie na autografie Wilda A 7 do 12 Stereogramow
w czasie 7-godzinnego dnia pracy. Jest to zupełnie szczy
towa wydajność wytłumaczalna częściowo dobrą jakością
zdjęć i nieprzeciętnie łatwym terenem do trianguiaeji, tzn.
stosunkowo -płaskim i o dużej obfitości wyraźnych detali
terenowych, które znakomicie ułatwiają orientację wzajem
ną, -wybór punktów dowiązania i-td. Przeciętnie należy jed
nakże przyjąć liczbę 7 Stereogramow jako dobrą wydaj
ność dzienną aerotriangulacji w ciągłym procesie produk
cyjnym o należytej jakości.
W porównaniu z powyższym, metody analityczne są
konsekwentną realizacją metod przemysłowych, stosowa
nych w jakimkolwiek procesie produkcyjnym, o wysokim
stopniu automatyzacji i dalszymi możliwościami w tym
zakresie. Podobnie do trianguiaeji na instrumentach analo
gowych, cały proces jest rozbity na trzy etapy; przygo
towanie, pomiar współrzędnych tłowych oraz obliczenia,
włączając w to -wyrównanie. Jednakże zasadnicza różnica
polega -na tym, że praca czysto instrumentalna — pomiar
współrzędnych — jest nadzwyczaj uproszczoną i skrócona
i może być wykonana nieomal przez kogokolwiek, kto ma
dobre oczy. Cała zaś naprawdę zasadnicza część manipu
lacji, wymagająca głębszej wiedzy teoretycznej i doświad
czenia, przerzucona jest na całkowicie zautomatyzowane
obliczenia elektroniczne. Potrzeba subiektywnych decyzji
operatora, a co za tym idzie niepewność i nierówność osta
tecznych wyników jest zupełnie wyeliminowana.
Argument, że do prac analitycznych nieodzowny jest
dostęp do jakiejś elektronicznej maszyny do liczenia może
mieć w dzisiejszej dobie wątpliwą wartość tylko w odnie
sieniu do krajów słabo rozwiniętych gospodarczo: w nor
malnych warunkach, nawet wyniki trianguiaeji przepro
wadzonych na konwencjonalnych autografach nie oblicza
się dzisiaj inhezej, jak właśnie za pomocą elektronicznych
maszyn do liczenia. Można nawet zaryzykować twierdze
nie, że dopiero wprowadzenie elektronicznych obliczeń po
stawiło aerotriangulację na instrumentach analogowych na
odpowiednim poziomie wydajności i jakości. Zresztą z pro
gramów obliczeniowych, opracowanych w naszym Insty
tucie, korzysta w tej chwili ponad 30 centrów fotogra
metrycznych, z których chyba więcej niż połowa należy do
krajów znajdujących się dopiero w etapie początkowego
rozwoju.
Bardzo ciekawe wyniki zostały ostatnio opublikowane we
wrześniowym zeszycie 1966 r. ’’The Canadian Surveyor”,
przez Wojskowy Instytut Kartograficzny w Kanadzie,
w pracy porównującej aerotriangulację dużego bloku zdjęć
wykonaną na konwencjonalnym autografie i na NRC Monokomparatorze (1) rozwiniętym specjalnie dla celów aero
triangulacji analitycznych (NRC jest ogólnie przyjętym
skrótem nazwy National Research Council — Państwowego
Instytutu Badawczego w Kanadzie, którego Sekcja Badań
Fotogrametrycznych jest -częścią składową). NRC Monokomparator odznacza się wyjątkową wydajnością pracy,
dokładnością i stabilnością przy .prostej konstrukcji (rys. 2).
Według powyższych wyni-ków, szybkość pomiarów ną.
tymże monokomparatorze wynosi co najmniej 14 Stereogramów dziennie, nawet przy pomiarze nadliczbowej ilości
punktów orientacji wzajemnej. Biorąc jednak pod uwa
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gę fakt, że tego rodzaju instrument jest bez porównania
tańszy od autografów, na których 'konwencjonalna aerotriangulacja jest wykonywana, oszczędność w nakładzie
pieniężnym jest zupełnie rewelacyjna i wynosi co najmniej
500∕o wg obliczeń kpt. Younga — autora pracy, przy rów
noczesnym znacznym polepszeniu wyników. Tego rodzaju
usprawnienie produkcji jest zupełnie wyjątkowe w jakiej
kolwiek dziedzinie. Obawiam się jednak, że dla więk
szości geodetów i fotogrametrów tego rodzaju rozważania
i argumenty mogą nie mieć tej samej siły przekonawczej
i wydźwięku, jakie bez wątpienia miałyby w jakiejkolwiek
innej dziedzinie produkcji przemysłowej.
Zadowalając się tymczasem podkreśleniem tych kilku
zasadniczych różnic między podejściem konwencjonalnym
do rozwiązania jednych z podstawowych zagadnień foto
grametrycznych a podejściem nowoczesnym, pragnę przy
tej okazji wspomnieć mimochodem duże zamieszanie, które
się dało zauważyć w tego rodzaju rozważaniach, wynika
jące albo z pomieszania pewnych faktów albo po prostu
z niewiedzy i braku doświadczenia. Chodzi mi tu o opinie,
które starały się pomniejszyć znaczenie metod analitycz
nych. Otóż pewne początkowe konstrukcje Stereokomparatorów nie były najbardziej celowe z punktu widzenia za
dań, które miały spełniać. W rezultacie ich wydajność by
ła mała przy równocześnie iwysokim koszcie instrumentów.
Ten stan między innymi pobudził autora niniejszego arty
kułu do szukania bardziej racjonalnego rozwiązania na
drodze użycia monokomparatorów (2,3).
Jeśli zaś chodzi o fakt, że wyniki opracowań analitycz
nych osiągane dotychczas, nieznacznie, a nawet nie zaw∣sze
są lepsze od wyników osiągalnych na autografach, to na
leży zdać sobie sprawę, że czynnikiem ograniczającym do
kładność opracowań fotogrametrycznych jest często nie
tyle dokładność pomiarów wykonywanych na kliszach, ile
deformacja obrazu fotograficznego na skutek niestabilności

Rys. 2. NRC Monokomparator

filmów fotograficznych, względnie inne przypadkowe bra
ki obrazu fotograficznego.
Odrzucanie z tego powodu metod analitycznych byłoby
równoznaczne z odrzuceniem, np. trakcji motorowej jako
Zasadniczogo sposobu transportu na rzecz furmanki z za
ciągiem konnym tylko dlatego, że złe mieszanki benzynowe
nie pozwalają tymczasowo w całej pełni na wykorzystanie
zalet transportu motorowego.
Gdybyśmy odrzucali każdy nowy prooes techniczny tylko
dlatego, że pewne jego czynniki składowe nie spełniają
bez reszty naszych oczekiwań, ogólny postęp techniczny
byłby zaiste bardzo powolny. Zresztą, sprawie deformacji
obrazu fotograficznego jest poświęcone coraz to więcej
uwagi i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sytuacja
w tym zakresie ulegnie dalszej poprawie (4,5), a wtedy
zniknie przynajmniej częściowo, jedna z zasadniczych przy
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czyn braku oczekiwanego polepszenia wyników uzyskiwa
nych za pomocą metod analitycznych.
Metody analityczne jako punkt wyjściowy do nowych
rozwiązań
W dotychczasowej dyskusji staraliśmy się uwypuklić cha
rakterystyczne cecny metod analitycznych, porównując je
z rozwiązaniami analogowymi. Vziasciwe znaczenie jednakże
metod analitycznym z punktu widzenia dalszego rozwoju
metod fotogrametrycznych leży w nieco innej płaszczyźnie.
Zagadnienie ito ma różne aspekty i szereg ujęć tego te
matu jest możliwe. Dwa następujące fakty pozwolą na
lepsze zrozumienie poruszanego tutaj zagadnienia.
— Szybkość pracy nawoczesnycn zestawów elektronicz
nych jest nadzwyczajna i na przykład poszczególne ele
menty, których czas reakcji (response time) jest poniżej
10 Nano sekund (1 X 10—9 sek.), są już dostępne komercjal
nie;
— Dziedzina elektroniki znajduje się ciągle w stadium
dynamicznego rozwoju, który idzie w dwu kierunkach:
stwarzania nowych technik i rozwiązań, które otwierają
coraz to nowe horyzonty oraz wprowadzanie metod pro
dukcji masowej i elementów zasadniczych, co oczywiście
obniża znakomicie koszty Instrumentacji elektronicznej
i pozwala na szybką wymianę uszkodzonych części w in
strumentach. Z jakiego rzędu zmianami będziemy mieli
tutaj prawdopodobnie do czynienia, można sobie zdać spra
wę w przybliżeniu, jeśli weźmiemy pod uwagę wypowiedzi
w literaturze fachowej, które np. przepowiadają więcej
niż !wielokrotną obniżkę cen obecnych w zakresie podsta
wowych elementów elektronicznych (electronic components).
W odniesieniu do tematu tutaj omawianego oznacza to
przede wszystkim, że w wielu zagadnieniach fotograme
trycznych zarówno typu pomiarowego, jak i kartograficz
nego, rozdział w czasie między wykonywaniem pomiarów
na zdjęciach (pomiar współrzędnych tłowych) a ostateczny
mi obliczeniami odpowiednich danych terenowych jest
zbędny i że np. z chwilą nastawienia znaczka mierzącego
w Stereokomparatorze na jakiś punkt „modelu”, jego wy
równane współrzędne w przyjętym układzie geodezyjnym
mogą być do dyspozycji w formie liczb wydrukowanych na
papierze, względnie w formie rejestracji na taśmie elek
tromagnetycznej itp.
Okoliczność ta jest jednak tylko punktem wyjściowym
do o wiele bardziej zasadniczych i ważnych zmian, które
całkowicie rewolucjonizują technikę fotogrametryczną.
Wprowadzenie bowiem podejścia analitycznego w rozwią
zaniach instrumentalnych, czyli zastąpienie fizycznych ze
stawów analogowych przez rachunek wykonywany z taką
szybkością, że cały proces ma wszystkie znamiona operacji
ciągłej, otwiera już obecnie zupełnie nowe horyzonty. Po
nieważ zaś dziedzina elektroniczna, jak zaznaczyliśmy, jest
w stadium niesłychanie prężnego rozwoju, przy równoczes
nym wprowadzaniu metod produkcji masowej podstawo
wych elementów, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
rozwiązania realizowane obecnie można będzie znacznie
ulepszyć i rozszerzyć przy równoczesnej obniżce kosztów.
W porównaniu z tym stanem rzeczy, sytuacja w zakresie
instrumentacji analogowej jest wręcz odwrotna: każde roz
szerzenie zasięgu instrumentu względnie podwyższenie jego
dokładności jest połączone z dotkliwym wzrostem kosztów,
przy ozym możliwości jakiegoś zasadniczego rozszerzenia
funkcji systemów analogowych mechaniczno-optycznych są
z góry ograniczone.
Tego rodzaju rozważania były u podstaw decyzji rozwi
nięcia w Sekcji Fotogrametrycznej NRC tzw. Autografu
Ancilitycznego (rys. 3).
Dziewięć lat, które upłynęły od chwili opublikowania
tego wynalazku (6) w czasie międzynarodowej konferencji
fotogrametrycznej w Ottawie (sierpień 1957 r.) udowodniły,
że przesłanki, którymi się kierowano były słuszne i że
realizacja konceptu autografu, który w oparciu o spostrze
ganie stereoskopowe wykorzystuje równocześnie wszystkie
zalety podejścia analitycznego zarówno w opracowaniu
punktów pojedynczych, jak i w opracowaniach ciągłych
(np. przy graficznym kreśleniu map) jest nadzwyczajnym
postępem metodyczno-instrumentalnym.
Metodycznym, ponieważ w odróżnieniu od zwykłych
opracowań analitycznych opartych o pomiar współrzędnych
tłowych i o obliczenia w odrębnym etapie produkcyjnym,
pomiar współrzędnych odbywa się w warunkach podobnych
do pracy ina autografie analogowym.
Po operacji wstępnej, polegającej na pomiarze współ
rzędnych tłowych odpowiedniej ilości punktów, autograf
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analityczny automatycznie usuwa paralaksę pionową w ja
kimkolwiek punkcie obserwowanym, pozwalając na opra
cowania ciągłe. Oznacza to zwiększenie szybkości wykony
wanych obserwacji, zwłaszcza gdy w danym Stereogramie
jest większa ilość punktów do pomiaru, jak również do
datkową kontrolę całego procesu IoLogrametrycznego.
Z chwilą, gdy w jakimkolwiek punkcie występuje paraIaksa pionowa jest to dowód, że któryś z czynników skła
dowych zawodzi i wymaga sprawdzenia. Bezpośrednia więc
kontrola procesu, której niektórzy fotogrametrzy przypisują
wielką wartość i znaczenie, jest zapewniona zupełnie po
dobnie jak w opracowaniach analogowych. W odróżnieniu
jednakże od autografów konwencjonalnych, autograf ana
lityczny posiada cechy, które czynią zeń instrument zupeł
nie innego rzędu. Można by na ten temat napisać szereg
rozdziałów, jednakże dla celów naszych rozważań wystar
czy, jeżeli tylko poruszymy niektóre z charakterystycznych
różnic.
I tak np. zastąpienie projekcji fizycznej przez projekcj
matematyczną wprowadza niebywały stopień elastyczności
i uniwensalności instrumentu. Ponadto jednakże, koncepcja
projekcji matematycznej przy równoczesnej szybkości no
woczesnych elektronicznych operacji rachunkowych, po
zwoliła po raz pierwszy na stasowanie ścisłych metod sta
tystycznych w czasie operaaji instrumentalnych dla osiąg
nięcia najbardziej dokładnych wyników w miejsce subiek
tywnej oceny i „wyczucia” operatora. Stwarza to zupełnie
nową sytuację i stawia metody fotogrametryczne w ko
rzystnej pozycji wyjściowej, w porównaniu z klasycznymi
metodami miernictwa. Na przykład programy dla autografu
analitycznego rozwiniętego w naszym Instytucie pozwalają
na użycie praktycznie nieograniczonej ilości punktów do
obliczenia potrzebnych parametrów „zorientowanego mo
delu optycznego”. Nawet gdy liczba obserwowanych punk
tów jest stosunkowo mała, na przykład 10 lub 20, włącze
nie ich w podstawowe operacje w matematycznie ścisły
sposób ma oczywistą wartość. Z chwilą jednakże, gdy auto
graf będzie wyekwipowany ∣w automatyczny przyrząd kore
lacyjny, użycie tysięcy punktów np. dla przeprowadzenia
orientacji względnej stanie się możliwe.
Przebieg samej operacji będzie zautomatyzowany i skró
cony, a z wyników opracowań zostaną usunięte błędy o cha
rakterze przypadkowym, o które bardzo łatwo, gdy ilość
podstawowych Obsewacji jest ograniczona do koniecznego
minimum. Przez wprowadzenie tego rodzaju możliwości
stawiamy jednakże samo podejście do zasadniczych roz
wiązań na całkiem innej płaszczyźnie.
Autograf analityczny może odtwarzać geometryczne wa
runki jakichkolwiek obrazów. Jednym oczywistym ograni
czaniem jest znajomość geometrycznych prawideł samego
zdjęcia. Z praktycznego punktu widzenia w obecnej chwili,
zaletą takiej uniwersalności jest możność użycia jakichkol
wiek zdjęć obecnie stosowanych, począwszy od zdjęć nadszerokokątnych, a skończywszy na zdjęciach o bardzo dłu
gich ogniskowych i o różnej charakterystyce przerysowa
nia. Z rozwojem jednakże pomocniczych przyrządów i tech
Rys. 3.
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nik wzrasta zainteresowanie innymi niż CentralnoprojekCyjnymi zdjęciami (zdjęcia panoramowe, radarowe itp.),
a w takim wypadku autograf analityczny daje możność
opracowania tego rodzaju zdjęć.
Używając terminu „autograf analityczny” nie mam je
dynie na myśli jednego z instrumentów, będących obecnie
w użyciu lub produkcji. W związku z niezwykłym rozwo
jem elektroniki, duża różnorodność rozwiązań koncepcyj
nych i instrumentalnych jest możliwa i w niniejszych roz
ważaniach nie ma potrzeby odwoływania się do istnieją
cych, konkretnych konstrukcji. Jest właśnie cechą charak
terystyczną nowego rozwiązania, że użytkownik autografu
analitycznego ma o wiele większą swobodę, w porównaniu
z systemami analogowymi nie tylko w kształtowaniu toku
pracy, ale w wysokim stopniu również i samego systemu
instrumentalnego.
Inną cechą charakterystyczną autografów analitycznych
jest ich wyjątkowa przydatność do dalszej automatyzacji
i to w dowolnym kierunku. Nie tylko szereg operacji zasad
niczych jest wykonywany w sposób automatyczny lub pół
automatyczny, lecz również automatyczne kreślenie war
stwie i produkcji ortofotoplanów odbywa się w szczegól
nie sprzyjających okolicznościach z dwóch powodów. Po
pierwsze, przez zredukowanie części optyczno-mechanicz
nej autografu analitycznego do prostych i lekkich zesta
wów, zagadnienia kinetyczne, które przedstawiają jedno
z poważniejszych ograniczeń w zakresie automatyzacji, są
znacznie uproszczone. Po wtóre jednakże istnienie elek
tronicznej maszyny do liczenia jako części składowej auto
grafu, pozwala na wprowadzenie elementów do procesów
automatyzacji. Oczywiście podobne rozwiązanie można by
przewidzieć, łącząc autografy analogowe z elektronicznymi
systemami liczeniowymi byłaby to jednakże droga okrężna,
nie dająca technicznie i ekonomicznie żadnych korzyści
w porównaniu z rozwiązaniami bezpośrednimi, analitycz
nymi.
Najważniejszym jednak argumentem, przemawiającym
za rozwiązaniem typu autografu analitycznego, jest niezbi
ty, fakt, że w rozwiązaniach konwencjonalnych została
osiągnięta pewna szczytowa granica, która z punktu wi
dzenia zarówno dokładności, jak i możliwości dostosowań
do nowych środków i zagadnień, stanowi zaporę, której
nie można przekroczyć. Zapewne, tu i ówdzie można ulep
szyć istniejące rozwiązania analogowe, można jeszcze
uszczknąć dodatkowy mikron z istniejących błędów. Nie
twierdzę również, że w szeregu zastosowań (zwłaszcza
jeszcze w chwili obecnej) instrumenty analogowe straciły
swą wartość. Jestem daleki od tego rodzaju opinii.
Wszystko to jednakże nie zmienia faktu, że jeśli chodzi
o rozwiązanie zasadnicze, zwłaszcza w odniesieniu do
zmian, które zachodzą w innych dziedzinach fotogrametrii
i w dziedzinach pokrewnych, rozwiązania analityczne przed
stawiają tego rodzaju możliwości i korzyści, że nie sposób
nie uznać ich zupełnie przełomowej doniosłości.
W rozwoju jakiejkolwiek techniki, po pewnym czasie
osiągany jest poziom, który wyczerpuje najważniejsze
rozwinięty w
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możliwości. Droga do dalszych, bardziej podstawowych
osiągnięć leży w zmianie zasadniczej techniki, a nie w ulep
szeniach.
Gdybyśmy w pewnym momencie nie podjęli próby uży
cia napędu odrzutowego zastępującego smigio w samolo
tach, nasz postęp na tym poiu oyioy zupemie zniκomy.
Oczywiście moglioysmy przy dużej dozie uporu i cierpli
wości dotrzeć do Każdego punκtu naszego gloou, dopiero
jednakże wprowadzenie samolotow Oarzutowycn dato Ko
munikacji powietrznej zupemie nowe wymiary i możli
wości.
Analogia tej sytuacji z sytuacją w zakresie instrumentacji Ioiogrametrycznej wydaj e mi się bardzo zbliżona.
W epoce cybernetyki i powszechnego stosowania eleκtroniczych maszyn do liczenia nie sposób pomyśleć, aby dzie
dzina miernictwa, na którą składają się pewne działy fi
zyki i dużo rachunków, aby wiasnie ta αzιeιdzinιe nie miała
skorzystać w coraz to większej mierze z technik, które od
zwierciedlają jej zasadnicze potrzeby i naturę.
W dziedzinie Pomiarowo-Kartograficznej daje się zauwa
żyć raptownie wzrastająca tendencja uzupełniania operatów
czysto graficznych danymi liczbowymi. Ze względu na
łatwość i szybkość operowania liczbami nie tylko w dzie
dzinie budowy dróg, ale i w wnelu innych zastosowaniach
powstają pomysły numerycznego przedstawienia terenu.
Przede wszystkim jednakże, nowe techniki fotogrametrycz
ne wymagają już obecnie systemów innych niż sztywne
systemy analogowe. Metody analityczne dostarczają odpo
wiedzi w większości przypadków. Do metod analitycznych
nie należy zaliczać jednakże jedynie tych operacji, w któ

rych pomiar współrzędnych iłowych i wynikające oblicze
nia są rozdzielane w czasie, ale przede wszystkim te,
w których obserwacje i obliczenia, tworzą nierozerwalny
cykl operacyjny. Praktyczne zapoznanie się z odpowiednimi
technikami i możliwościami w tym zakresie jest konieczne
nie tylko z punktu widzenia dobrze zrozumiałej, ogólnej
ciekawości naukowo-teonnioznej, ale przede wszystkim ce
lem podniesienia już obecnie wydajności i jakości szeregu
procesów produkcyjnych. W odniesieniu jednakże do aktual
nego i przyszłego rozwoju techniki fotogrametrycznej, roz
wiązania analityczne mają zupełnie podstawowe znaczenie
i prowadzą do nowych rozwiązań instrumentalnych i dal
szej ewolucji, której zasięgu i granicy nie można jeszcze
dokładnie przewidzieć w tej chwili.
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Wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego
dotyczące prac komisji oraz publikacji
10. Raporty krajowe

Każdy kraj członkowski (towarzy
stwo krajowe lub instytut krajowy)
jest zaproszony do opracowania rapor
tu krajowego na Kongres. Raport kra
jowy powinieɑ podawać typ i zakres
działalności fotogrametrycznej w kra
ju, nowe metody i zadania, sprzęt wy
produkowany w kraju, stan nauki i
technologii w kraju, efekty ekonomicz
ne Zastosoiwania fotogrametrii, kierun
ki dalszego rozwoju i aktualną biblio
grafię. Wydrukowany raport krajowy
musi być dostarczony do Sekretariatu
Kongresu przed 1.II1.1968 r.
Sekretariat Kongresu rozprowadzi
raporty pomiędzy uczestników Kon
gresu.
11. Dowolnie zgłoszone tematy
Zagadnienia zawarte w referatach
indywidualnych, w raportach komisji
i raportach krajowych mogą być także
referowane lub wnoszone pod dysku
sję przez przewodniczącego komisji na
posiedzeniach komisji — dotyczących
zagadnień stanowiących przedmiot za
kresu działania komisji Dotyczy to
głównie zagadnień, które wprowadza
ją ważne innowacje i na ich omówie
nie przeznaczony jest odpowiedni czas
w ramach posiedzeń komisji.

12. Rezolucje komisji
Komisje ogłaszają na Kongresie wy
niki obrad w postaci wniosków, w któ
rych winna być zwrócona uwaga
głównie na nadal nie rozwiązane pro
blemy dotyczące zakresu pracy komi
sji, a także, o ile to możliwe, należy
wskazać środki zmierzające do ich
realizacji. Przewodniczący każdej ko
misji przedstawia wnioski komisji na
końcowej sesji plenarnej Kongresu —
celem ich zaaprobowania.
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Część Π i)
13. Przygotowanie rezolucji
Przewodniczący Komisji i grup ro
boczych mianują na początku Kongre
su dwóch członków Komisji, którzy w
czasie Kongresu, w ścisłym kontakcie
z Zarządem Komisji, będą określali i
ustalali główne nie rozwiązane proble
my dotyczące Komisji i przygotują
projekt rezolucji. Projekt kilku zwięź
le napisanych rezolucji ułatwi i skróci
dyskusję w Komisji nad rezolucjami.
14. Komisja wnioskowa

Na zebraniu Zarządu i przewodni
czących komisji, które odbędzie się na
początku Kongresu, zostanie wybrana
3-osobowa komisja wnioskowa w celu
wydelegowania i sprawdzenia rezolucji
komisji z uwagi na ich możliwość
realizacji, komisja ta będzie współpra
cowała z przewodniczącymi komisji, w
celu koordynacji wniosków poszcze
gólnych komisji. W uzgodnieniu z ko
misją wnioskową, dyrektor Kongresu
wyznaczy termin tego sprawozdania.
15. Zawartość archiwum

Wyniki Kongresu 1968 r. zostaną
opublikowane w tomie XVI Między
narodowego Archiwum Fotogrametry
cznego (International Archives of Pho
togrammetry). Publikacja będzie za
wierać:
— wykaz sesji i zebrań komisji
— referaty zasadnicze
— raporty komisji
— raporty krajowe
— referaty indywidualne.

16. Format archiwum
Wszystkie materiały, które mają być
zamieszczone w Międzynarodowym
Archiwum Fotogrametrii, winny być

drukowane na papierze o formacie
210X297 nn (A4) z powierzchnią użyt
kową 150X240 mm.
17. Ilość kopii i terminy

W celu zapewnienia rozprowadzenia
raportów na Kongresie oraz w celu
zapewnienia kompletu materiałów w
Archiwum Fotogrametrii, następująca
ilość kopii musi być dostarczona w
poniższych terminach:
— referaty zasadnicze — 2500 kopii —
31.1.1968 r.
— referaty indywidualne 1500 kopii —
1.111.1968 r.
— raporty komisji
— 2000 kopii —
1.VI.1968 r.
— raporty krajowe
— 2000 kopii —
1.VI.1968 r.
Jeżeli reporter ma życzenie uzupeł
nienia swego referatu najnowszymi
informacjami, otrzymanymi na krótko
przed Kongresem, ma możliwość do
starczenia do Lozanny:
— 500 kopii powielonych do 31'stycz
nia 1968 r.
— 2000 kopii wydrukowanych do 1
czerwca 1968 r.
Sprawozdania komisji i raporty kra
jowe nie powinny przekraczać 5—7
stron drukowanych z wyłączeniem bi
bliografii.
Referaty dostarczone po tym termi
nie mogą nie zostać dostarczone człon
kom komisji i uczestnikom Kongresu.
18. Ze względu na ważność obrad
komisji na Kongresie w 1968 r., komi
sje nie powinny organizować żadnych
innych spotkań ani sympozjum komisji
w roku kalendarzowym 1968.
') Część I wytycznych MIF została za
mieszczona w zeszycie 12 Przeglądu Geode
zyjnego z roku 1966.
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Przegląd mstod kartograficznych opartych o nowe technologie
Rozwój techniki XX wieku oraz perspektywiczne plano
wanie wielkich inwestycji w nowoczesnej gospodarce, na
kładają na służbę geodezyjną obowiązek dostarczania właś
ciwej i aktualnej dokumentacji geodezyjno-kartograficz
nej w postaci map Wielkoskalowych. Z faktu tego wynika,
że mapa, aby pełnić stawiane jej wymagania, musi być do
kładna i szybko dostępna jej użytkownikom. Warunek ten
może być spełniony wówczas, gdy dysponuje się odpowied
nim zapleczem technicznym, umożliwiającym dobry, tani
oraz masowy sposób tworzenia i reprodukcji mapy. Na
przestrzeni ostatnich lat daje się zauważyć ogromny po
stęp techniczny w dziele tworzenia i reprodukcji map,
a rola przodująca przypada państwom wysoko rozwiniętym
gospodarczo.
W naszym kraju zagadnienie dobrego, taniego i szybkie
go przygotowania podkładu mapowego w skalach dużych
odgrywa również pierwszorzędną rolę, w związku z czym
nowoczesne metody opracowań mapowych nie są nam obo
jętne. W artykule tym pragnę przedstawić niektóre nasze
krajowe osiągnięcia, będące częściowo adaptacją znanych
na świecie metod kartograficznych i reprodukcyjnych, jak
również niektóre nasze własne osiągnięcia w tym zakresie.
Metoda grawerowania map i planów. Istota grawerowa
nia w procesie tworzenia map i planów polega na wnosze
niu treści kartograficznej na podłoża przezroczyste, prak
tycznie nie deformujące się, jak szkło, astralon oraz inne
znane folie tworzyrw sztucznych, których deformacje po
wierzchniowe nie mają praktycznego znaczenia dla wielkoSkalowych opracowań kartograficznych. Samo grawerowa
nie odbywa się na warstwach grawerskich przy użyciu
specjalnie w tym celu przygotowanych przyrządów lub na
rzędzi grawerskich. W zależności od podłoża, na które na
dawana jest odpowiednia warstwa grawerska — wyróż
nia się dwie podstawowe metody grawerowania.
— W metodzie grawerowania negatywnego podłożem, na
które nadaje się warstwę grawerską, jest płyta szklana,
całkowicie eliminująca deformacje powierzchniowe pod
łoża.
— W metodzie grawerowania pozytywnego natomiast
podłoże stanowią przezroczyste folie z mas plastycznych
opartych na związkach polichlorku winylu.
Folie z mas plastycznych, wykorzystywane w procesach
grawerowania pozytywnego, odznaczają się minimalnym
skurczem powierzchniowym nie przekraczającym wartości
0,15 do 0,25%. Deformacje te nie mają praktycznego wpły
wu na obniżenie dokładności opracowań kartograficznych
Wielkoskalowych. Istotne zalety stosowania metod grawe
rowania w procesie tworzenia mapy polegają na:
__ wyeliminowaniu ręcznego kreślenia tuszem, wymaga
jącego dużych umiejętności kreślarza,
— wyeliminowaniu kosztownych i niewygodnych papie
rów kreślarskich, plansz metalowych oklejanych papierem
kreślarskim oraz kalek technicznych, charakteryzujących
się dużymi skurczami powierzchniowymi;
— otrzymywaniu rysunku kartograficznego mapy na
drodze łatwiejszej, szybszej, i tańszej, nie wymagającej tale
wysokich umiejętności kreślarskich wykonawców,
— otrzymaniu linii ostrych, i bardzo kontrastowych, co
zezwala na duże zagęszczenie linii;
— wyeliminowaniu w procesie dalszej reprodukcji nie
których czynności związanych z przygotowaniem oryginału
do druku a tym samym znaczne potanienie całego procesu
zarówno kartograficznego, jak i reprodukcyjnego, związane
go z wydaniem mapy lub planu,;
,
— Avprowadzeniu do techniki grawerowania daleko ldą-

cej mechanizacji przez wykorzystanie licznych przyrządów
lub narzędzi grawerskich, skracających w zasadniczy spo
sób etap kreślenia mapy;
— ponadto stosowanie przyrządów i szablonów grawer
skich w procesie tworzenia mapy powoduje zachowanie
całkowitej jednolitości jej treści, nie zależnej od subiek
tywnych cech różnych jej wykonawców.
Oczywiście zalety te spowodowały, że metoda grawero
wania zaczęła sobie stopniowo zdobywać prawo obywatel
stwa w środowiskach kartograficznych. Po II wojnie świa
towej rozpowszechniła się ona szczególnie na zachodzie,
przenikając pod różnymi postaciami (niejednokrotnie
w zmienionej nieco formie) do tych krajów, które w za
gadnieniach kartografii i reprodukcji kartograficznej zaj
mują pozycje przodujące.
Ncwa technika grawerowania negatywnego na szkle uży
ta została na skalę produkcyjną po raz pierwszy w USA
w 1941 r. Następnie, na podstawie doświadczeń amerykań
skich, metoda ta wprowadzona została w Szwecji w 1947 r.
W Szwajcarii metodę grawerowania również negatywnego
wprowadzono w 1952 r. Szwajcarska warstwa negatywo
wa uważana jest do tej pory za najlepszą na świecie.
W ZSRR opracowano również szereg warstw grawerskich;
jedną z pierwszych była negatywowa warstwa asfaltowa.
Włochy i Francja zajmowały się także zagadnieniem opra
cowania warstw grawerskich dla celów kartograficznych.
W NRF, Anglii, Francji oraz USA zaczynają pojawiać się
następne warstwy grawerskie pozytywowe na podłożach
z mas plastycznych. Wygrawerowana na warstwie pozy
tywowej treść kartograficzna mapy jest zatrawiona
w podłoże.
Ta forma tworzenia mapy na warswach pozytywowych
uznana została jako forma wyższa od metody negatywowej
i stosowana jest już dzisiaj z dużym powodzeniem w wielu
krajach, szczególnie w opracowaniach kartograficznych
Wielkoskalowych. W Polsce badania w kierunku opracowa
nia własnych rozwiązań w zakresie warstw grawerskich
datują się od 1957 r. Zasadnicze badania i próby uwieńczo
ne powodzeniem, zakończone zostały w 1959 r., w tymże
roku wydane zostały przez Urząd Patentowy PRL w sto
sunku do obydwu rodzajów warstw grawerskich patenty.
Poza wymienionymi warstwami grawerskimi stosowana
jest przy wykonywaniu map w skali 1 :5000 oraz 1 : 25 000
inna warstwa negatywowa oraz negatywowo-pozytywowa
jako warstwa uniwersalna, opracowana i opatentowana
w kraju nieco później od wymienionych poprzednio. Oby
dwie te warstwy dostosowane są do powlekania tworzyw
sztucznych i szkła oraz do kopiowania na ich powierzchnię
rysunków pomocniczych z posiadanych kartograficznych
materiałów źródłowych.
Warstwy grawerskie w procesach kartograficznych i re
produkcyjnych

Kartograficzna warstwa pozytywowa wykorzystywana
w innych dziedzinach techniki. Poza, szeroko już w Polsce,
stosowanym grawerowaniem, szczególnie pozytywowym
w skalach dużych, pozytywowa warstwa grawerska zaczyna
być również stosowana z powodzeniem w innych dziedzi
nach techniki. Jako niektóre z tych dziedzin wymienić
można przemysł radiotechniczny i telewizyjny.
Ze względu na wysoką zdiolność rozdzielczą warstwy po
zytywowej, znalazła ona szczególne zastosowanie w spo
rządzaniu precyzyjnych siatek montażowych, służących do
projektowania obwodów drukowanych aparatów radio
wych, telewizyjnych oraz elektronicznych urządzeń sterow
niczych. Uzyskiwana średnia dokładność punktu węzłowe
go omawianej siatki określona jest wartością ± 0,02 mm,
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przy zastosowaniu grubości linii 0,05 mm. Siatki dla tych
celów grawerowane są systemem mechanicznym na precy
zyjnych koordynatografach i posiadają punkty węzłowe
w odstępach 2,5 mm oraz 5 mm.
B.Proces tę; .r,27-i.-r,7 . yi7.1,a

Rys. 1. Proces wykonania mapy Wielkoskalowej w dwu kolorach
¼ Proces tecixologlczxa ⅛⅜z u⅞ycla ∏arstτy ^rar.era^lej

Opracowany w terenie
stolik topografIczuy
lub fOtouapa

Pozytywowa warstwa grawerska znajduje również zasto
sowanie w tworzeniu trwałych rysunków technicznych,
szczególnie tych, w których dominuje liczba powtórzonych
elementów grawerowanych z szablonów, np. rysunki sche
matów elektrycznych, mechaniczne i architektoniczne. Sze
rokie zastosowanie warstwy grawerskiej pociąga za sobą
konieczność konstruowania odpowiednich narzędzi grawer
skich, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie pełnego
postępu technicznego w dziele tworzenia mapy metodami
grawiury. W wielu krajach, gdzie grawerowanie podobnie
jak u nas stosowane jest na skalę produkcyjną, opracowa
no cały szereg narzędzi grawerskich, ułatwiających i przy-,
śpieszających produkcję mapy.
Polskie narzędzia grawerskie używane w procesie gra
werowania, produkowane są w kraju. Niektóre z nich opar
te zostały na wzorach zagranicznych, część zaś stanowi
oryginalne rozwiązanie własne w tym zakresie, przystoso
wane odpowiednio do specyfiki różnych naszych opraco
wań mapowych.
Mechanizacja w procesie tworzenia mapy, a szczególnie
zastępowanie coraz powszechniej odręcznego rysunku kar
tograficznego metodami grawerowania, wymaga również
stosowania jednolitych szablonów. Przykładem takiej me
chanizacji może być wykorzystanie metod grawerowania
w autogrametrycznych opracowaniach mapowych, gdzie
narysowanie treści mapy na autografie odbywa się bezpo
średnio na warstwie grawerskiej. Dynamiczny rozwój foto
grametrii, analitycznej oraz numerycznych metod geodezyj
nych pociąga za sobą konieczność konstruowania automa
tycznych koordynatografów.
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Rys. 4. Zastosowanie warstwy
grawerskiej w procesie two
rzenia map w układzie obrę
bowym

B. Proos tecnnolorιcz∏y z u :ycien caret>.? ,;rarers..leɔ

Rys. 2. Proces wykonania mapy SrednioskaIowej w trzech kolorach
A. Proces LectirolcfIlczny bez użycia
warstwy grat.ersr.le ·

b∙ Proces technologiczny z użyciem
Rarstry rrar.erskiej

Rys. 3. Proces wykonania mapy dla celów inżynieryjnych, rolnych
i leśnych

Kierując się wymienioną zaletą pozytywowej warstwy
grawerskiej zastosowano ją również do sporządzania orygi
nałów rysunków elektronicznych mikroelementów takich,
jak: kondensatory, oporniki, tranzystory i inne.
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Dane numeryczne treści mapy grawerowane bezpośrednio
według ustalonego programu na warstwie grawerskiej,
stanowią o właściwym postępie technicznym w kierunku
mechanizacji i automatyzacji w procesie tworzenia dokład
nych map Wielkoskalowych. W Polsce zaawansowane są
znacznie badania zmierzające do opracowania koordynatografu automatycznego konstrukcji krajowej. Przebieg ba
dań wskazuje na to, że już w krótkim czasie zbudowany
zostanie taki koordynatograf automatyczny. Pierwszy etap
automatyzacji koordynatografu obejmuje zagadnienia auto
matycznego kartowania punktów przedstawiających rzeźbę
i sytuację opracowywanej mapy. Poszczególne kartowane
punkty zostaną nakłute, a następnie oznaczone odpowied
nim symbolem znaku lub cyfry. Przewidziane jest stero
wanie tego koordynatografu automatycznego za pośred
nictwem taśmy perforowanej, otrzymanej jako wynik ope
racji liczbowych przeprowadzonych na maszynie liczącej,
lub też taśmy perforowanej zapisanej na innej drodze.
W następnym etapie automatyzacji koordynatografu prze
widuje się łączenie skartowanych punktów liniami prosty
mi lub krzywymi, według odpowiednio zadanego progra
mu. Na uwagę zasługuje fakt, że zautomatyzowanie koordy
natografu odbywać się będzie przez podłączenie odpowied
niej przystawki zawierającej urządzenie wejściowe oraz
urządzenie sterujące do posiadanych w kraju ręcznych
koordynatografów precyzyjnych. Ocenia się obecnie, że to
rozwiązanie obniży znacznie cenę takiego koordynatografu
automatycznego w porównaniu z jego odpowiednikami,
produkowanymi i sprzedawanymi przez cały szereg firm
zagranicznych. Takie urządzenie zapewnia również zauto
matyzowanie całego szeregu koordynatografów ręcznych,
pracujących obecnie w kraju.
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Łączenie procesu automatycznego kartowania mapy
z metodą grawerowania pozytywowego lub negatywowego
czyni dalszy postęp techniczny w dziele tworzenia mapy
i w związku z tym zagadnienia te znajdują się w centrum
uwagi nowoczesnych służb geodezyjnych i kartograficz
nych.
Kserografia w procesie reprodukcji kartograficznej

Od kilku już lat małoformatowa aparatura kserograficz
na produkowana jest w Polsce. Jest ona do nabycia w han
dlu pod nazwą PYŁORYS.

W zasadzie format A4 względnie A3 predysponuje ją do
reprodukcji dokumentów o charakterze inżynierskim (pla
ny formatowe), jednakże znalazła ona również szczególne
zainteresowanie w pracach geodezyjnych i kartograficz
nych, służy do szybkiego powielania dokumentów geode
zyjnych, jak szkice połowę, opisy topograficzne, jak rów
nież do wielokrotnego zmniejszania materiałów mapo
wych. Przykładem może tu być opracowana mapa w skali
1 : 5000 na podstawie map w skali 1 : 1000, 1 : 2000, względ
nie 1 :.25 000 na podstawie mapy w skali 1:5000. Szybka
i stosunkowo dokładna metoda transformowania do mniej
szych skal daje pełnowartościowy materiał wyjściowy do
generalizacyjnych prac kartograficznych. Próby w kierun
ku uzyskania obrazu kserograficznego na przezroczystych
tworzywach sztucznych wypadły pomyślnie, dzięki czemu
możliwe jest uzyskanie matrycy pozytywowej.

Istota kseorografiɪ. Kseorografia jest metodą reproduk
cji, opartą o fOtoelektryczne właściwości niektórych pół
przewodników jak selen bezpostaciowy lub biel cynkowa.
Badania i doświadczenia Katedry Fizyki Ogólnej A Poli
techniki Warszawskiej wykazały również doskonałe właści
wości niektórych żywic syntetycznych użytych w roli pół
przewodników. Kserografia jaleo fotografia sucha jest me
todą reprodukcji, której brak było do tej pory w procesach
reprodukcji kartograficznej. Wyeliminowanie z procesu
reprodukcji kartograficznej mokrych metod reprodukcyj
nych, prowadzących nieuchronnie do znacznych niejedno
Refleksowe kopie trawione. W oparciu o znane warstwy
krotnie deformacji (skurczów), podnosi znacznie jakość
kopiowe stosowane w poligrafii oraz o trawiacze pozyty
i dokładność mapy, a fakt ten posiada pierwszorzędne
wowego procesu grawerowania, opracowano metody wno
znaczenie szczególnie w opracowaniach map WielkoskaIoszenia rysunku na kartograficzne tworzywa sztuczne.
wych. Ponadto z licznych doświadczeń wynika, że ksero
Przykładem takich rozwiązań może być metoda reflekso
grafia jest znacznie szybszą metodą reprodukcji niż inne
wej kopii trawionej, łączącej w sobie zagadnienie tworze
dotychczas znane, a koszty jej stosowania są również
nia obrazu metodą refleksową na materiałach plastycznych,
znacznie niższe od kosztów istniejących w tradycyjnych
oraz utrwalania tego obrazu na drodze stosowania barwni
metodach i procesach reprodukcji kartograficznej. Dla po
ków trawiących. Powstała ona w Polsce w 1962 r. i okreś
wszechnie stosowanych małych formatów płyty kserogra
lona
została jako metoda mechanicznego sporządzania ma
ficzne z półprzewodnikiem selenowym przygotowywane są
tryc wytrawianych. Istota jej polega na pokrywaniu astrana ogół przez wytwórnię.
Ionu lub innego tworzywa sztucznego o właściwościach
Sam proces reprodukcji oryginału kreskowego z matrycy
kartometrycznych, światłoczułą warstwą kopiową, będącą
przebiega w sposób następujący: Na płytę kserograficzną
mieszaniną roztworu żelatyny i soli chromowych^
naładowaną odpowiednim ładunkiem elektrycznym kopiu
W procesie refleksowej ekspozycji świetlnej następuje
je się przy użyciu światła treść mapy przeznaczoną do re
garbowanie warstwy kopiowej w miejscach międzyrysunprodukcji. Wnoszenie treści odbywać się może metodą sty
kowych. Krótkotrwała kąpiel kontrastująca w roztworach
kową w kopioramie pneumatycznej w skali 1 : 1 lub też
wodnych barwników bezpośrednich pozwala na dokładną
metodą optyczną (analogia do fotografii), gdzie z orygina
kontrolę Odwarstwiania niezagarbowanych elementów ry
łu np. A3 uzyskuje się płytę kserograficzną A4. Następnie
sunkowych. Czynność tę wykonuje się na pochyłym pul
przesypuje się eksponowaną płytę kserograficzną odpo
picie podświetleniowym, formatu Al. Dokładne odmycie
wiednim pyłem (proszkiem) wywołującym, uzyskując
rysunku umożliwia kolejny proces zatrawienia. Barwniki
w miejscach kreskowanych treści czarny lub barwiony
trawiące _ wnikają w odsłonięte miejsca tworzywa sztucz
obraz kopiowanej mapy.
nego, dając trwały rysunek treści mapy. Zbędną po zatraOd tej chwdi płyta kserograficzna stanowi rodzaj ma
wieniu treści rysunkowej zagarbowaną warstwę kopiową
trycy, z której powiela się następnie kilka do kilkunastu
odmywa się w kąpieli wodnej lub słabych roztworach za
egzemplarzy wtórników. Uzyskane w ten sposób wtórniki· sad i kwasów. Metodę tę stosuje się przy sporządzaniu ma
utrwala się przez zapiekanie proszku przeniesionego styko
tryc z czystorysów nieprzezroczystych oraz map. Wśród za
let tej metody wymienić należy:
wo z płyty kserograficznej na papier lub inny materiał
wtórnikowy. Wtórniki, wykonane na cienkiej blasze cyn
— całkowitą eliminację ręcznej pracy kreślarza przy spo
kowej mają tę własność, że utrwalona na nich termicznie
rządzaniu matryc,
linia nabiera właściwości Oleofilnych i w związku z tym
wykorzystana być może w charakterze blachy drukującej.
— zwiększenie wydajności pracy przez wyeliminowanie
jednego etapu produkcyjnego (jednocześnie negatyw i po
Początkowe rozwiązania kserografii nie stwarzały peł
zytyw),
nych możliwości wykorzystania tej wspaniałej metody re
produkcji dla celów kartograficznych. Małe formaty sele
— zwiększenie jakości i trwałości rysunku na skutek je
nowych płyt kserograficzych oraz odpowiadająca im małogo zatrawienia w podłoże o pełnych właściwościach karto
metrycznych,
formatowa aparatura kserograficzna, produkowana seryj
nie, nie zaspokajały w pełni potrzeb stawianych przez
— eliminację przypadkowych błędów kreślarza przy spo
Wielkoformatową reprodukcję kartograficzną. Pomyślnie
rządzaniu matrycy ręcznie.
zakończone badania nad wykorzystaniem żywic syntetycz
nych w roli półprzewodników przez wspomnianą Katedrę
Opisana metoda zachowuje w pełni warunki kartomeFizyki Politechniki Warszawskiej, umożliwiły budowę apa
tryczności, jednakże do jej ,stosowania konieczna jest spe
ratury dostarczającej płyty kserograficzne formatu Al.
cjalistyczna pracownia reprodukcyjna. Dalszym przykła
Fakt ten jest niezmiernie ważny i stanowi istotny postęp
dem uzyskiwania matryc z pierworysów metodami reflek
techniczny w dziedzinie wykorzystania kserografii jako me
sowymi, gdzie wymagania kąrtometryczne są mniejsze, jest
tody fotografii suchej w procesie reprodukcji kartograficz
sposób srebrowej fotografii refleksowej. W procesie ekspo
nej wielkoformatowej. Stosowane w naszym kraju dość
zycji refleksowej wykorzystywany jest niskoczuły papier
powszechnie arkusze map Wielkoskalowych o formacie Al
graficzny dokumentowy, który po wywołaniu daje negatyw
mogą być tą drogą kopiowane stykowo, a następnie po
zezwalający na kolejne kopie diapozytywowe na graficz
wielane w małych nakładach. Stykowe kopiowanie ksero
nych foliach filmowych lub też na arkuszach papieru do
graficzne dużych formatów posiada również i tę, że elimi
kumentowego. Wymieniiona metoda jest bardzo tania i za
nuje wszelkie wady układów optycznych oraz nie powo
pewnia uzyskiwanie dowolnej ilości kopii.
duje deformacji nieuniknionych w mokrych metodach
Reprodukcja ta znalazła szerokie zastosowanie przy wy
reprodukcji kartograficznych. Tak więc, dzięki wielkofor
konywaniu kopii dokumentów mapowych dla potrzeb go
matowej kartograficznej reprodukcji kserograficznej, wy
spodarki rolnej i leśnej, które są wykonywane w forma
eliminowane zastały w znacznym stopniu główne źródła
cie Al.
błędów i zniekształceń, odgrywające istotną rolę w repro
dukcji map Wielkoskalowych. Udane próby w zakresie wy
Kopia dyfuzyjna. Metoda kopiowania dyfuzyjnego, jako
korzystania płyt kserograficznych formatu Al dla celów
powszechnie znana, znalazła u nas również zastosowanie
reprodukcji kartograficznej wypadły pomyślnie, a ich sto
w niektórych procesach reprodukcyjnych. Ze względu na
sowanie na skalę produkcyjną nie nastręcza poważnych
to, że jest ona metodą „półmokrą”, a więc powodującą
trudności.
skurcze powierzchniowe stosowanych papierów dyfuzyj
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nych, ograniczono znacznie zakres jej wykorzystania. Sto
sowanie papierów zarówno na etapie negatywu, jak i pozy
tywu. ogranicza ponadto możliwość uzyskiwania większej
ilości pozytywu z jednego negatywu, a tym samym obniża
znacznie ekonomikę tej metody. Podniesienie jakości i kartometryczności pozytywu osiągnięto na drodze „dyfundowania” treści negatywu wykonanego na papierze, na pozytyw
na folię astralonową.
Dotychczasowe próby w tym zakresie rokują powodzenie
tej metody, która w niedługim czasie powinna znaleźć, za
stosowanie na skalę produkcyjną. Ta droga prowadzi do
lepszych efektów pod względem karitometryczności, jednak
że zagadnienie zwiększenia ilości pozytywów uzyskiwanych
z jednego negatywu pozostaje w dalszym ciągu otwarte.
W Polsce, od kilku lat istnieje seryjna produkcja aparatury
dyfuzyjnej, jak również papierów używanych w procesie
kopiowania dyfuzyjnego. Zakres wykorzystania dyfuzji ja
ko metody reprodukcyjnej ogranicza się u nas zasadniczo
do wykonywania pojedynczych reprodukcji ,map w forma
cie Al i dokumentów geodezyjnych, szczególnie w forma
cie A4.
Zmierzając w kierunku maksymalnego zredukowania ko
sztownej aparatury reprodukcyjnej, prowadzi się obecnie
intensywne próby nad zastosowaniem w kopii refleksowej
specjalnych kopiowych warstw Presensybilizowanych. War
stwy te oparte są o światłoczułe związki dwuazoniowe.
Wielomiesięczna obserwacja tych związków wykazała wy
soką stabilność światłoczułości, znacznie wyższą zdolność
rozdzielczą i możność stosowania ca 5-kro∣tnie cieńszych
warstw kopiowych w stosunku do warstw stosowanych
obecnie, bez obawy przetraw.ień.
Proces wywoływania nie wymaga tak ścisłej kontroli, jak
to ma miejsce w omawianych poprzednio przypadkach
i prowadzi do jego uproszczenia. Wysoka stabilność światło
czułości pozwala na fabryczne wykonywanie podlewów,
które mogą być wykorzystane przez wszystkie zaintereso
wane pracownie, bez potrzeby instalowania dotychczas sto
sowanych urządzeń reprodukcyjnych. Nie bez znaczenia
również jest wysoka światłoczułość omawianego związku
i jego zupełna nietoksyczność, w przeciwieństwie do trujących zestawów chromianowych. Reprodukowanie prze
zroczystych materiałów mapowych na foliach kartograficz
nych dokonywane jest w oparciu o znane warstwy kopio
we, takie ,jak: chromianowe mieszaniny gumy arabskiej,
klejów, żelatyny, polialkoholu, a także wymienionych
związków Sensybilizowanyeh. Stosowane procesy ogranicza
ją się do następujących .czynności: nadanie warstwy, ekspo
zycji świetlnej przez diapozytyw, wywołania, Zatirawienia
treści mapy, Odwarstwienia.
Ciekawostką w tej dziedzinie jest kopiowanie duplikatów
barwnych.
Opisana metoda reprodukcji jest powszechnie stosowana
przy wykonywaniu prawo- lub Iewoczytelnych kopii dla
potrzeb projektowania ,urbanistycznego, przemysłowego,
realizacyjnego itp. Formaty stosowane w reprodukcji do
wymiarów Al. Ciekawe też wydaje się wspomnieć o szero
kim stosowaniu w kraju metod fotoreprodukcyjnych i dru
kowych. Niektóre z przedsiębiorstw służby geodezyjnej wy
posażone są w wielkoformatowe aparaty fotoreprodukcyjne. Większość wykonywanych zadań sprowadza się do uje
dnolicenia różnoskalowej dokumentacji mapowej, jak rów
nież tworzenia map pochodnych na dradze montaży i kom
pilacji kartograficznych. Tą drogą sporządza się dokumen
ty mapowe dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa, geologii oraz
urządzeń komunalnych w miastach. Okazało się, że w pro
cesie powielania map najlepsze efekty zapewnia druk
offsetowy, przy wykorzystaniu płaskich pras offsetowych,
typu „drukma”.
Metoda masek zdzieranych. Druk wielobarwny, wyko
nywany szczególnie dla potrzeb rolnictwa (mapy glebowe),
dla potrzeb geologii i ,innych, wymaga czynności redak
cyjnych związanych z wykonaniem rozdziału na kolory.
Pracochłonną tę czynność w ostatnich latach zastąpiono
metodą tak zwanych masek zdzieranych — „stript mask”.
Krajowa koncepcja masek zdzieranych bazuje na światło
czułych warstwach kopiowych, specjalnie uplastycznia
nych. Proces polega na kopiowaniu rysunku konturowego
maski z diapozytywu, .wywołaniu maski w celu odsłonię
cia czystego podłoża w miejscach linii, a następnie na zer
waniu warstwy. Warstwę można zrywać z powierzchni
maski, wtedy czynność ta połączona jest z koniecznością
Zatrawienia maski lub też zdziera się warstwą kopiową
pozostawiając maskę i barwiąc ją w kolorze absorbującym
światło reprodukcyjne.
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Zelografia. Metoda druku jedno- i wielobarwnego na że
latynie jest metodą, która przyszła do nas z Czechosłowa
cji. Metoda ta dzięki możliwościom kopiowania dużych for
matów, wykorzystywana jest dla sporządzania map w nie
wielkich ilościach sztuk. Ze względu na jej ekonomikę
oraz na możliwość uzyskiwania wtórników wielobarwnych,
wykorzystywana jest chętnie do sporządzania map dla ce
lów projektowych. Głównymi odbiorcami podkładów uzySkiWianych tą metodą są architekci i urbaniści, zajmujący
się zagadnieniami planowania przestrzennego.
W procesach reprodukcji kartograficznej Wielkoskalowej,
gdzie wymagania jest duża dokładność mapy jako końco
wego efektu dokładnych pomiarów geodezyjnych, metoda
ta nie znalazła szerszego zastosowania. Ze względu na
oczywiste korzyści wynikające z powszechnego stosowania
nowoczesnych metod reprodukcji kartograficznej w proce
sie szybkiego i dokładnego tworzenia podkładu mapowego,
rozwinięto w Polsce szereg pracowni reprodukcji karto
graficznej Wielkoskalowej. Pracownie te tworzone są przy
poszczególnych przedsębiorstwach geodezyjnych różnego
typu. W związku z tym pracownie reprodukcyjne działające
przy przedsiębiorstwach, posiadają różny rozmiar i wypo
sażenie.
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Rys. 5

Przykładowo na rysunku 5 przedstawiony został schemat
obrazujący zakres prac pracowni reprodukcyjnej, utwo
rzonej przy przedsiębiorstwie geodezyjnym wykonującym
pomiary miejskie.
Krótkie omówienie schematu oraz przedstawiony jego
obraz świadczyć może o metodach reprodukcji kartogra
ficznej, stosowanych w Polsce w zakresie tworzenia wiielkoskalowych map miejskich oraz dokumentacji towarzyszą
cej tym mapom. W zakończeniu niniejszego artykułu na
IV BTZ (Giełdę Postępu Technicznego) z ramienia Sekcji
Kartograficznej SGP, pragnę podziękować serdecznie kole
gom z tej Sekcji za pomoc przy jego opracowaniu, a szcze
gólnie koledze L. Brokmaniowi za konsultację i korektę.
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O konieczności opracowania nowego sposobu przedstawiania treści map
Wielkoskalowych
Zadania te wymagają możliwie szybkiego rozwiązania
Dający się aktualnie zauważyć wyraźny postęp w różnych
dziedzinach nauki, powoduje powstawanie nowych myśli i dotyczą przede wszystkim dwóch zasadniczych proble
mów, a mianowicie:
i kierunków badań — kierunków o znaczeniu nie tylko
1. Rozwiązania problemu związanego z opracowaniem
teoretycznym, ale coraz częściej ściśle praktycznym, stwa
strony redakcyjnej mapy, pozwalającej na odczytanie z niej
rza nowe zapotrzebowanie wymagania i możliwości wy
maksimum niezbędnych informacji, przy jednoczesnym za
korzystania map o znaczeniu podstawowym, map stano
chowaniu warunku czytelności i przejrzystości jej treści.
wiących bazę dla innych opracowań kartograficznych.
2. Rozwiązania problemu taniej i szybkiej reprodukcji
Opracowaniami stanowiącymi bazę wyjściową dla innych
map.
opracowań i to z różnych dziedzin gospodarki narodowej
Prowadzone już od szeregu lat badania i prace doświad
są mapy zasadnicze w skali 1 : 5000.
czalne z zakresu rozwiązań technologicznych i technicznych,
Mapa zasadnicza —"zwana też czasem „mapą matką” —
jest tym podstawowym opracowaniem kartograficznym, zmierzające do skrócenia cyklu wydawniczego mapy, po
zwalają sądzić, że problem taniej i szybkiej reprodukcji
na którym w dobie obecnej spoczywa wielki ciężar gatun
map zostanie pomyślnie rozwiązany i przyniesie pożądane
kowy, wynikający z rangi spełnianej przez tę właśnie
efekty ekonomiczne.
mapę.
Natomiast otwartą sprawą i to sprawą wymagającą do
Coraz częściej działalność ludzka, lub wynik tej dzia piero właściwego rozwiązania, jest strona redakcyjna zwią
łalności bierze swój początek z rozważań prowadzonych na
zana z wyborem poszczególnych elementów i właściwym
podstawie mapy lub też tworzy nową wartość, nową treść
ich przedstawieniem na mapie.
zaczerpniętą bezpośrednio z mapy. Są dziedziny nauki
W tej sytuacji w roku 1967 wstawiono do planu prac Za
i pracy (i to nieraz działów pracy) ważnych dla gospodarki kładu Kartografii Instytutu Geodezji i Kartografii temat
narodowej, które nie mogą się obyć bez mapy, gdzie jest pt.: „Nowe sposoby przedstawiania treści map wielkoskaona głównym materiałem wyjściowym. Na mapie prze lowych”, którego rozwiązanie umożliwiłoby takie kartogra
prowadza się wstępne projekty, w oparciu o nią oblicza się
ficzne ujęcie treści mapy, by na jej podstawie można było
podstawowe dane techniczne i ekonomiczne, jak również zaspokoić
maksimum podstawowych potrzeb resortów ko
pomaga ona do podjęcia optymalnej decyzji z różnych za
rzystających z tych map. Jest rzeczą powszechnie zrozu
kresów życia gospodarczego kraju.
miałą, że umieszczenia na mapie tak dużej ilości szczegó
Skala mapy zasadniczej jest tą skalą, która gwarantuje łów, nie można osiągnąć drogą wzbogacenia istniejącej już
poszczególnym działom gospodarki narodowej dostateczną treści przez dodanie większej liczby dodatkowych elemen
dokładność i szczegółowość przedstawienia występujących tów, gdyż prowadziłoby to do przeciążenia mapy i odbiło
w terenie zjawisk gospodarczych i fizycznych. Ta dokład by się w sposób jednoznaczny na jej czytelności. Właści
ność i szczegółowość przedstawienia treści, pozwala na
wych dróg rozwiązania tego problemu należy szukać więc
przyjęcie mapy zasadniczej jako najbardziej predyspono tylko i wyłącznie w sposobie przedstawienia elementów
wanej do badań szczegółowych i rozwiązań ogólnych, prze treści mapy, i to w takim sposobie, który dawałby szero
prowadzanych na niej bezpośrednio lub pośrednio przez nią kie możliwości interpretacji przedstawionych elementów
realizowanych. Zakres tych badań jest bardzo szeroki w ujęciu kompleksowym i szczegółowym, to jest wszyst
i obejmuje różnego rodzaju prace między innymi:
kich elementów łącznie i każdego z nich z osobna, w za
— opracowania projektów tras nowych dróg kołowych leżności od potrzeb poszczególnych resortów wykorzystują
i linii kolejowych oraz innych prac inżynierskich,
cych te mapy.
— opracowania szczegółowych projektów zagospodaro
Biorąc pod uwagę powyższe, należy postawić pytania:
wania przestrzennego miast, osiedli i wsi,
— jakie najważniejsze resorty korzystałyby z map oraz
— projektowanie zakładów przemysłowych i niektórych
— jaka ich zdaniem podstawowa treść jest niezbędna
rodzajów budowli wodnych jak np. zapór wodnych wraz
dla ich potrzeb.
z ich zagospodarowaniem przestrzennym,
Odpowiedzi na te pytania pozwolą na ustalenie zakresu
— wykonywanie na mapach pomiarów i obliczeń zwią
treści i staną się podstawą do badań i poszukiwań nad wy
zanych z planowaniem i projektowaniem,
borem odpowiedniego sposobu przedstawienia jej na ma
— opracowania fizjograficzne dla poszczególnych wybra
pie.
nych miast, osiedli, a czasami nawet wsi z zakresu:
Ustalony plan pracy nad tematem „nowych sposobów
przedstawiania treści map Wielkoskalowych” przewiduje
— opracowań geologicznych,
w pierwszym etapie studium wstępne, dotyczące sposobów
—
„
glebowych,
przedstawiania treści map Wielkoskalowych, oparte
na
__
hydrograficznych,
osiągnięciach krajowych i zagranicznych oraz badania tre
__
”
geomorfologicznych,
ści map Wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem ·
—
”
klimatycznych
zakresu ujęcia przedstawianego na mapie problemu, pod
— i innych opracowań szczegółowych,
kątem jej przydatności dla wybranych działów gospodarki
— szczegółowe studia i ocenę poszczególnych elementów narodowej. Przeprowadzone studium i badania treści map
treści mapy, przeprowadzone pod kątem zaspokojenia po
pozwolą na przeprowadzenie analizy i wyciągnięcie kon
trzeb planowania etapowego i perspektywicznego z zakresu
struktywnych wniosków co do możliwości rozwiązania
różnych dziedzin gospodarki narodowej.
zagadnienia dotyczącego sposobów przedstawiania treści.
Analiza ta powinna pozwolić również, na ocenę właściwe
Ten olbrzymi zakres zapotrzebowania różnych dziedzin
gospodarki narodowej na nowe dokładne Wielkoskalowe go rozwiązania problemu wybranego i przyjętego sposobu
przedstawienia treści mapy z dwóch zasadniczych punk
mapy jest zagadnieniem bardzo aktualnym i stawia przed
tów widzenia, a mianowicie:
kartografią nowe doniosłe zadania.
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1. Z punktu widzenia możliwości uzyskania rzeczywi
stych wartości powierzchniowych, liniowych i punktowych,
otrzymanych drogą interpretacji poszczególnych elementów
treści mapy.
2. Z punktu widzenia możliwości uzyskania rzeczywi
stych wartości ekonomicznych, wynikających bezpośrednio
z przyjętego sposobu przedstawiania treści, a pośrednio
z interpretacji tej treści.
Zarówno sposób przedstawienia, jak i sposób interpretacji
treści, powinny pozwolić na wykształcenie metody takiego
praktycznego działania, które pozwoliłoby na pełne wyko
rzystanie przedstawionych na mapie zjawisk gospodar
czych i fizycznych.
Jest rzeczą zrozumiałą, że interpretacja, czyli odczyta
nie treści mapy, powinna być przeprowadzona przez jed
nostki odpowiednio do tego celu przygotowane i dysponu
jące odpowiednimi wiadomościami z zakresu dyscypliny
głównej — zagadnienia danego resortu — oraz dyscypliny
pomocniczej, to jest wiążącej się z umiejętnością odczyta
nia najistotniejszych problemów i prawidłowości geogra
ficznego rozwoju, charakterystycznych dla danego rejonu
kraju. Jednostki te powinno cechować poczucie samokon
troli stanowiące podstawę wiarygodności odczytania treści
oraz umiejętność prowadzenia rozważań ogólnych łączą
cych w sobie możliwości wykorzystania nie jednej cechy
rozpoznawczej, ale możliwie jak największej ich ilości, za
pewniających pełność odczytania treści. Należy zdawać so
bie sprawę, że prawidłowe odczytanie treści zamyka w so
bie zespół związanych wzajemnie problemów, których ba
danie należy przeprowadzić w pewnej metodycznej kolej
ności. Przy czym ustalenie metody odczytania treści musi
być dostosowane do potrzeb poszczególnych działów gos
podarki korzystających z map.
Do najważniejszych z nich należą:
— rolnictwo, leśnictwo, geologia, geomorfologia, hydro
logia, komunikacja, przemysł, górnictwo, budownictwo,
planowanie przestrzenne.
Ile działów, tyle musi być rozpracowanych metod odczy
tywania treści, pod kątem jej przydatności dla wybranych
działów. We wszystkich tych metodach istnieją cechy
wspólne oraz cechy różniące je od siebie. Do cech wspól
nych należy zaliczyć między innymi zasadę przechodzenia
od spostrzeżeń ogólnych do analizy szczegółowej, polega
jącej na odczytaniu i wykreśleniu ogólnych zewnętrznych
granic odczytywanych obiektów, a następnie wyjaśnieniu
szczegółów zawartych w obrębie tego konturu. Na przykład
badając obiekty leśne, należy najpierw określić ich obszar,
a następnie w obrębie tych obiektów wydzielić kompleksy
mniejsze i dopiero na końcu studiować szczegóły znajdu
jące się w obrębie wydzielonych najmniejszych jednostek
lub grup jednostek jednorodnych kompleksów leśnych.
Zrozumiałe jest, że opracowanie metody odczytania, a ra
czej ściśle mówiąc jej dostosowanie do potrzeb krajowych
(jako, że metody te są dość rozpowszechnione za granicą),
jest poniekąd zagadnieniem wtórnym, gdyż bazować musi
na materiale wyjściowym, jakim w tej sytuacji będą mapy
zasadnicze. Niemniej jednak, już w chwili obecnej przy
badaniach nad zastosowaniem nowego sposobu przedsta
wiania treści map, zagadnienie to musi być uwzględnione,
gdyż z kolei sposób przedstawienia treści jest ściśle zwią
zany z żądaniem otrzymania pełności treści o znaczeniu
podstawowym dla wybranych działów gospodarki narodo
wej.
Dlatego też przy opracowaniu tematu dotyczącego no
wych sposobów przedstawiania treści map Wielkoskalowych, jako główną zasadę przyjęto uwzględnienie wza
jemnych korelacji występujących między możliwościami
odczytania z mapy treści podstawowej ważnej dla po
szczególnych działów gospodarki, a zapotrzebowaniem tych
działów co do zakresu ujęcia treści.
Niemniej ważnym zagadnieniem wymagającym przepro
wadzenia badań, w zakresie opracowywanego tematu i na
rzucającym w pewnym sensie kierunek prowadzenia badań
nad zastosowaniem nowego sposobu przedstawienia treści,
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jest warunek otrzymania w końcowym efekcie rzeczywi
stych wartości ekonomicznych.
Należy jednak wziąć pod uwagę, że uzyskanie tych efek
tów może się odbyć tylko drogą maksymalnego zaspoko
jenia potrzeb szerokiego grona odbiorców mapy. Im szerszy
będzie krąg odbiorców i faktycznych użytkowników mapy,
tym większe będą efekty ekonomiczne i odwrotnie, im
mniejsze będzie grono odbiorców, tym większe będzie za
potrzebowanie na opracowanie map specjalnych przez inne
działy gospodarki narodowej, a tym samym wzrośnie su
ma nakładów pracy i środków w skali ogólnokrajowej
i uzyska się mniejsze efekty ekonomiczne.
Dlatego też, zagadnienie opracowania nowych sposo
bów przedstawiania treści mapy, nabiera specjalnej wagi
i znaczenia, i to znaczenia nie tylko w skali resortu geo
dezji i kartografii, ale również w skali ogólnokrajowej.
Należy sobie zdać sprawę, że zagadnienie to nie jest
proste i wymaga dokładnego rozeznania, nie tylko od stro
ny redakcji, ale również od strony reprodukcji map. Real
ne bowiem efekty i dobre wyniki opracowania, uzyskać
można tylko wtedy, gdy przyjęte rozwiązanie teoretyczne
będzie dawało gwarancję jego praktycznego rozwiązania
i będzie mogło być zrealizowane w normalnych warun
kach produkcyjnych. Dlatego też, już od samego początku
pracom związanym z rozwiązaniem tematu od strony re
dakcyjnego sposobu przedstawienia treści mapy, towarzy
szą rozważania teoretyczne związane z możliwością rea
lizacji tego rozwiązania w produkcji. Ograniczenie badania
możliwości realizacji opracowania tylko do rozważań teo
retycznych jest uwarunkowane między innymi brakiem
przez Zakład Kartografii IGiK podstawowego sprzętu do
świadczalnego. W tej sytuacji praktycznemu sprawdzeniu
w warunkach produkcyjnych podlegać będzie jedynie je
den lub dwa warianty ostatecznych opracowań stanowią
cych jednocześnie wzorce nowego sposobu przedstawiania
treści map Wielkoskalowych.
Przewidziana ostateczna forma zakończenia tematu obej
mować będzie obok wzorców graficznych, szczegółowe wy
tyczne redakcyjne nowego sposobu przedstawiania treści
map Wielkoskalowych.
Reasumując należy stwierdzić, że:
— Zagadnienie opanowania nowego sposobu przedsta
wiania treści map Wielkoskalowych jest zagadnieniem
i ważnym i bardzo aktualnym. Na aktualność zagadnienia
wpływa duże zapotrzebowanie poszczególnych działów
gospodarki narodowej na mapy tego typu, a ważność za
gadnienia polega na możliwościach uzyskania efektów
ekonomicznych wynikających ze zmniejszenia nakładów
środków pracy w skali ogólnokrajowej.
— Srodek ciężkości rozwiązania zagadnienia maksymal
nego zgromadzenia różnorodnych zjawisk gospodarczych
i fizycznych na mapie w skali 1 : 5000 spoczywa tylko
i wyłącznie na sposobie przedstawienia treści, zaś sposób
przedstawiania daje szerokie możliwości oddziaływania na
prawidłowe ustalenie zakresu kartograficznego ujęcia tre
ści. Wymaga to zrewidowania dotychczasowego sposobu
przedstawiania poszczególnych elementów treści map i prze
prowadzenia badań w kierunku uzyskania lepszych mo
żliwości zaspokojenia potrzeb szerokiego grona jej odbior
ców.
— Prowadzone badania nad nowym sposobem przedsta
wiania treści map Wielkoskalowych muszą uzasadnić real
ne możliwości rozwiązania technicznego związanego z dru
kiem map.
— Prace nad opracowaniem nowego sposobu przedsta
wiania treści map Wielkoskalowych muszą być przepro
wadzone możliwie szybko tak, by istniała realna możli
wość wdrożenia do produkcji rezultatów opracowania.
— Nowy sposób opracowania treści map Wielkoskalowych
zrodzi potrzebę ustalenia metod interpretacji
treści
uwzględniających — w zależności od potrzeb poszczegól
nych działów gospodarki narodowej — maksymalne od
czytanie niezbędnych danych z mapy.

Kronika
Podkomisja
Ochrony
Własności
Przemysłowej. W ubiegłym roku mia
ła miejsce
w Katowicach narada
rzeczników patentowych, na której po
wołana została przez Zarząd Głów
ny NOT Podkomisja Ochrony Własno
ści Przemysłowej.
Celem i formami działania Podkomi
sji jest m.in.:
— organizowanie wymiany doświad
czeń między rzecznikami patentowymi
przez narady, seminaria, kursy, prak
tyki itp.
— współdziałanie ze stowarzyszenia
mi i innymi organizacjami i instytucja
mi zainteresowanymi rozwojem treści
i form ochrony własności przemysło
wej i stwarzanie odpowiednich wa
runków dla pracy rzeczników paten
towych;
— koordynowanie na terenie stowa
rzyszeń zasadniczych kierunków prac
leżących w zakresie działania Podko
misji;
— przekazywanie Zarządowi Głów
nemu NOT postulatów rzeczników pa
tentowych;
— współudział w prowadzeniu spo
łecznego poradnictwa i pomocy w za
kresie spraw patentowych.
Członkami Podkomisji mogą być
rzecznicy patentowi," którzy uzyskali
kwalifikacje wymienione w ustawie o
rzecznikach patentowych oraz członko
wie zainteresowanych stowarzyszeń, o
ile deklarują przynależność i udział w
pracach Podkomisji.
Podkomisja rozpoczęła już przyjmo
wanie członków
zainteresowanych
działalnością Podkomisji, przy czym
poszczególne stowarzyszenia naukowotechniczne mogą zgłaszać kandydatury
swoich członków do współpracy z tą
Podkomisją.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
delegowało do współpracy z wymie
nioną podkomisją kolegów: Tadeusza
Gaertiga (IGiK) i Józefa Zgierskiego
(Ministerstwo Rolnictwa).
IV Ogólnopolskie Seminarium Nau
kowych Kół Geodetów. W dniach 8—
9 — 10 grudnia 1966 r. odbyło się IV
Ogólnopolskie Seminarium
Nauko
wych Kół Geodetów w Krakowie, w
gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej
(Pawilon C-4 — sala 226).
Seminarium odbyło się staraniem
Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studen
tów Polskich Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie pod patronatem
prof, mgr inż. Michała Poczobutt-OdIanickiego.
Na program seminarium, poza obra
dami plenarnymi, złożyło się 6 refera
tów oraz film pt. „Geodezja w górnic
twie i przemyśle”.
W drugim dniu seminarium obrady
toczyły się w kopalni soli w Wielicz
ce, gdzie wygłoszono dwa referaty oraz
udostępniono uczestnikom zwiedzenie
kopalni i muzeum.
Trzeciego dnia seminarium wygło
szono cztery referaty: odbyło się ze
branie Komitetu
Koordynacyjnego
NKG, a na zakończenie, tegoż dnia
wieczorem, odbył się w Klubie Stu
denckim „Karlik” wieczorek taneczny.
Na uwagę zasługiwały bardzo este
tycznie i ładnie wydane karnety — za
proszenia.

Kurs w zakresie wynalazczości pra
cowniczej. W dniach od 6 do 16 marca
1967 roku, Zarząd Główny SGP, na ży
czenie Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii zorganizował 2-tygodniowy
kurs słuchowy w zakresie wynalazczo
ści pracowniczej.
Kurs przeznaczony przede wszyst
kim
dla
pracowników
przedsię
biorstw i innych zakładów pracy, pro
wadzących sprawy wynalazczości, a
a także dla przewodniczących ko
misji wynalazczości
i
aktywistów
kół zakładowych SGP, zajmujących
się społecznie sprawami wynalazczo
ści pracowniczej i postępu technicz
nego.
Kurs odbył się w Teresinie (koło
Warszawy), gdzie uczestnicy byli za
kwaterowani.
Program kursu obejmował przede
wszystkim zakres aktów prawnych
dotyczących wynalazczości:
— Znaczenie i rola wynalazków w
gospodarce krajowej i światowej oraz
międzynarodowym współzawodnictwie
gospodarczym.
— Historia i przyczyny powstania
międzynarodowej organizacji ochrony
interesów właścicieli wynalazków pod
nazwą Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej Kon
ferencji Paryskiej,
— Rys historyczny stanu wynalaz
czości i jej ochrony w dawnej Polsce
oraz sytuacje i rola wynalazczości w
Polsce Ludowej.
— Ogólna charakterystyka prawa
wynalazczego i ochrony
interesów

twórców wynalazków w krajach sy
stemu socjalistycznego i kapitalistycz
nego.
— Podstawowe założenia ideologiczno-prawne oraz postanowienia nor
matywne nowego polskiego prawa wy
nalazczego.
— Aktualnie obowiązujące rozporzą
dzenie wykonawcze i inne akty praw
ne w zakresie nowego polskiego prawa
wynalazczego.
— Prawa obcokrajowców na wyna
lazki w Polsce oraz obywateli polskich
za granicą.
— Wybrane zagadnienia z zakresu
wynalazczości pracowniczej, dotyczącej
organizacji, kierowania, koordynacji,
trybu i przebiegu załatwiania projek
tów wynalazczych, rozpowszechniania
oraz zasad wynagradzania i finansowa
nia, i ochrony w zakresie wynalazczo
ści.
— Podstawowe instytucje wiodące i
ochraniające wynalazczość w Polsce
Ludowej.
— Ruch wynalazczości pracowniczej
a Kluby Techniki i Racjonalizacji i
Brygady Racjonalizatorskie.
— Społeczne problemy ruchu wyna
lazczego w Polsce i uchwały organiza
cji społecznych — CRZZ — NOT w
zakresie wynalazczości, racjonalizacji
i postępu technicznego.
— Podsumowanie dotychczasowych
osiągnięć geodetów polskich w dzie
dzinie wynalazczości.
Po zakończeniu kursu odbył się egzamin pisemny i ustny.

KĄCIK BIBLOFILÓW
Redakcja Przeglądu Geodezyjnego
poszukuje zeszytu nr 3 z 1935 roku
czasopisma Przegląd Mierniczy.
Uprzejmie prosimy naszych Czytelni
ków o łaskawe ofiarowanie redakcji
wyżej wymienionego zeszytu.
*

Kol. Czesław Skorupa (Chorzów I.
Konopnickiej 12) komunikuje, że od
stąpi cztery roczniki Przeglądu Geode
zyjnego (1963-—Ί966).

Koło Studentów Geodetów przy Po
litechnice Warszawskiej poszukuje na
stępujących zeszytów Przeglądu Geo
dezyjnego:
— rok 1945 zeszyty nr 1 i 6
— rok 1946 zeszyt nr 2
— rok 1948 zeszyty nr 7 i 8
— rok 1950 zeszyt nr 12
— rok 1951 zeszyty nr: 7, 8, 9, 10, 11
i 12
— rok 1952 zeszyty nr: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 11
— rok 1953 zeszyty 3, 5, 6, 8, 10, 11,
12
— rok 1954 zeszyty 1, 2, 6
— rok 1957 zeszyt nr 5
— rok 1958 zeszyt nr 2 i 3
— rok 1959 zeszyt nr 1 i 6
— rok 1961 zeszyt nr 6 i 10
— rok 1962 zeszyt nr 1 i 3
— rok 1963 zeszyty nr: 1, 2, 4, 5, 8,
10, 11 i 12
— rok 1964 zeszyty nr: 1, 4, 5, 9, 10
— rok 1965 zeszyt nr 8

Łaskawych ofiarodawców prosimy o
przesyłanie wyżej wymienionych ze
szytów do Redakcji Przeglądu Geode
zyjnego.

„WODA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA
I GOSPODARKI NARODOWEJ"
WYSTAWA w muzeum techniki
NOT

Muzeum Techniki NOT organizuje
na wniosek Komisji Techniki Sanitar
nej Rady Narodowej wystawę pt. „Wo
da w służbie człowieka i gospodarki
narodowej”.
Wystawa obejmuje następujące za
gadnienia:
— znaczenie wody i podstawy go
spodarki wodnej,
— zaopatrzenie w wodę ludności
miast, osiedli i wsi, przemysłu i
rolnictwa wraz z ochroną prze
ciwpożarową,
— ochronę wód przed zanieczysz
czeniem,
— podstawowe budownictwo hydro
techniczne wraz z ochroną prze
ciwpożarową,
— postęp techniczny.
Wystawa czynna będzie w okresie
kwiecień — maj ·— 1967 r.
W okresie trwania wystawy przewi
dziane są prelekcje, odczyty i filmy.
Informacje: Muzeum Techniki NOT,
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (tel.
20-02-11 w. 27-47).

Cena zł 12.—

5O-LECIE AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
W roku 1969 minie 50 rocznica powstania Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krakowie.
Komitet Jubileuszowy Obchodu 50-lecia Akademii Gór
niczo-Hutniczej ogłasza w związku z tą rocznicą konkurs
na pamiętnik pt.

„Moja uczelnia i jej udział w pełnionej aktualnie roli
społeczno-zawodowej”
A oto tekst apelu konkursowego na pamiętnik,

„W związku z obchodami w 1969 roku 50-lecia powstania
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Stowarzyszenie
Wychowanków AGH, i Zespół Psychosocjologii Przemysłu
AGH ogłasza konkurs na pamiętnik-wspomnienie pt. „Moja
uczelnia i jej udział w pełnionej aktualnie roli społeczno-zawodowej ”,
Organizatorzy konkursu wychodzą z założenia, że dzieje
uczelni to nie tylko historia katedr i jej profesorów, lecz
przede wszystkim to losy jej absolwentów i ich udział
społeczno-zawodowy w dynamice przekształceń technicz
nych, ekonomicznych i kulturalnych naszego kraju. Dlatego
też pragnąc wydać jubileuszowy tom pt. „Dzieje AGH
i drogi życiowe jej absolwentów” liczymy na Twoją pomoc.
Ponadto kierujemy się chęcią przekazania Twoich doświad
czeń aktualnym i przyszłym studentom naszej uczelni, co
miałoby także — jak nam się wydaje — ogromne wartości
kształcące i wychowawcze.

Jeśli doceniasz rangę naszego przedsięwzięcia i zdecydu
jesz się na napisanie „Pamiętnika”, to chcielibyśmy, aby
zawierał on te wszystkie aspekty życia, które już w szkole
średniej decydowały o wyborze kierunku studiów i uczelni;
w toku studiów wpływały korzystnie lub negatywnie na
proces zdobywania wiedzy i rozwój osobowości, a następnie
warunkowały karierę zawodową, tzn. sprzyjały lub hamo
wały realizację Twoich aspiracji życiowych.
Wprawdzie chodzi nam o koleje Twojego życia, jednakże
nie sposób ukazać je w oderwaniu od środowiska, w którym
w poszczególnych fazach życia przebywałeś. Pisz zatem
także o swojej rodzinie i najbliższych, o kolegach w szkole,
uczelni i pracy, o nauce, pracy zawodowej i społecznej,
o pragnieniach i osiągnięciach, wreszcie o swoich poglądach
na mechanizm funkcjonowania uczelni i stopień jego sku
teczności oraz poglądy na zakład pracy, panującą w nim
atmosferę, pozycję i rolę inżyniera, na potrzebę zmian. Twój
głos przyczyni się do uświetnienia Jubileuszu Uczelni, z któ

rej wyszedłeś i której — jak sądzimy — wiele zawdzięczasz.
Pisz szczerze i prosto nie zrażając się ewentualnym brakiem
wprawy w pisaniu, gdyż nie jest to konkurs literacki.
Forma i objętość pamiętnika dowolna, jednakże większą
wartość posiadać będą obszerniejsze prace, odzwierciedla
jące autentyczne przeżycie i doświadczenia, obserwacje
i wnioski.
Prace w czytelnym rękopisie — jeżeli to możliwe w ma
szynopisie — w dwóch kopertach opatrzonych godłem,
w których jedna zawierać będzie tekst a druga nazwisko
i adres autora, nadsyłać należy do dnia 1.X.1967 r. pod
adresem: Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Kraków —
aleje Mickiewicza 30. Zaadresowaną kopertę należy ozna
czyć napisem ,,Konkur s”.
Uczestnikom konkursu, jeśli wyrażą takie życzenie, gwa
rantuje się dyskrecję i anonimowość.
W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
Prof. Kiejstut Zemajtis — rektor AGH.
Prof. dr Walery Goetel — przewodniczący Stowarzyszenia
Wychowanków AGH.
Doc. dr inż. Kazimierz Sztaba — I sekretarz KU PZPR.
Doc. dr inż. Zdzisław Maciejasz — dziekan Wydziału
Górniczego.
Prof. dr inż. Tadeusz Malkiewicz — dziekan Wydziału
Metalurgicznego.
Dr Antoni Stojak — adjunkt Uniwersytetu Jagiellońskie
go (socjolog).
Dr Czesław Herod — adiunkt AGH (socjolog).
Dr Jan Bugiel — adiunkt AGH (socjolog).
Przewiduje się następujące nagrody:
I nagroda w wysokości 7000 zł
II nagroda w wysokości 4000 zł
III nagroda w wysokości 3000 zł
oraz 5 wyróżnień po 1000 złotych.

Nadto uprzejmie komunikujemy, że najlepsze prace będą
opublikowane (za zgodą autora) w Wydawnictwach Jubi
leuszowych.
Uwaga. W przypadku zaistnienia potrzeby dodatko
wych informacji prosimy zwracać się do Zespołu PsychoSocjologii Przemysłu przy AGH, Kraków — aleje Mickie
wicza 30, Pawilon A — 4 p. nr 8.
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Postęp techniczny i organizacyjny w geodezji urządzeniowo-rolnej
Zakres i charakter pracy przeszło czterotysięcznej kadry
geodezyjno-urządzeniowej, zatrudnionej w Ministerstwie
Xtolnictwa oraz w 17 wojewódzkich i 317 powiatowycn oiurach geodezji i urządzeń rolnych prezydiów raa narodo
wych, wiąże się Charaxterem i zakresem pracy bezpośred
nio i wielostronnie z caią gospodarką rolną naszego kraju
w dziedzinach: planowania, realizacji, eksploatacji, ewiden
cji i statystyki — dotyczących różnych gospodarstw, urzą
dzeń i inwestycji rolnych.
Kadra geodezyjno-urządzeniowa opracowuje podstawową
i wyjściową dokumentację oia wszelkich zabiegów agrarnycn i inwestycji rolnych oraz ouuowianych, kształtuje
obszary gospodarstw rolnych, przygotowuje dane informa
cyjne i materiały wyjściowe do ustalania przez właściwe
organa bieżących i perspektywicznych kierunków rozwoju
i postępu rolnictwa polskiego, ze szczególnym uwzględnie
niem ewidencji gruntów roinych i ochrony obszarów przy
datnych do produkcji rolnej.
Jakość i tempo prac powierzonych organom urządzenio
wo-rolnym decydują w znacznej mierze o postępie prac
wielu innych organow resortu rolnictwa, a także organów
różnych resortów, czyli o ogólnym rozwoju całego rolnictwa
polskiego.
Zgodnie ze wskazaniami V Plenum KC PZPR, dotyczą
cymi rozwoju i postępu rolnictwa, Departament Urządzeń
Rolnych, przy udziale aktywu społecznego Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, dokonał szczegółowej oceny istniejącego
stanu w resorcie w zakresie: technologii i organizacji
wykonawstwa terenowych i kameralnych prac geodezyjnourządzeniowo-rolnych oraz stosowanych instrumentów, na
rzędzi i urządzeń geodezyjnych, a także obowiązujących
zarządzeń i przepisów tecnniczno-normatywnych, organiza
cyjnych i prawnych.
Zestawiając wyniki tak przeprowadzonej analizy z nowy
mi zadaniami bieżącymi i perspektywicznymi kadry geo
dezyjno-urządzeniowej, ustalono główne kierunki dla prac
naukowo-badawczych i doświadczalno-technicznych, wyna
lazczości i racjonalizacji pracowniczej i organizacji pracy
oraz określono potrzeby dotyczące technicznego sprzętu
geodezyjnego. Inaczej mówiąc — określono główne kierunki
postępu technicznego i organizacyjnego w dziedzinie geo
dezyjnego urządzania terenów rolnych.
Tak opracowane kierunki postępu technicznego, ze szcze
gólnym uwzględnieniem tematyki badań naukowo-technicz
nych, przekonsultowano w swoim czasie z Główną Komisją
Geodezji Urządzeniowo-Rolnej Zarządu Głównego SGP oraz
z przedstawicielami wyższych uczelni technicznych, prowa
dzącymi odpowiednie katedry, a także z instytutami nau
kowo-badawczymi.
Na podstawie tak ustalonych kierunków zostały opra
cowane pierwsze roczne plany postępu technicznego pod
nazwą „Plan rozwoju nauki i techniki służby geodezyjnourządzeniowej resortu rolnictwa” (które kolejno weszły jako
część składowa do rocznych planów resortu rolnictwa), oraz
projekty zarządzeń dotyczących nowych form organiza
cyjnych.
Ogółem w okresie ubiegłym dokonano następujących
prac:

1. Opracowano nowe skuteczniejsze formy organizacyjne
terenowycn organow aαmιnιstracyjno-proαuxcyjnycn prezy
diów raa narodowych oraz powoiano Wojewoazxie i powia
towe biura geodezji i urządzeń terenów romycn, zwane
ooecnie wojewodzκιmi i powiatowymi biurami geodezji
i urządzeń romycn, po wiączemu ao tycn biur uawnycn
oɑɑziaɪow i reɪeratow urządzeń romycn wydziałów rolnic
twa i leśnictwa prn.
z. Wprowadzono nową technologię kreślenia map geodezyjno-uiządzeniowo-romycn, stosując metodę grawiury,
przez wykorzystanie wynaiazku pracowniczego (patent nr
⅛3 ui9) pn. ,,Fozytywowa warstwa grawersxa na masy plas
tyczne’ , obeenɪe udoskonalanego w ramacn postępu tech
nicznego i wynalazczości pracowniczej, prowadzonej przez
iesort rolnictwa.
3. Korganizowano w Ministerstwie Rolnictwa jednostkę
badawczo-doświadczalną, produkcyjną i instruktażową w za
kresie nowoczesnej produkcji i reprodukcji map wielkoSkaiowych pn. ,,Fracownia 'Xechnoiogii Map’’ jako ośrodek
postępu tecnniczno-ekonomicznego w wymienionym wyżej
zakresie.
4. Zorganizowano w większości wbg i ur i sukcesywnie
organizuje się, w miarę przygotowania lokali, w pozostałym
biuracn —■ specjalistyczne pracownie map WielKoskalowych. Fracowme te stosują nowoczesne metody w zakresie
wykonawstwa i reprodukcji map, jednocześnie są ośrod
kami αoswχadczamo-produkcyjnymi w tej dziedzinie.
W ten sposob systematycznie podnosi się dokładność kartometryczną i estetykę wizualną map oraz stosuje się coraz
bardziej postępowe i ekonomiczne metody pracy w tym
zakresie.
5. Organizuje sdę sukcesywnie w wbg i ur, w miarę przy
gotowania lokali i ¡nabywania odpowiednich aparatów i ze
stawów reprodukcyjnych, wojewódzkie pracownie repro
dukcyjne map i Ooxumentow geodezyjno-urządzeniowych
i innych, które zaspokajają nie tylko własne i powiatowych
bg i ur potrzeby w tym zakresie, ale i potrzeby innych
organów prezydiów rad narodowych, a czasami i organów
terenowych innych resortów.
Pracownie te, dysponujące poprzednio tylko światłokopiarkami rotacyjnymi, zostały zaopatrzone w importowane
ramy offsetowe o oświetleniu skonstruowanym w drodze
własnej wynalazczości pracowniczej. Dzięki temu wynalaz
kowi zaoszczędzono jednorazowo przeszło 60 OCO złotych de
wizowych, czyli 666 tys. zł obiegowych.
Wymienione pracownie są poza tym sukcesywnie zaopa
trywane w nowoczesne aparaty fotoreprodukcyjne, impor
towane z NRD i innych krajów.
6. W ramach wynalazczości pracowniczej kadry geodezyj
no-urządzeniowej została opracowana w 1965 r. — jako
pozycja rocznego planu postępu technicznego — dokumen
tacja techniczno-konstrukcyjna prototypu elektrofotogra
ficznej (kserograficznej) aparatury reprodukcyjnej, pozwa
lającej na otrzymywanie obrazów czarnych i kolorowych
z reprodukowanych map i innych dokumentów geodezyjnourządzeniowych od formatów najmniejszych do formatu Al
włącznie.

W 1966 r. wykonano serię prototypową wymienionej apa
ratury, a w r. 1967 przystąpi się do produkcji tej apara
tury na skalę przemysłową, oraz do sukcesywnego zaopa
trywania w nią wszystkich wojewódzkich i powiatowych
biur geodezji i ur.
kieKtrofotograiia jest najmłodszą dziedziną fizyki tech
nicznej i jeɑnoezesnɪe najoaraziej nowoczesną, aokiaaną,
łatwą w uosiuoze 1 ekonomiczną metodą otrzymywania
oorazow czarnycn i koiorowycn, Kopiowanych przedmiotów.
7. Od szeregu lat zaopatruje się sukcesywnie wog i ur
i pog i ur — w nowoczesne instrumenty geodezyjne (uanita,
.tteαιa, IiKT i innej, proαακowane w zamaaacn Vrb Cari
Z-eiss — Jena, w iniUj oraz ιvι<√ιu — w .Buaapeszcie, zastę
pując nimi instrumenty przestarzałe, eliminując w ten sposoo stare i pracocmonne metoay uezposreamcn pomiarów
Daiegiosci (DOkow i szczegółów Sytuacyjnycnj, wprowaazając
pomiary długości metodą optyczną.
Tempozaopatrywania organów terenowych urządzenioworoinycn w nowoczesne instrumenty me jest jeszcze wystar
czające ze wzgięuu na υraκ oαpowιeαmej Koordynacji Kra
jowej w zaκresιe moziɪwosei naoywama Wymiemonycn
instrumentów wg IaKtycznycn potrzeo i Zapianowanycn
terminów.
Obecnie, w ramach wynalazczości pracowniczej i rocznych
planów postępu technicznego, opracowuje się dodatkowe
urządzenia, pozwalające na wykorzystanie posiaaanycn
instrumentów ao nowoczesnych pomiarów optycznymi od
ległości, z doKiaonoscią równą najoardziej nowoczesnym
dalmierzom optycznym.
8. Wykorzystano maszyny statystyczne ARITMA (znajdu
jące się w rru), do sporządzania rejestrów gruntów, eli
minując pracę ręczną w tym zaκresιe oraz Szczegoiowe re
jestry Pomiarowo-KiasyiiKacyjne (opracowywane przedtem
tez ręcznie).
W r. 1965, w ramach rocznego planu postępu technicz
nego, opracowano dokumentację w iormie programów i Kodow αo OOnczama i wyrównania powierzcnni uziaiek oraz
części klas gruntów i uzytKów romycn w αzιaiκacn i ao
sporządzania rejestrów gruntów (na maszynacn analitycz
nych „SAM’).
9. Opracowano wstępny projekt organizacji i budowy
ośrodka αoswιadczaιno-proαuκcyjnego jaκo zalążka przy
szłego instytutu naukowo-oauawczego w zakresie urządzeń
roinych.
10. W 1965 r. opracowano pierwszy 5-letni plan rozwoju
nauki i techniki w zakresie geodezyjnego urządzania tere
nów roinych, spopularyzowany następnie wsrod terenowych
organów resortu rolnictwa, wyższycn uczelni technicznych
prowadzących katedry geodezji urządzeń romycn, instytu
tów naukowo-bauawczycn, organow PAN — dia zmooinzowania twórczej inwencji kadry naukowej i technicznej
do dyskusji i rozwiązywania 4ż tematów (zagadnień) o cha
rakterze naukowo-badawczym, tecnniczno-aoswiadcząlnym
i wynalazczym, zawartych w tym pianie.
11. Roczne plany postępu technicznego (z poprzednich
okresów) w zakresie wprowadzania nowej techniki geode
zyjno-urządzeniowej terenów rolnych zostały zrealizowane
w IUOuZo w wyznaczonym terminie, a wyniki ich realizacji
wdrożono we właściwym czasie do bezpośredniego wyko
nawstwa.
12. Opracowany i w większości już realizowany roczny
plan rozwoju nauki i techniki w zakresie geodezyjnego
urządzenia terenów rolnych na rok 1966 zawiera następu
jące zagadnienia:
1) wykonanie serii prototypowej urządzenia elefotograficznego, formatu A-I pn. „Sawa”;
2) udoskonalenie procesu wykonywania odbitek dwuazoniowych na podłożach światłoczułych dia map WieikoskaIowych;
3) metody aktualizacji dokumentów geodezyjnych (temat
2-letni, uwzględniający w każdym roku kolejno inny rodzaj
dokumentacji);
4) metody reprodukcji dokumentów geodezyjnych (temat
2-letni uwzględniający w każdym roku kolejno inne metody
reprodukcji map i innych dokumentów geodezyjnych w za
leżności od przeznaczenia kopii);
5) metody klasyfikacji-szacunku gruntów uwzględniające
czynniki kształtujące gospodarczą wartość ziemi przy wy
mianie gruntów;
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6) ustalenie kryteriów uzupełnienia istniejących map
urządzeniowo-rolnych elementami rzeźby terenu (temat
2-letni uwzględniający różne rodzaje map i różną rzeźbę
terenu),
7) zbadanie możliwości opracowywania projektów wy
miany lub sealenɪa gruntów na podkładach fotogrametrycz
nych (temat 2-letni),
8) opracowanie instrukcji obsługi i przepisów bhp dla
urządzenia elektrofotograficznego (kserograficznego) pod
nazwą „SAWA”.
13. Opracowano projekt „Planu prac naukowo-badaw
czych w dziedzinie przygotowania nowej techniki w zakre
sie urządzeń rolnych na 1967 r. zawierający 15 następu
jących pozycji:
1) określenie dokładności geodezyjnego projektowania
gospodarstw rolnych w zależności od:
a) rodzaju urządzeń rolnych,
b) lokalizacji gruntów,
c) rodzajów podkładów geodezyjnych,
d) metod szacunku i klasyfikacji gruntów.
2) ustalenie metod i dokładności wyznaczania na gruncie
projektów urządzeń rolnych i zagospodarowania terenów
osiedlowych oraz opracowanie norm technicznych w tym
zaκresιe,
3) zasady geodezyjnego podziału terenów budowlanych na
wsi na tie istniejącego uκιaαu dzιaιeκ stanu posιaαanιa,
4) metody aktualizacji dokumentów geodezyjnych (zapo
czątkowano W 1906 r.),
o) metody reprodukcji operatów geodezyjnych (temat
2-ietni zapoczątKOwany w r. i»oo, lozwiązujący Koiejno
najoardziej Wiasciwe tecnmcznie i ekonomicznie metoay
w zaieżnosci od przeznaczenia wyκonywanycn κoρ.ιj,
6) ustaieme zakresów i αokiaα∩osci oraz spos0Dow uzu
pełniania istniejącycn w resorcie rolnictwa map geodezyj
nych, geoaezyjno-uiządzeniowycn, ewiaencyjnycn i innycn
eɪementami rzezoy terenu w opareɪu o nowoczesne instru
menty geodezyjne i urząazema siuzące αo proauκcjι i re
produkcji map (zapoczątkowano w Isoo r.),
7) rzutnik kartograficzny — urządzenie do opracowywania
map giebowo-roiniczych i innycn, służący ao zmiany skal
(temat 2-letni),
8) kryteria i wzory dla formowania obszarów i kształtów
róznycn gospoaarstw rolnych (temat 4-ietni, αo Koiejnego
rozwiązywania, w odniesieniu ao rożnego rodzaju i typu
gospoaarstw rolnych),
.
9) określenie optymalnych wskaźników nasycenia terenu
drogami transportu rolnego (wewnątrzgospoaarczegoj przy
geoaezyjnym projektowaniu ooszarow, granic i poszczegoinycn poi gospoaarstw Wielkotowarowycn (temat 3-ietni,
αo KOiejnego rozwiązywania w odniesieniu ao różnego ro
azaju i typu WieiKotowarowycn gospoaarstw romycn),
ic) zasady lokalizacji ośrodkow gospodarczych w PGR
i RbR (temat 2-letni do rozwiązania w 1961 r. dia PGR,
a w 1968 — dia KSP),
11) zbadanie możliwości opracowania projektów wymiany
lub scalenia gruntów na poακιaαacn Ioiogrametrycznyen
(temat zapoczątkowany w 19o6 r.j,
12) opracowanie receptury i wyprodukowanie warstwy
grawerskiej pozytywowo-negatywowej do wykonywania
map metodą grawiury,
13) tyczko-łata geodezyjna (opracowanie dokumentacji
techniczno-konstrukcyjnej i prototypu) — sprzęt pomocni
czy służący jednocześnie do zdjęć sytuacyjnycn, wysokoś
ciowych i sytuacyjno-wysokościowycn,
14) urządzenie do pomiarów odległości metodą optyczną,
o dokładności równej nowoczesnym dalmierzom optycznym,
15) opracowanie wzorów właściwych ubrań ochronnoroboczych dla geodetów resortu rolnictwa, uwzględniając
różne warunki atmosferyczne i terenowe.
Preliminarz wydatków związanych z realizacją powyż
szego planu w 1967 r. zaprojektowano na kwotę 536 200 zł.
Łącznie z wymienionym planem opracowano, wg obowią
zującego wzoru T-l, plan produkcji nowych urządzeń
i materiałów — wykonywanych w ramach planów postępu
techniczno-ekonomicznego w latach poprzednich i zbada
nych w bezpośrednim wykonawstwie, pod względem ich
przydatności i ekonomiczności produkcyjnej. Plan ten za
wiera 17 pozycji na kwotę 18 351 000 zł w 1967 r.
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Zastosowanie tachymetru BRI 006 w pomiarach rolnych
Część I
1. Wstęp. W pracach geodezyjnych dla celów urządzeń
rolnych istotną rolę -odgrywa pom-i-ar odległości. Podstawo
wymi bowiem elementami ilościowymi, jakimi operuje
w swej działalności technicznej geodeta urządzeniowiec rol
ny, -są pola figur geometrycznych '(konturów użytków, dzia
łek itp.), a więc wielkości pochodne od odległości, czyli dłu
gości pewnych odcinków.
Dotychczas w pomiarach rolnych szeroko stosowano u mas
bezpośredni pomiar odległości, przeważnie przymiarami
wstęgowymi (taśmy, ruletki), rzadziej łatami mierniczymi.
Zastosowań ⅛e pośrednich pomiarów odległości nie było
czę-te, wyjąwszy pomiary niektórych obiektów podgórskich
dalmierzami Redta 002 Zeissa lub RDH Wilda.
Pomiar bezpośredni jest bardzo prosty, lecz ∣z techniczne
go punktu widzenia ma dwie istotne wady:
1) jeco dokładność zależy w większym stopniu od nie
wykwalifikowanych, często Szarwarkcwych, robotników
ciągnących taśmę niż od wykwalifikowanego geodety pro
wadzącego robotę;
2) kształt pol-iig-cnowej osnowy geodezyjnej musi być tak
naginany do warunków terenowych, aby boki były do
godne do pomiaru taśmą lub łatami.
Istotna natomiast ekonomiczną zaletą bezpośredniego po
miaru odległości jest taniość sprzętu pomiarowego (np. taś
ma kosztuje około 100 do 200 razy mniej niż dalmierz on
tyczny). Na określanym etapie rozwoju gospodarczego kraju

Rys. 1. a) i b) — 1) osłona okularu, 2) wziernik okularu, 3) wyciąg
okularowy, 4) pierścień soczewki ogniskującej, 5) libela rurkowa,
6) zacisk kola pionowego, 7) leniwka koła pionowego, 8) pokrętka
do korekcji błędu wysokości, 9) liniał bazowy, 10) pryzmat ru-

może to decydować o wyborze tego sposobu pomiaru w pra
cach masowych.
Ostatnio wzrasta u nas zastosowanie optycznego pomia
ru odległości w pracach geodezyjnych dla celów urządzeń
rolnych. Należy to odnotować z zadowoleniem, tym bardziej
że np. w ¡rozwiniętych gospodarczo krajach -zachodnich
taśma już dawno została wyparta przez optyczny dalmierz
dwuobrazowy.
Nie zanosi się -też na rychłe wyeliminowanie tego dalmie
rza z pomiarów szczegółowych przez dalmierze elektro·) Energia pomiarowa jest to energia niezbędna do działania przy
rządu pomiarowego. Tak np. taśma stalowa wymaga do jej zasto
sowania pracy mechanicznej (naciągnięcia), dalmierz optyczny wy
maga energii świetlnej, zaś dalmierze elektromagnetyczne muszą
byc wyposażone w źródła prądu elektrycznego.
W przypadku przymiarów sztywnych, np. łat mierniczych, energia
pomiarowa zapobiega ich wyginaniu się, zaś jest dostarczana przez
siły międzycząsteczkowe działające w materiale, z którego lata jest
wykonana.

magnetyczne. Istotną zaletą dalmierza -optycznego jest możli
wość wykorzystania w nim naturalnego źródła energii po
miarowej ’), jakim jest w przypadku pomiarów dziennych
świecące Słońce [1].
W niniejszym artykule przeanalizujemy możliwość zasto
sowania do pomiarów rolnych tachymetru BRT 006, produ
kowanego przez zakłady Veb Carl Zeiss — Jena, posiada
jącego dwuobrazowy dalmierz optyczny. Analizę tę przepro
wadzimy po pnzytoczeniiu opisu tego -instrumentu i ustale
niu jego realnej dokładności na podstawie dość bogatego
materiału obserwacyjnego, bo składającego się z około 5 tys:ęcy -obserwacji wykonanych przez kilku obserwatorów
w NRD i Polsce. Ponadto niektóre wnioski praktyczne wy
ciągniemy również z wykonanego przez nas w 1963 τ., wy
łącznie za pomocą BRT 006 (!) pomiaru sytuacyjno-wysokościowego dwóch obiektów w Sowich Górach. Pomiar ten
był podstawą do -sporządzenia map w skali 1 :1000.
2. Opis BRT 006

BRT 006 jest tachymetrem (Basis Reduktions Tachymeter
006), będącym połączeniem Ulenszonego dalmierza bazowego
Teletop iz teodolitem. Liczba 006 w -nazwie wskazuje, po
dobnie jak i w innych instrumentach Zeissa z Jeny, orien
tacyjną -dokładność, a mianowicie 0,06o∕o. Sylwetka BRT 006
wraz z -opisem ważniejszych mechanizmów została przed-

Chomy, 11) obudowa pryzmatu ruchomego wraz z urządzeniem
przesuwającym, 12) lupa odczytowa podziałki bazowej, 13) leniwka
pryzmatu ruchomego, 14) libela pudełkowa, 15) zacisk koła pozio
mego, 16) leniwka koła poziomego, 17) lunetka mikroskopu od
czytowego, 18) lusterko do oświetlenia układu odczytowego, 19) osło
na wkrętów rektyfikacyjnych płytki ogniskowej. 20) celownik,
21) przełącznik urządzenia redukcyjnego, 22) pokrętka mechanizmu
rejteracji, 23) bezpiecznik pokrętki rejteracji, 24) wkręt zabezpie
czający urządzenie rektyfikacyjne kąta paralaktycznego, 25) wkręt
rektyfikacyjny kąta paralaktycznego

stawiona na rys. 1, zaś działanie -instrumentu ilustruje rys. 2.
jak widać, kąt paralaktyczny jest realizowany przez dwa
pryzmaty Pentagonalne, z 'których pierwszy, ruchomy, za
łamuje promień celowy pod kątem prostym, zaś drugi, sta
ły, tworzy dodatkowo kąt paralaktyczny )’. Pryzmat rucho
my -może być przesuwany po metalowej szynie o przekroju
z d-użym wskaźnikiem wytrzymałości. Do szyny tej jest
przytwierdzony liniał bazowy -z podziałam w skali 1 : 200.
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2. 1. Dane techniczne
2. 1. 1. Luneta:

15 X
— powiększenie
135 mm
— ogniskowa
25 ŋam
— czynna średnica obiektywu
38 (2°,7)
— pole widzenia
k = l∕γ = 200
— stała mnożenia
c = 0
— stała dodawania
1,8 m
— najkrótsza celowa
— zakres dalmierza dwuobrazowego od 2 do 60 m, przy
użyciu tarczy celowniczej do 90 m, przy użyciu łaty pomocniczej do 240 m.
2. 1. 2. Zakres pomiaru kątów pionowych
— w I położeniu lunety
0s ≤ z ≤ 152s (0o ≤ z ≤ 1370)
— w II położeniu Iunetj
249s ≤ z ≤ 400s (220o ≤ z ≤ 360°).
2. 1. 3. Zakres działania urządzenia redukcyjnego
— w I położeniu lunety: 50s ≤ z ≤ 150s lub (45o ≤ z ≤ 135°).

2. 1. 4. Koła podziałowe (szklane)
—
—
—
—
—

90 mm
18 lub Io
5c lub 5'
50ec lub 30"
30 X

średnica
interwał podziału koła
interwał skali mikroskopu
dokładność odczytu szacunkowego
powiększenie mikroskopu

2. 1. 5. Liniał bazowy
— długość liniału
— interwał podziału
— dokładność odczytu szacunkowego
w skali 1 : 200)
— powiększenie lupy

300 mm
0,5 mm
0,05 mm (0,01 m

3X

2. 1. 6. Libele

— przewaga Iibeli rurkowej
— przewaga Iibeli pudełkowej

172 mm
872 mm

2. 1. 7. Pion drążkowy z podziałką i libelą o przewadze
872 mm
2. 1. 8. Ciężar instrumentu
17,1 kg

z

typowym

wyposażeniem

— ciężar instrumentu
OJ kg
— ciężar skrzyni
4.8 kg
(wymiary):
61 X 31 X 18 cm
— ciężar statywu 3 υ (100—160 cm)
5,6 kg
2. 2. Rektyfikacja instrumentu. Opiszemy tylko te spo
soby rektyfikacji, które dają się najprościej zrealizować
w warunkach polowych.
2. 2. 1. Warunek prostopadłości osi Iibeli rurkowej do osi
głównej przyrządu. Warunek ten realizujemy tak samo jak
we wszystkich instrumentach geodezyjnych, więc nie bę
dziemy się nad nim zatrzymjnwać.
2. 2. 2. Warunek prostopadłości płaszczyzny głównej Iibeli
pudełkowej do osi głównej przyrządu. Warunek ten najwygodniei jest sprawdzić po zrealizowaniu warunku 2. 2. 1.
i spoziomowaniu przyrządu. W przypadku wychylenia się
pęcherzyka Iibeli pudełkowej doprowadzimy go do środko
wego położenia za pomocą wkrętów rektyfikacyjnych.
2. 2. 3. Warunek kolimacji (prostopadłość osi celowej do
poziomej osi obrotu lunety). W celu sprawdzenia i ewentu
alnego zrealizowania w przyrządzie tego warunku należy
wykonać następujące czynności:
1) dosunąć pryzmat ruchomy do korpusu przyrządu;
2) wybrać dobrze widoczny, daleki punkt w przybliżeniu
na wysokości instrumentu:
3) wycelować pionowa kreską główna (kreska środkowa
Znajduiaca sie w dolnej części pola w`dzenia Iunetv Przv
I położeniu, zaś w górnej części ,przy II położeniu lunety)
do wybranego pu nkt u i odczytać koło pon ome:
41 przechylić Iunete przez zenit, obrócić alidade, wycelo
wać ponownie do wybranego punktu i odczytać koło pozio
me:
,
5) w przypadku rozb:eżnośei odczytów do 3<: lub 2 uznajemv. że warunek jest spełniony, i “żeli z≡⅞ różnice iest
większa (pominąwszy naturalnie różnicę 200 8), obliczyć
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średnią wartość odczytu i nastawić mikroskop na ten.odc.zyt.
za pomocą leniwki koła poziomego; wówczas kreska główna
zejdzie z celu;
6) odkręcić osłonę (19) — rys. 1 i za pomocą widocznych
wtedy wkrętów Pektyiikacyjnych płytki ogniskowej napro
wadzić kreskę główną na cel, a następnie powtórzyć dla
kontroli wszystkie opisane wyżej czynności.
2. 2. 4. Warunek inklinacji (prostopadłość poziomej osi ob
rotu lunety do osi głównej przyrządu). Spełnienie tego wa
runku jest zagwarantowane przez producenta. Sprawdzenie
można wykonać tak jak dla każdego teodolitu.
2. 2. 5. Warunek miejsca zera. Sprawdzenie tego warunku
wykonujemy następująco:
1) wybieramy dobrze widoczny, daleki i wyraźnie odda
lony od horyzontu punkt terenowy;
2) sprawdzamy położenie pęcherzyka Vbeli rurkowej
■i ewentualne jej wychylenie korygujemy śrubami ustawczjrmi;
3) celujemy do wybranego punktu (w I położeniu lunety)
krawędzią optyczną, która zastępuje kreskę poziomą; należy
przy tym celować do punktu widocznego w dolnej części
pola widzenia lub dokładnie skorygować błąd wysokości
pokrętką (8) ·— ryś. 1 ;
4) odczytujemy koło pionowe i obliczamy kąt nachylenia
osi celowej a z wzorów:
a = 100s — z w I położeniu lunety,
a = z — 300s w II położeniu lunety:
5) przechylamy lunetę przez .zenit, obracamy alidadę, ce
lujemy ponownie do wybranego punktu (tym razem celuje
my doprowadzając krawędź optyczną do punktu widocznego
w górnej części pola widzenia lunety), a następnie odczytu
jemy kolo pionowe;
6) różnica między kątem nachylenia lunety, obliczonym
na podstawie pierwszego i drugiego odczytu koła pionowe
go, nie powinna przekraczać 2c lub Γ.
2. 2. 6. Rektyfikacja stałych dalmierza. NiezredukOwana
do poziomu odległość jest mierzona tachymetrem BRT 006
przez realizację ogólnego wzoru
D = kb + c
(1)
gdzie:

k = 1/y = 200 (y = 17' 11",33)
b — jest bazą trójkąta paralaktycznego, zaś
c — stałą dodawania2).
Rektyfikację stałych dalmierza należy wykonać w usta
bilizowanych warunkach termicznych. Przyrząd powinien
iznajdować siię około 1 godziny w otoczeniu nie zmieniającym
temperatury o więcej niż loC. Warunki takie najłatwiej
uzyskać w dni pochmurne (z zachmurzeniem całkowitymi
W celu poprawienia stałych dalmierza musimy wyznaczyć
dwie odległości, jedną krótką około 2 m i drugą około 50 m.
Rektyfikację wg zaleceń producenta wykonujemy w dwu
etapach.
Etap 1 — rektyfikacja stałej dodawania c. Tarczę ce
lowniczą ustaw:amy w odległości około 2 m od instrumen
tu i po dθDΓow=dzeniu obrazu ∣celu do koincydencji odczy
tujemy odległość na liniale bazowvm. Obrazy celu dopro
wadzamy do koincydencji kilkakrotnie w celu stwierdzenia,
czy wyniki pomiaru nie różnią się zbytnio m:ędzy soba.
W przypadku otrzymywania różnic większych od 0,02 m

=) Ściśle biorąc w przypadku tachymetru BRT 006 wzór (1) powi
nien mieć postać: D = k'b + c, gdzie k' jest rzeczywistą stalą mno
żenia równą mianownikowi skali przyjęcia dla podziału na liniale
bazowym, pomnożonemu przez kąt paralaktyczny γ, czyli k' = 200
∙/ = 1, natomiast wielkości b i c są wyrażone w jednostkach tere
nowych.

•należy użyć zamiast zwykłej tarczy celowniczej innej tar
czy o cieńszych kreskach (por. rys. 4).
Jeżeli odległość określona dalmierzem różni się od od
ległości zmierzonej bezpośrednio, to:
1) doprowadzamy obrazy celu do koincydencji,
2) zwalniamy wkręty mocujące indeks z obudową pryz
matu ruchomego,
3) przesuwamy indeks na właściwy odczyt, odpowiadają
cy odległości zmierzonej bezpośrednio,
4) dokręcamy wkręty i ponownie (sprawdzamy, czy od
ległość zmierzona dalmierzem odpowiada odległości zmie
rzonej bezpośrednio.

3. 1. Pomiar kątów. Przyrząd BRT 006 może być wyko
rzystany do pomiaru kątów jak zwykły teodolit, lecz pomia
ru kierunków należy dokonywać wyłącznie z pryzmatem
ruchowym do,suniętym do oporu do korpusu instrumentu.
Poza tym należy celować do zasygnalizowanych punktów,
wykorzystując jedynie tę część pola widzenia lunety, w któ
rej znajdują się kreski pionowe.
3. 2. Pomiar odległości dla potrzeb poligonizacji. Pomiaru
odległości dokonujemy przez wykonanie 4 koincydencji
w pierwszym położeniu lunety z przełącznikiem (21) — rys. 1
ustawionym na znak „Mit”. Mierzone odległości są wówczas
Rys. 4. b) tarcza firmowa osadzona w
uchwycie i przytwierdzona do tyczki

4

Rys. 4.

a)

tarcza firmowa
ręcznym

z

uchwytem

Rys. 4.

c)

tarcze do rektyfikacji stałych
dalmierza

O

1,2 mm

-→i
Etap 2 — rektyfikacja stałej mnożenia. Tarczę celow
niczą ustawiamy w odległości 50 m od instrumentu, obrazy
celu doprowadzamy do koincydencji i odczytujemy od
ległość. Czynność tę powtarzamy 15—20 razy w celu zmniej
szenia wpływu błędu koincydencji na wynik pomiaru od
ległości. Koincydencję kresek wykonujemy na przemian
w dwóch przeciwnych kierunkach. Należy zwrócić uwagę,
żeby rozstrajając obrazy celu pokręcić leniwką jednym ru
chem, a następnie przy zestrojeniu obrazów pokręcić dwo
ma (lub więcej) drobnymi ruchami. Postępujemy tak dla
tego, żeby uniknąć nieświadomego doprowadzania pryzmatu
ruchomego do położenia, z którego poprzednio rozpoczyna
no ruch3). Jeżeli długość zmierzona dalmierzem, obliczona
jako średnia arytmetyczna, różni się od długości zmierzo
nej bezpośrednio, wówczas ustawiamy na liniale bazowym
wartość odpowiadającą pomiarowi bezpośredniemu, zwal
niamy wkręt zabezpieczający (24) — rys. 1, następnie przez
pokręcenie wkrętem (25) — rys. 1, doprowadzamy obrazy
celu do koincydencji. Po. tym dokręcamy wkręt zabezpie
czający (24) — rys. 1 i powtarzamy czynności związane
z rektyfikacją stałej k.
2. 2. 7. Sprawdzenie urządzenia redukującego mierzoną
odległość do poziomu. Zawieszamy pion na długim sznurku
(3—4 m), w odległości około 5 m przed instrumentem i na
stępnie sprawdzamy dalmierzem, czy odległość od instru
mentu do sznurka jest stała niezależnie od kąta nachyle
nia lunety; inaczej mówiąc, czy obrazy sznurka pozostają
w koincydencji przez cały czas nachylenia lunety z góry do
dołu i odwrotnie. Zamiast pionu w warunkach polowych
można wykorzystać ostro zarysowaną krawędź (np. budyn
ku), o ile ta krawędź jest wystarczająco pionowa.

3. Pomiar Instrumentem BRT 006
Instrument BRT 006 może służyć do wykonywania wielu
prac geodezyjnych, a mianowicie: pomiaru kątów, odległo
ści, zdjęć sytuacyjnych i wysokościowych, niwelacji trygo
nometrycznej oraz do prac realizacyjnych. Obsługa przy
rządu jest w zasadzie prosta i tylko nieznacznie odbiega od
obsługi tradycyjnych tachymetrów. Przejdziemy do omówie
nia poszczególnych zastosowań przyrządu, zwracając głów
nie uwagę na specyfikę BRT 006.

*Smr∏
∖

zredukowane do poziomu. Do pomiaru odległości większych
od 60 m, z jakimi na ogół spotykamy się w poligonizacji,
musimy używać dodatkowej łaty (rys. 5). W zespole pomia
rowym powinny być dwie takie łaty. Łata długości około
jednego metra pozwala na wykonanie pomiaru odległości
do 240 m. Do ustawienia łaty w płaszczyźnie prostopadłej
do osi celowej musimy używać celownika. Poza tym łata
musi być ustawiona na jakimś stojaku. Wskazane jest rów
nież używanie Iibeli pudełkowej w celu ustawienia łaty
w poziomie, co zwalnia obserwatora od korygowania poziomości łaty za pomocą sygnalizacji. Jeżeli kąt nachylenia lu
nety zmienia się znacznie, to należy skorygować błąd wy
sokości pokrętką (8) — rys. 1. Sposób wykonania korekcji
błędu wysokości objaśnia rys. 6. W zależności od wielkości
mierzonej odległości· należy doprowadzić do koincydencji
różne kreski łaty (rys. ∣3). Doprowadzenie do koincydencji
obrazów celu wykonujemy jak najbliżej środkowej kreski
pionowej, gdyż ,dla odległości większych od 60 m jest wy
raźnie zauważalna różnica wyników pomiaru uzyskanych
w różnych miejscach pola widzenia lunety. W miarę oddala
nia się obrazu koincydencyjnego kresek od kreski środko
wej obserwowana odległość rośnie (por. rys. 7 zaczerpnięty
z pracy [2]).
Długości boków poligonowych należy mierzyć w obydwu
kierunkach, tzn. z każdego końca boku. W przypadku ko
nieczności pomierzenia boku dłuższego niż 240 m, wskaza
ne jest rozbicie go na odcinki krótsze.
3. 3. Pomiar odległości i kierunków do punktów sytuacyj
nych
3. 3. 1. Pomiar odległości. Pomiar ten wykonujemy przy
dwu koincydencjach. Zakres pomiaru odległości bez użycia
specjalnej tarczy celowniczej wynosi od 1,8 do 60 m. Za
leżnie od dokładności zdjęcia możemy celować nawet bez
pośrednio do mierzonych szazegółów sytuacyjnych pod wa
runkiem, że ich kontury rysują się w polu widzenia lunety
dostatecznie ostro. Najprostszą tarczą celowniczą- może być
’) Jak stwierdzili doświadczalnie autorzy, powtórne zestrojenie
obrazów jednym ruchem ręki jest możliwe bez żadnej kontroli
wzrokowej. Błąd średni takiego „mechanicznego” powrotu do koin
cydencji wyniósł ± 8 cm. Błąd ten z jednej strony nie charaktery
zuje dokładności koincydencji, zaś z drugiej — przy pomiarze
większych odległości może sugerować wysoką dokładność pomiaru.
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zwykła kartka papieru rysunkowego z wykreśloną kreską
(rys. 4) łub dwiema kreskami.
Zakres pomiaru odległości z zastosowaniem firmowej tar
czy celowniczej wzrasta do 90 m (ponieważ kreski tarczy
są w odległości 15 .cm, .co odpowiada 30 m w terenie).
3. 3. 2. Pomiar kierunków. W zasadzie pomiar kierunków
do pikiet sytuacyjnych należy wykonywać .tak, jak to opi
sano w punkcie 3.· 1. .(w pierwszym położeniu lunety). Jed
nakże kłopotliwego, ciągle się powtarzającego dosuwania
pryzmatu ruchomego do korpusu instrumentu można unik
nąć przez tzw. celowanie a k o 1 i m a c y j n e, czyli celo
wanie ze stałym błędem kolimacji (wynoszącym tu γ = 17',2
przy lunecie w poziomie z przełącznikiem nastawionym na
„Mit” lub przy lunecie dowolnie pochylonej z przełączni
kiem nastawionym na „Ohne”). Celowanie to będzie pole
gało na naprowadzaniu środkowej kreski pionowej na
przedłużenie obrazu celu z górnej połowy pola widzenia lu
nety.
Oczywiście w ten sam sposób należy celować do punk
tów nawiązania!
Warto podkreślić, że akolimacyjne skręcenie kierunku
o 17',2 będzie stałe, niezależnie od kąta pochylenia lunety a,
o ,ile będzie działało urządzenie redukcyjne (przełącznik (21)
nastawiony na „Mit”), realizujące wzór
γ0 = γ cos a
(2)
Wpływ błędu kolimacji na wielkość mierzonego kierunku
wynosi bowiem w naszym przypadku
∆c = y0∕cos a
(3)
Stąd po podstawieniu (2)
Ac = γ = const
(4)

Rys. 5. a) i b) Leldsa łata podręczna wykonana na planszy
papierowo-aluminiowej (usztywnionej z tyłu drewnianą beieczką), osadzona w uchwycie tarczy firmowej. Widoczny na
zdjęciu celownik
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3.4. Pomiar kątów pionowych
3.4.1. Pomiar kątów pionowych w celu wyznaczenia wy
sokości punktów metodą niwelacji trygonometrycznej. Kąt
pionowy, czyli kąt .nachylenia pewnej linii AB (rys. 8) miemierzymy w obu położeniach lunety, przestrzegając zasad
wymienionych w punkcie 2.2.5. Jeżeli cel B jest dostępny
do pomiaru, należy zmierzyć również kąt pochylenia w kie
runku BA.

Rys 6.

a) fragment łaty; b) obraz z błędem wysokościowym;
c) obraz skorygowany

W celu określenia różnicy wysokości hAB musimy mieć
zaznaczoną na łacie poziomą kreskę celowniczą, która znaj
duje się na znanej wysokości nad punktem (np. 1,50 m).
Jeżeli dysponujemy firmową tarczą celowniczą, to kra
wędzią optyczną celujemy przez symetrię między skośne
kreski o kształcie przecinków (rys. 4).
Różnicę wysokości h określamy ze wzoru
h = i0 + i — 1 + D tg ɑ
(5)

gdzie
i o — 19 cm — jest to stała odległość pomiędzy końcem za
wieszenia pionu drążkowego, a środkiem obiektywu
przy poziomej lunecie,
i — wysokość odczytana z podziałki pionu drążkowego,
1 — wysokość zawieszenia nad punktem poziomej znaku
celowniczego,
D — odległość zredukowana do poziomu (zmierzona dal
mierzem
a — jest kątem nachylenia.

Ponieważ z zasady musimy markować pikiety techymetry.czne, więc tarczę celowniczą przymocowujemy do tyczki
na określonej wysokości 1.
Obliczenie rzędnych pikiet tachymetrycznych możemy
wykonać według wzoru
H = Hst + io⅛i-1 ÷Dtgα
(6)

3.4.2. Pomiar kątów pionowych w celu określenia wy
sokości pikiet tachymetrycznych. W pomiarach tachome
trycznych kąt pionowy mierzymy w I położeniu lunety.

przyjmuje stałą wartość dla danego stanowiska instrumentu.

przy czym zauważymy, że wyrażenie
Hλ + ⅛ + * — 1

c.d.n.
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Próba zastosowania telemetru OG-1 w Poligonizacji miejskiej
1. Zakres i metody pomiarów
W pracy niniejszej chcemy przedstawić możliwość ,zasto
sowania dalmierzy mikrofalowych do pomiaru miejskich
osnów geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem poligonizacji. Ze względu na specyfikę pomiarów w mieście i sto
sunkowo krótkie boki w poligonizacji miejskiej, zastoso
wanie dalmierza mikrofalowego do tego rodzaju prac zwią
zane było z ryzykiem utraty koniecznej dokładności wy
znaczenia punktów osnowy. Zarówno założenie, jak
i pomiar sieci poligonowej w mieście związane są z wie
loma trudnościami. Przeszkodą jest gęsta zabudowa, duży
ruch uliczny, zazwyczaj także nieregularny przebieg arterii
komunikacyjnych. Wszystkie te czynniki uniemożliwiają
zachowanie regularnego kształtu sieci, co w konsekwencji
rzutuje na dokładność współrzędnych. Poza tym punkty
pomiarowe są narażone na zniszczenie z powodu częstych
robót ziemnych. Mimo tych trudności zastąpienie trianguIacji siecią poligonową w mieście jest z wielu względów
korzystne.
Sieć triangulacyjna zakładana jest pod kątem widzenia
równomiernego pokrycia punktami obszaru objętego pro
jektem, zapewnienia jak najkorzystniejszego kształtu i uzy
skania dużej mocy geometrycznej sieci. ∣Z tych względów
główne punkty Iriangulacji miejskiej są zazwyczaj stabili
zowane na budowlach lub na wzgórzach nie uwzględniając
przez to łatwiejszego ich wykorzystania dla celów poligo
nizacji. Poza tym ze stabilizacją punktów triangulacyjnych
wiążą się często wysokie koszty zabudowy i to nie tylko
przy zabudowie wieżami ale także i na budowlach stałych.
Sieć poligonizacji może być o wiele łatwiej wykorzystana
dla potrzeb innych prac geodezyjnych. Odpada tutaj dość
kłopotliwe przeniesienie współrzędnych, korzystny jest także
kształt sieci przystosowany do przebiegu głównych arterii
komunikacyjnych, przy których zazwyczaj występują obiek
ty wymagające osnowy o dużej dokładności.
Pomiary, które wykonano w czerwcu 1965 r. na terenie
miasta N. (100 tys. mieszkańców) oraz związane z nimi
obliczenia, posłużyły za podstawę do oceny dokładności
i uzyskania odpowiedzi na szereg pytań dotyczących po
miarów telemetrem OG-I w mieście, możliwości zastąpie
nia triangulacji poligonrzacją z pomiarem długości tele
metrem i związanych z tym zagadnień dokładności i eko
nomiki pomiaru. Pomiary wykonane były dwoma telemetra
mi OG-I nr 2 i nr 8. Część wniosków wyprowadzana zo
stała na podstawie porównania nowo zaprojektowanej sieci
poligonizacji z istniejącą już miejską siecią triangulacyjną.
W wyniku wywiadu ,w terenie powstał projekt sieci, któ
ry przedstawiono na rys. 1. Zaprojektowana sieć składa się
z czterech zamkniętych obwodów poligonowych połączonych
ze sobą w układ centralny. Obszar objęty projektem wy
nosi ok. 2,2 tys. ha. Sieć posiada 21 boków i 25 kątów. Na
ogólną liczbę 18 punktów sieci, włączanych jest 9 punktów
z istniejącej na tym obszarze triangulacji miasta N. Cha
rakterystykę dokładnościową tych punktów przedstawia
tablica 1.
Kąty w sieci pomierzono w czterech seriach teodolitem
Theo 010 przy zastosowaniu automatycznego ,centrowania
sygnałów (tzw. metoda trzech statywów). Taroze sygnałowe
zaopatrzone były w paski bisekcyjne. Szerokość tych pasków w zależności od odległości D ustalano według wzoru.

2×34" X D
3" D
a = ·---------------- -J- -------V ×ρ"
ρ"

(1)

gdzie:
a — szerokość białego paska
V — powiększenie lunety (31X)
Sredni błąd kąta w sieci obliczono na podstawie wzoru
Fenrero z odchyłek zamknięcia poszczególnych obwodów:
ffli =
a stąd

(2)
gdzie:
fp. — odchyłka zamknięcia i-tego obwodu
ni — ilość kątów w i-tym obwodzie

Tablica 1
Nr p-ktu

94
47
15
21
84
60
66a
66
79

mO

CC
1,80
1,21
1,53
1,67
2,50
1,21
1,92
1,53
1,53

mχ

0,008
0,004
0,005
0,005
0,006
0,006
0,004
0,005

mP

0,007
0,004
0,003
0,005
0,007
0,005
0,003
0,004

0,010
0,005
0,006
0,007
0,009
0,009
0,005
0,006

“»ir- ]∕1V- -1∙70°β
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wielkości

Wstawiając do wzoru (2)
poszczególnych obwodów
6“

mβ = ±

τnβ — i —ɪ = ± 2,4“
/6
mβ = ±

4,Occ

yτ

liczbowe τnβ.
4,4“

dla

= ± 2,0“

/ʒ
53>3

= ± 1,5“

mβ =± _= = ± 16,9
/10

= ± 12,5“

(obwodnica)

oraz
τ∏β = ±

46.9

/14

Otrzymany średni błąd kąta:
= ± /90,704 = ± 9,5“

Wysokości punktów węzłowych określono drog⅞ niwela
cji technicznej II klasy, a dla wyznaczenia wysokości po
zostałych punktów osnowy założono ciągi niwelacji trygo
nometrycznej. Pomiar kątów pionowych prowadzony był
równocześnie z pomiarem kątów poziomych. Średni błąd
różnicy wysokości wyznaczonej metodą niwelacji trygono
metrycznej został obliczony na podstawie odchyłek zam
knięcia poszczególnych ciągów przy założeniu bezbłędności
punktów nawiązania i wynosi
mAhit = ± 0,038 m

2. Uwagi i wnioski 0 pomiarach długości
Ponieważ zagadnienia takie jak: zasady pomiaru od
ległości dalmierzami mikrofalowymi lub przebiegu pomiaru
odległości telemetrem OG-I zostały już szczegółowo omó
wione w literaturze np. (4), więc przypominanie ich tutaj
chociażby w skrócie — nie wydaje się celowe. Natomiast
bardzo istotne jest omówienie specyfiki pomiarów teleme
trem OG-I w mieście.
Jakkolwiek cała pomierzona sieć jest przeznaczona dla
potrzeb miejskich jedynie sześć boków przechodzi przez
arterie miejskie, w tym trzy boki przecinają ulice 0 dużym
ruchu, a kierunki trzech ¡pozostałych, tj. 60-01, 60-02 i 60-04
pokrywają się z kierunkami głównych ulic miasta, charak
teryzujących się dużym nasileniem ruchu. Obserwacje po
czynione przy pomiarze wymienionych odległości są cha
rakterystyczne dla pomiarów telemetrem w mieście i dla
tego warto omówić je bardziej szczegółowo.
Na ekranie lampy oscyloskopowej rejestrowany jest prze
jazd każdego pojazdu. Objawia się to w nieostrym i roz
mytym obrazie fosforyzującego pierścienia kołowego i w je
go pulsowaniu, a także w gwałtownych wychyleniach
wskazówki kontroli, co w konsekwencji prowadzi do roz
strojenia się przyrządów. Najwyraźniej wszystkie te objawy
występują, gdy drogę fali elektromagnetycznej przecina
przejeżdżający tramwaj. Pierścień kołowy zmienia wówczas
średnicę gwałtownie pulsując. Poza tym zamiast ciągłej,
wyraźnej linii pierścienia pojawia się na ekranie obraz roz
myty. Wykonanie odczytu jest wówczas niemożliwe. Te
same objawy, aczkolwiek w mniejszym stopniu, można
zaobserwować przy przejeździe samochodu. Gdy jest duży
ruch na danej arterii, zostają tylko krótkie przerwy, w cza
sie których można by wykonać pomiar. Wtedy jednak za
zwyczaj trzeba poprawiać zestrojenie i regulować obraz
pierścienia kołowego. Bardzo często w międzyczasie nad
jeżdża następny pojazd, który powoduje kolejne rozstro
jenie układu. Czas pomiaru takich boków jest oczywiście
niewspółmiernie dłuższy i w naszym przypadku wynosił
około 1 godz. dla każdego z nich. Dla boku 60—01 koniecz
ne okazało się przeprowadzenie pomiaru w nocy, ze wzglę
du na niezwykle utrudnione warunki pomiaru tej długości.
Pomiar nocny przeprowadzony w godzinach 100 — 200 udał
się w zupełności i potwierdził sugestie dotyczące wykony
wania pomiarów telemetrem właśnie w nocy. Odległość
60-02 mierzono dwukrotnie w różnych warunkach, dla zba
dania wpływu wymienionych zakłóceń na wyniki pomiaru.
Nie stwierdzono jednak różnicy między dwoma pomiarami
przekraczającej 8 cm, tj. podwójnej wartości średniego
błędu standardowego. Nie stwierdzono też szkodliwego
wpływu trakcji tramwajowej, której przebieg pokrywał się
z kierunku mierzonej długości. Jak widać pomiar wyko
nany starannie, nawet w czasie normalnego ruchu ulicz
nego, może być uważany za pełnowartościowy.
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Długość zredukowaną na płaszczyznę odniesienia obliczy
my po wprowadzeniu następujących poprawek:
D0 = D + rj + TAh + τe + rm + r„
(3)
gdzie:
D — długość mierzona,

τf — redukcja fizykalna,
rAh — poprawka na pochylenie boku do poziomu,
r. — poprawka ze względu na ekscentryczny pomiar
długości,
— poprawka ze względu na redukcję długości na poziom 200 m n.p.m.,
To — poprawka za odwzorowanie Gaussa-Kriigera.
Wymienione poprawki można traktować jako wielkości od
siebie niezależne, stąd zgodnie z prawem przenoszenia się
błędów i kładąc warunek na graniczny błąd obliczenia bo
ku i 1 cm, otrzymamy:
"lPo = "»ÿ + m2Ah + m2e + m2m + m2o ≤ 1 cm2
(4)

Przyjmując za autorem pracy (4), że wszystkie błędy mają
ten sam wpływ na ∞d, otrzymamy:
m — mrJ— mAh — ^nrt — τrlrm — mrO
t∏do

= 5 m2 ≤ 1 cm2

m ≤ + 4,5 mm
stąd
(5)
W analizie wstępnej należało więc ustalić każdorazowo dla
najbardziej niekorzystnych warunków pomiaru dokładność,
z jaką należy wyznaczyć elementy redukcyjne.
Zestawienie długości pomierzonych telemetrem 2, tele
metrem 8 i długości z triangulacji podaje tablica 2.
Ponieważ pomiary wykonane telemetrem 2 i telemetrem 8
można traktować jako niezależne, średni błąd pomiaru dłu
gości boku sieci dla obydwu telemetrów obliczymy na pod
stawie różnic „v" zestawionych w kolumnie 11 tablicy 2.
Fhzy założeniu równej dokładności obu pomiarów — tym
samym typem przyrządu — otrzymamy:

n — ilość różnic

(6)

Podstawiając do wzoru (6) wartości „u” zestawione w kol. 7
dostaniemy:
mD = ±

√

240,14
,-----—ʌ- = ± /5,72 = ± 2,4 cm
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Dla porównania: średni błąd kwadratyczny obliczony dla
całej sieci na podstawie średnich błędów charakteryzują
cych wewnętrzną dokładność wynosi:
dla telemetru 2

m⅛ = ± 0,026 m

dla telemetru 8

m⅛ = ± 0,026 m

Błąd względny pomiaru boku w sieci, obliczany na podsta
wie średniego błędu pomiaru długości przyjętego jako
t∏d = ± 2,5 cm, dla średniego boku w sieci D = 1580 m
wynosi
mo
0,025
1
~D ~ 1580 ~ 63 200

3. Wyniki wyrównania i końcowe wnioski
Sieć kątowo-liniową wyrównano metodą spostrzeżeń po
średniczących jako sieć lokalną, niezależną od istniejącej
sieci triangulacyjnej. Ponieważ w pomiarze posłużono się
dwoma telemetrami, więc wyrównanie trzeba było prowa
dzić oddzielnie dla każdego przyrządu. Logicznie wydawa
łoby się, że najprościej byłoby uśrednić wyniki tych po
miarów. Jednak ze względu na wątpliwości co do stałej
telemetru nr 8 i z uwagi na eksperymentalny charakter
pomiarów zdecydowaliśmy się na dwa niezależne wyrów
nania.
Założona przez nas sieć jest siecią kątowo-liniową, w
której średnie błędy pomiaru kątów w mierze radialnej
są w przybliżeniu równe błędom względnym długości. Sto
sunek tych wielkości wynosi:

m
μ∕D

9,5“ × 63 200

ρ“

= 0,946

Na tej podstawie obserwacjom kątowym i liniowym przy-

Tablica 2

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Długości

pomierzone

Długości wyrównane

Ozna
czenie
boku

Długość
z triangu
lacji

telemetrem
2

telemetrem
8

tel. 2

tel. 8

1

2

3

4

5

6

03 -84
84 -27
27 -15
15 -66
66 -05
05 —66a
66a-06
06 -21
21 -94
94 -04
04 -47
47 —17a
17a-01
01 —35a
35a-03
03 -02
02 -60
60 -Ol
60 -79
60 -04
79 —66a

1124,644
1076,545
911,703

1483,131

1456,822
1467,346

1277,641
1124,630
1076,435
911,699
1229,999
934,827
1338,698
887,159
1483,161
1065,317
2293,206
2761,209
2125,411
1798,059
1841,876
1808,198
2053,434
2365,725
1456,824
2020,165
1467,329

1277,643
1124,679
1076,445
911,674
1229,943
934,819
1338,653
887,214
1483,158
1065,350
2293,189
2761,212
2125,386
1798,042
1841,884
1808,180
2053,375
2365,670
1456,874
2020,135
1467,334

1277,635
1124,675
1076,450
911,680
1229,953
931,826
1338,670
887,232
1483,192
1065,384
2293,203
2761,241
2125,333
1798,002
1841,869
1808,195
2053,374
2365,711
1456,839
2020,186
1467,327

1

1277,638
1124,629
1076,440
911,703
1230,006
934,831
1338,707
887,177
1483,205
1065,354
2293,236
2761,259
2125,357
1798,032
1841,864
1808,211
2053,425
2365,741
1456,778
2020,200
1467,311

(7)

n—u

wynosi:
mo> = ± 6,9cc m<,a = ± 6,8cc
odpowiednio dla każdego z telemetrów.
Długości wyrównane zestawione są w tablicy 2 (kol. 5 i 6).
Tabela ta podaje też odpowiednie różnice między odległoś
ciami z pomiaru i z wyrównania oraz z triangulacji.
Średnie błędy niewiadomych obliczono według wzorów:

m, = mβ∣∕Q
*i

my = moγQ⅛e

i

n

(2)-W

(2)-(5)

(2)-(6)

7

8

9

10

-0,035
+0,100
+ 0,029

+ 0,014
+0,110
+ 0,004

-0,031
+ 0,095
+ 0,023

+ 0,015
+0,105
0,000

-0,027

-0,030

-0,061

-0,074

-0,052

-0,002

-0,017

+ 0,044

+0,012

+0,017

+ 0,019

+ 0,035

(2)-(3)

pisane zostały jednakowe wagi pa = PD =s 1· Obliczenie
układu 32 równań normalnych przeprowadzono na maszy
nie typu UMC-I w Zakładzie Obliczeń Geodezyjnych AGH.
Nie omawiając bliżej przebiegu prac obliczeniowych ogra
niczamy się do podania wyników wyrównania.
Błąd średni jednostkowy po wyrównaniu obliczamy we
dług- wzoru (7)
n,,±√J≡L

ó

R

(8)

gdzie Qu, Qkk oznaczają tzw. współczynniki wagowe przy
niewiadomych „x-owych” i „y-owych” danego punktu.
Wyznaczono także średnie błędy położenia każdego
z punktów sieci według wzoru:

Wp = ± lʌnɪ + m’
(9)
Jeśli chodzi o pomiary długości, to najważniejszym zagad
nieniem była sprawa możliwości wykorzystania telemetru
w pomiarach miejskich. Trzeba powiedzieć, że telemetr
OG-I zdał tu egzamin, chociaż w przypadku nasilenia
ruchu ulicznego pomiar trzeba wykonywać bardzo staran
nie, a ekonomika pomiaru znacznie wówczas spada. Wydaje się, że przeprowadzanie pomiarów triangulacyjnych
w mieście przy pomoc>' dalmierzy elektromagnetycznych
napotkałoby na trudności przede wszystkim ze względu na
duże wpływy odbić (zakładamy bowiem typową dla trian
gulacji miejskiej stabilizację punktów na budowlach) i trud,
ności w transporcie. Autorytatywną odpowiedź na to za
gadnienie można jednak uzyskać dopiero po przeprowadze
niu -odpowiednich badań. W pomiarach sieci poligonizacji
miejskiej telemetr okazał się instrumentem bardzo ekono
micznym. Całość pomiaru (z wyjątkiem jednej długości)
przeprowadzono w ciągu 24 godzin (z zastosowaniem sa
mochodu), co daje przeciętną 10 długości dziennie. Warto
w tym miejscu przypomnieć, że średni bok w sieci ma
długość 1580 m. Widać stąd, jak duży jest postęp w sto
sunku do tradycyjnych metod pomiaru długości. Wnioski
odnośnie pomiarów liniowych zmierzają do zalecenia wy
konywania tych pomiarów w nocy, kiedy to, jak wiadomo,
ruch pojazdów jest minimalny. Kolejny wniosek nasuwa się
z porównania błędu średniego pojedynczego pomiaru okreś
lonego na podstawie różnic z pomiarów 1 i 2 wykonanych
obydwoma telemetrami mo = i 0,024 m z błędem średnim
obliczonym na podstawie błędów charakteryzujących we
wnętrzną dokładność pomiaru mŋ = ± 0,026 m (dla obydwu
telemetrów). O ile pierwszy błąd jest wielkością reprezen

i

•

C

(3)-(4) (5)-(6)

(3)-(5)

11

12

13

+ 0,002
+ 0,049
+ 0,010
-0,025
-0,056
-0,008
-0,045
+ 0,055
-0,003
+0,033
-0,017
+ 0,003
-0,025
-0,017
+ 0,008
-0,018
-0,059
-0,055
+ 0,050
-0,030
+0,005

-0,003
+0,046
+0,010
-0,023
-0,053
-0,005
-0,037
+ 0,055
-0,013
+0,030
-0,033
-0,018
-0,024
-0,030
+0,005
-0,016
-0,051
-0,030
+0,061
-0,014
+0,016

+ 0,008
+ 0,004
-0,004
-0,006
-0,010
-0,007
-0,017
-0,018
-0,034
+ 0,034
-0,014
-0,029
+ 0,053
+0,040
+ 0,015
-0,015
+ 0,001
-0,041
+0,035
-0,051
+0,007

(4)-(6)

14
+ 0,003
+ 0,001
-0,005
-0,004
-0,007
— 0,004
-0,009
-0,018
-0,044
-0.037
-0,030
-0,050
+ 0,054
+ 0,027
+ 0,012
-0,013
+0,009
-0,016
+ 0,046
-0,035
+ 0,018

tatywną dla całego pomiaru, to drugi błąd nie zawiera
wpływu błędów wynikających z wprowadzenia redukcji fi
zykalnej. Ponieważ oba te błędy należy traktować jako
wielkości równe, można zauważyć, że największy wpływ na
dokładność pomiaru mają błędy powstające z odbić fali
elektromagnetycznej od powierzchni terenu. Aby wpływ
ten zmniejszyć należy zwiększyć ilość serii wykonywanych
na stanowisku.
Z zestawionych wyników wyrównania wypada przytoczyć
wielkość przeciętnego błędu położenia punktu, która to
wielkość dla obydwu sieci niezależnych wynosi:
mp = ± J-jJ = ;£ 0,06 m
n

Maksymalny błąd położenia punktu wynosi: nιp^ — ÷ 0,08 m
Minimalny -błąd położenia punktu w obu sieciach:
mp = i θ,ʊɜ m
Rownomiieriny rozkład błędów w całej sieci i przyjęty spo
sób wyrównania wskazują, że podane wyżej wielkości trak
tować należy jako wynik zgodności wewnętrznej w sieci.
Zauważmy jes-zcze, że mniejsze błędności Qu, Qkk można
było uzyskać przez poprawienie kształtu sieci, który nie
wątpliwie wpłynął na wyżej wymienione ,błędności. Jeśli
poprawienie kształtu sieci napotyka na trudności, celowe
wydaje się wzmocnienie konstrukcji sieci przez pomiar
dodatkowych długości między różnymi jej punktami. W na
szym przypadku pomimo możliwości stosowania dodatko
wych celowych staraliśmy się zachować typowy kształt
sieci poligonowej.
Z dostępnych nam materiałów i prospektów wynika, że
za pomocą np. amerykańskiego systemu dalmierczego
Electropate lub przyrządu Wilda-DI 50 Distomat można
by osiągnąć jeszcze wyższe dokładności. Można też przy
puszczać, że nowy model telemetru OG-Ol będzie charak
teryzował się mniejszym błędem standardowym.
Praca niniejsza, przeprowadzona pod kierownictwem prof.
M. Odlanickiego-Poczdbutta, jest kolejnym etapem badań
nad różnymi możliwościami zastosowania telemetru OG-I
w pomiarach geodezyjnych. Uwzględniając jej pozytywne
wyniki można przypuszczać, że wprowadzenie nowej tech
niki do pomiarów poligonizacji miejskiej znajdzie zasto
sowanie w praktyce, szczególnie ze względu na wynikające
stąd korzyści natury ekonomicznej.
Sądzimy także, że wnioski z tej pracy stanowić będą
ciekawy materiał do dalszych studiów i badań prowadzo
nych nad zastosowaniem dalmierzy elektromagnetycznych
w geodezji.
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Automatyzacja pomiarów kąta
Główna Komisja Techniki SGP w planie swych prac zamieściła opracowanie kil
ku ważnych z punktu widzenia technicznego tematów. Jednym z tych tematów było
zagadnienie automatyzacji pomiarów kąta, który to temat opracowałem. Praca ta
była referowana i dyskutowana na posiedzeniu Komisji
(od Autora).
Uzyskanie optymalnych efektów techniczno-ekonomicz
nych przy zastosowaniu mechanizacji i automatyzacji jest
możliwe tylko w przypadku kompleksowego traktowania
całego procesu technologicznego. Logicznym następstwem
coraz szerszego stosowania w geodezji maszyn cyfrowych
stało się poszukiwanie rozwiązań umożliwiających maksy
malną automatyzację całego cyklu przetwarzania danych
geodezyjnych. Po maszynach licząco-analitycznych i maszy
nach cyfrowych zostały skonstruowane współpracujące
z nimi koordynatografy automatyczne, nadal jednak stoso
wanie wymienionych urządzeń wymaga szeregu prac przy
gotowawczych wykonywanych ręcznie. Specyfika pracy ma
szyn cyfrowych wymaga bowiem wprowadzania danych
wejściowych w odpowiedniej postaci. Wyniki pomiarów
geodezyjnych zapisane w dzienniku polowym muszą być
przed wprowadzeniem ich do maszyny cyfrowej — prze
niesione na karty lub taśmy dziurkowane bądź magnetycz
ne, a następnie sprawdzone. Koszt tych prac pomocniczych
kształtuje się szczególnie niekorzystnie przy masowych pro
stych obliczeniach geodezyjnych, gdzie na względnie małą
liczbę operacji logicznych i arytmetycznych przypada
względnie znaczna liczba wprowadzonych danych pomiaro
wych. Wyeliminowanie czynności pomocniczych jest możli
we przy użyciu takich narzędzi pomiarowych, w których
odczyt i rejestracja odbywają się automatycznie, przy tym
zastosowany przy pomiarze kod jest identyczny z kodem
odpowiedniej maszyny cyfrowej.
Do zamiany wielkości anologowej mierzonego kąta na
wartość liczbową, wyrażoną za pomocą kodu cyfrowego,
służą różnego rodzaju przetworniki analogowo-cyfrowe. Jed
nym z elementów takiego przetwornika jest tarcza kodowa.
Rysunek kodu jest naniesiony na tarczę w postaci kombi
nacji figur geometrycznych, przy czym elementy kodu
mogą być wykonane jako segmenty przewodzące prąd
i nie przewodzące (odczyt elektryczny) lub też jako seg
menty przeźroczyste i nieprzeźroczyste (odczyt optyczny).
Tarcze kodowe muszą spełniać szereg wymogów dotyczą
cych dokładności położenia i jakości krawędzi znaków kodu,
stopnia ich zaczernienia lub przeźroczystości oraz trwałości
i odporności na wstrząsy, zmiany temperatury, wilgotności
itp. Tarczę kodową charakteryzuje się przez podanie jej
wymiarów, rodzaju kodu i liczby bitów, liczby i wartości
działek elementarnych, zakresu przetwarzanej wielkości oraz
dokładności położenia krawędzi znaków kodowych. Dla
przykładu przytaczam parametry tarcz kodowych wykona
nych w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN [5]:

— maksymalna średnica:

tarczy kodowej

— 160 mm

rysunku kodu

— 155 mm

— rodzaj kodu dowolny

cyfrowej. Ta ostatnia możliwość nie może być wykorzysta
na w geodezji, ponieważ obecne maszyny cyfrowe nie mogą
być transportowane w teren.
Pierwszy teodolit kodowy wyprodukowała firma O. Fen
nel (Kassel). Prace projektowo-konstrukcyjne trwały 4 lata
i zostały zakończone w 1963 r. Teodolit FLT 1 (rys. 2) po
siadał tylko koło poziome, natomiast późniejszy typ FLT 3
(rys. 3) został wyposażony również w koło pionowe. Spe
cjalny kod pierścieniowy (rys. 4) opracowała firma ZUSE.
Pierwszy pierścień zawiera setki gradów, drugi — dziesiąt
ki, trzeci — pojedyncze grady i czwarty — O,1S. Dwie ścież
ki środkowe (t) służą jako indeks dla jednoznacznego od
czytu kąta. Na taśmie filmowej Odfotografowuje się odczyt
koła oraz dane pomocnicze. Fotografia koła składa się
z dwu części (rys. 5): części cyfrowej A (od O,1S do 399,9S)
i analogowej B (od θɛɛ do 999cc); ponadto w polu C znaj
duje się fotografia danych dodatkowych (numery stanowisk,
celów, stan pogody, data) nastawianych ręcznie za pomocą
nastawnika zmontowanego w teodolicie (2 grupy 6-bitowe).

Rys. i

Dla odróżnienia odczytów dwu kół zastosowano 2 podziały:
dla koła poziomego od Os do 399,9S, dla koła pionowego
od 400S do 799,9S. Jedna kaseta zawiera 10 m taśmy, co
przy przesuwie 16 mm na jeden odczyt wystarcza do za
rejestrowania 600 odczytów jednego koła lub 300 odczytów

w podz. dwójkowym 8192

— liczba działek elementarnych
—
—
—
—

w podz. dziesiętnym 10 000
błąd położenia krawędzi znaków
30"
najmniejsza szerokość znaku
0,01 mm
szerokość pierścienia
1—2 mm
czas wykonania tarczy 13-bitowej
5 godz.

Dla teodolitu średniej dokładności przy bezpośrednim
odczycie z tarczy kodowej niezbędna jest tarcza 18-bitowa
(262144 działki elementarne).
Działanie przetwornika optycznego ilustruje rys. 1. Świa
tło ze źródła 1 przechodzi przez układ optyczny 2 i przez
szczelinę przesłony 3, a następnie pada na tarczę kodową 4,
osadzoną na osi obrotu. Światło przechodzące przez prze
zroczyste elementy kodu pada na fotodiody 5, których liczba
jest równa liczbie bitów. Odczytanie stanów (0 lub 1) foto
diod oraz przedstawienie ich w postaci cyfrowej odbywa się
za pomocą układu elektronicznego 6. Wartość cyfrowa może
być przekazana przez matrycę dekodującą 7 do wskaźnika
cyfrowego 8, może być również zarejestrowana na taśmie
rejestratora 9 lub przekazana bezpośrednio do maszyny
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obu kół (rys. 6). Specjalną taśmę filmową odznaczającą się
małj n współczynnikiem rozszerzalności i dużą zdolnością
rozd’ '»lezą produkuje firma CODEMATIC (Wiesbaden).
Jak» '.rodło światła służy lampa błyskowa zasilana z su-

chego akumulatora niklowo-kadmowego. Czas błysku ok.
0,001 sek, pojemność 100 000 błysków, wymiary akumula
tora 18×8× 12 cm, waga ok. 2 kg.
Czynności obserwatora ograniczają się do ustawienia teo
dolitu na stanowisku {centrowanie i poziomowanie), na
stawienia danych dodatkowych, naprowadzanie lunety na
cel i naciśnięcia spustu migawki. Odczytanie i zapisanie

(ze względu na łatwość późniejszych obliczeń na maszynie
cyfrowej). Ostateczne wnioski z wykonanych prac nie zo
stały jeszcze opublikowane, jednak kilka ocen można już
przytoczyć. Średni błąd pomiaru kąta w jednym położeniu
lunety (3 pomiary w kolejności celowania: lewy-prawy,
prawy-lewy, lewy-prawy) wyniósł ± 3cc. Średni błąd po
miaru odległości pomierzonej paralaktycznie wyniósł
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Rys. 3

wyniku pomiaru oraz Wydziurkowanie danych na taśmie
odbywa się w sposób całkowicie zautomatyzowany. Na
świetlony film przesłany zostaje do biura, gdzie następuje
automatyczne wywołanie go w urządzeniu firmy CODEMATIC. Podczas wywoływania utrzymuje się stałą tempe
raturę (z tolerancją ± 0,2°C). Na wypadek przerwy w do
pływie prądu przewidziano możliwość ręcznego dokończenia
wywołania. Dzienna wydajność wynosi 3000 mm wywoła
nego filmu. Wywołany film zostaje wprowadzony do prze
twornika ZUSE Z84, w którym następuje pomiar, odczy
tanie i Wydziurkowanie wartości zarejestrowanych na taś
mie filmowej. Odczytanie informacji zawartej w częściach
AiC zdjęcia (rys. 5) wykonuje się zwykłymi metodami
fotoelektrycznymi, natomiast pomiar pozostałych pozycji
odczytu (c i cc) zawartych w polu B odbywa się za pomocą
specjalnego urządzenia. W polu B w górnym, kanale odfotografowuje się działki kodu z jednej części Iimbusa,
natomiast w dolnym kanale — działki z przeciwległej części
Iimbusa (podobnie jak w mikrometrze optycznym). Za po
mocą układu pokazanego na rys. 7 wykonuje się automa
tyczną interpolację wartości pojedynczej działki dolnego
kanału względem dwu działek kanału górnego, stanowią
cych skalę pomiaru (0,18). Strumień światła ze źródła
i przechodzi przez szczelinę przesłony 2 i za pomocą obracającego się pryzmatu 3 jest kierowany na oba kanały
części analogowej 4, a następnie pada na soczewkę cylindryczną 5, która skupia światło na fotodiodach 6. Przy
przejściu światła przez części przezroczyste kanałów diody
emitują sygnały. Pomiar odcinka leżącego między tymi
sygnałami odbywa się za pomocą układu złożonego z tar
czy 7, źródła światła 8 i fotodiody 9. Tarcza jest sztywno
połączona z obracającym się pryzmatem 3, a na jej obwodzie naniesiono 18 000 kresek podziałowych. Wydajność
przetwornika Z84 wynosi 300 m taśmy dziennie. Średni
błąd pojedynczego pomiaru kąta na taśmie (z uwzględnie
niem wszystkich występujących źródeł błędów) wynosi ok.
± 0,7cc. Automatycznie Wydziurkowana taśma zostaje wpro
wadzona do maszyny cyfrowej dla dalszego przetwarzania.
Schemat części układu kompleksowego przetwarzania da
nych zrealizowanego w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa
Hesji przedstawia rys. 8. Widać na nim przebieg procesu
od pomiaru w polu za pomocą teodolitu kodowego, przez
automatyczne wywołanie, odczytanie i Wydziurkowanie wy
ników na taśmie. Kolejnym etapem jest wykonanie obliczeń
na maszynie cyfrowej, skąd obliczone współrzędne są prze
kazywane do automatycznego koordynatografu. Dzienniki
pomiarowe oraz wykazy współrzędnych i obliczonych z nich
powierzchni mogą być — prócz taśmy dziurkowanej —
automatycznie dekodowane i wypisane przez podłączoną
maszynę do pisania.
Teodolit kodowy Fennela znalazł zastosowanie przy wy
konywaniu poligonizacji paralaktycznej, do pomiaru szcze
gółów metodą biegunową oraz wcięć trygonometrycznych

± 3 cm/100 m (łata pozioma 2 m) i ± 3 cm/50 m (łata pio
nowa 1 m). Pomiar jednego boku_poligonowego^ metodą _paralaktyczną łącznie z przejściem z poprzedniego stanowiska
Odieglego *o 100 m oraz ustawieniem teodolitu i łat zajmuje
ok 12 min: w tym czasie pomierzono również metodą bie
gunową 8 punktów sytuacyjnych. Teodolitem FLT' 3 pomie
rzono 2500 ha sytuacji, osiągając wydajność o 66% wyzszą
od dotychczasowej, przy czym najwyższy wzrost wydajności
osiąga się w terenie o dużej liczbie punktów sytuacyjnych.

Teodolit kodowy firmy Kern (Aarau) został Skonstruowany we współpracy z firmą Fennel. Od teodolitu FLT
różni się sposobem paralaktycznego pomiaru odległości.
Zamiast pomiaru kątów zastosowano kliny obrotowe. Wobec
ograniczonego zakresu obrotu klinów pozioma łata bazowa
ZOiStala podzielona na 4 odcinki dla 4 rożnych zakresów
pomiarowych:
— dla odległości od 2,8 m do 7,5 m -- dług, łaty 7,5 cm
20 cm
7,5 m do 20 m
55 cm
20 m do 55 m
150 cm
55 m do 150 m
Na taśmie filmowej rejestrowane są dane dodatkowe na
stawiane ręcznie, kąty poziome (załamania ciągów) i piono
we oraz położenie soczewki ogniskującej; ta ostatnia mior-
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macja pozwala zidentyfikować jeden z czterech przedzia
łów, w którym leży pomierzona odległość. Automatyczne
opracowanie filmu oraz dziurkowanie wyników odbywa się
za pomocą przetwornika Z84.

Firma Breithaupt i Syn (Kassel), współpracując z Insty
tutem Geodezyjnym (Bonn) i firmą Leitz (Wetzlar), wypro
dukowała teodolit kodowy DIGIGON. Zdjęcie i opis tego
teodolitu zamieszczone są w Informatorze BOITiE IGiK,
nr 1/66, str. 12.
Zasadę działania przetwornika fotoelektrycznego firmy
Leitz ilustruje rys. 9. Tarcza kołowa R ma na obwodzie
sektory przeźroczyste i nieprzeźroczyste. Światło żarówki L
przechodząc przez kondensator K oświetla sektory podziału
na tarczy. Za pomocą układu optycznego złożonego z pryz
matów P1—Pi i obiektywów O1 O2 obraz sektorów z lewej
strony tarczy jest rzutowany w skali 1 :1 na prawą stronę
tarczy. Pryzmaty P1 — P4 odwracają obraz tak, że przy obro
cie tarczy obrazy sektorów lewej strony i sektory prawej
poruszają się ruchem przeciwbieżnym. Ruch sektorów po
woduje okresową zmianę natężenia światła. Dla umożliwie
nia pomiaru kąta przy dwu możliwych kierunkach obrotu
tarczy światło zostaje spolaryzowane liniowo za pomocą
pryzmatu Wollastona W, a wskutek różnicy dróg optycznych
następuje przesunięcie fazy rozdzielonych promieni. Oba
promienie przechodzą przez pryzmat T i padają na foto
diody A i B, a emitowane przez nie sygnały są sumowane
w liczniku.
Na zupełnie innej zasadzie oparto system pomiarowy
teodolitu skonstruowanego w Instytucie Geodezji Teoretycz
nej przy Wyższej Szkole Technicznej w Hanowerze. Teo
dolit nie posiada koła podziałowego, a pomiar kąta polega
na pomiarze czasu obrotu wirującej przesłony ze szczeliną
(od jednego ramienia kąta do drugiego). Kierunek zerowy
(rys. 10) jest oznaczony na Iimbusie przez parę fotodiod
OO', natomiast kierunek osi celowej lunety wyznaczają foto
diody AA’. Kierunek zerowy może być ustawiany dowolnie
jak w zwykłym teodolicie. Nad fotodiodami wiruje równo
miernie przesłona szczelinowa napędzana silnikiem synchro
nicznym. Podczas przejścia szczeliny nad fotodiodą O pa
dające na nią światło powoduje uruchomienie urządzenia
mierzącego czas, natomiast przy przejściu szczeliny nad
fotodiodą A — następuje zatrzymanie urządzenia mierzą
cego. Sygnały czasu nadawane są przez generator kwar
cowy. Pomierzony czas podlega przetworzeniu na wartości
liczbowe odpowiadające kątom obroitu, a wyniki są dziurko
wane na taśmie.
Dla wyeliminowania wpływu ekscentru przysłony zasto
sowano pary fotodiod (OO', AA'), natomiast dla uniknięcia
wpływu nierównomierności chodu przysłony wykonuje się
pomiar kąta podczas 50 obrotów. Dzięki temu średni błąd
pomiaru jest niezależny od wielkości kąta i wynosi ok.
± 2cc. Stalaczasowa urządzenia „start — stop” wynosi 1- 10-3
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i nie ma praktycznego znaczenia. Błąd pomiaru czasu wy
nosi ok. ± 15 nanosekund, co w konkretnym teodolicie od
powiada ± l,5cc. Łączny średni błąd pomiaru kąta podczas
badań osiągnął wielkości ± 2—6cc. Omówiony teodolit został
użyty do doświadczalnego pomiaru prostoliniowego ciągu
poligonowego. Odległość między początkowym i końcowym
punktem ciągu pomierzona geodimetrem wyniosła 998,865 m.
Wykonano pomiar kątów i boków (met. paralaktyczną) przy
długościach boków ok. 50 m i ok. 100 m i uzyskano nastę
pujące wyniki:
50 m
100 m
— ilość stanowisk
21
11
— odchyłka kątowa
+ 164cc
— 12cc
— odchyłki poprz.
— 37 mm
— 11 mm
— odchyłki podł.
— 38 mm
+ 34 mm

Firma ASKANIA (Berlin) wyprodukowała teodolit potenCjometryczny (Tpot) przeznaczony zasadniczo do wykony
wania namiarów lotniczych. Wartość kąta widoczna jest
w okienku odczytowym, możliwa jest również automatycz
na rejestracja. Przewiduje .się możliwość zastosowania tego
teodolitu do niektórych pomiarów geodezyjnych (średni błąd
pomiaru kąta wynosi ok. ± 40").

Konstruowanie i produkcja automatycznych teodolitów
kodowych iwymaga współpracy kilku specjalistycznych za
kładów, przy czym dąży się do maksymalnego wykorzysta
nia istniejących podzespołów zarówno z dotychczasowych
teodolitów, jak i z urządzeń automatyki przemysłowej. Za
sadniczą zaletą omówionych typów teodolitów jest wyeli
minowanie wielu czynności pomocniczych dotychczas wyko
nywanych ręcznie. Dzięki temu osiąga się znaczny wzrost
wydajności spowodowany zarówno szybkością działania zau
tomatyzowanych urządzeń, jak również umożliwienie kie
rownikowi zespołu sprawowania faktycznego kierownictwa
podczas pracy w terenie. Obsługa teodolitów kodowych jest
bowiem prosta i może być powierzona personelowi pomoc
niczemu po odpowiednim przeszkoleniu. Ponadto automa

tyczny pomiar eliminuje błąd osobowy obserwatora przy
odczycie. Teoretyczne obawy związane z możliwością po
pełnienia błędów podczas celowania oraz brakiem kontroli
na stanowisku — nie potwierdziły się w dotychczasowej
praktyce.
Teodolity kodowe stanowią kolejny element automatyki
w całym cyklu przetwarzania danych geodezyjnych i tylko
na tym tle powinny być rozpatrywane zarówno od strony
nakładów inwestycyjnych, jak i uzyskiwanych korzyści.
Za pomoc okazaną przy zbieraniu materiałów do niniej
szego artykułu uprzejmie dziękuję Panu mgr inż. Tadeu
szowi Bychawskiemu.
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Określenie dopuszczalnych błędów i ustalenie zasad wykonywania niwelacji trygonometrycznej
w kopalniach odkrywkowych
1. Wstęp. Opracowanie wykonane zostało w Zakładzie
Miernictwa Górniczego i Ochrony Powierzchni Głównego
Instytutu Górnictwa dla przeanalizowania dokładności ni;
welacji trygonometrycznej na powierzchni kopalń węgli
brunatnych i określenie dopuszczalnych odchyłek pomiędzy
wynikami niezależnych pomiarów. Stanowi ono część ob
szernej pracy z zakresu analizy dokładności wszystkich po
miarów wysokościowych prowadzonych w zakładach gór
niczych podziemnych i odkrywkowych. Pracę w przedsta
wianym tu temacie podjęto i zakończono w 1965 r. na pod
stawie analiz podstawowych wzorów obliczeniowych dla
określenia wysokości sposobem niwelacji trygonometrycznej
oraz w oparciu o materiały pomiarowe kopalń węgla bru
natnego: Konin i Turów. W wyniku opracowanej analizy
dokładności ustalone zostały szczegółowe wskazania odnoś
nie sposobu prowadzenia pomiarów, niezbędnych dokładności
określania elementów składowych pomiaru (liniowych i ką
towych), wprowadzania do obliczonych przyrostów wyso
kości poprawek uwzględniających wpływ krzywizny Ziemi
i refrakcji powietrza i obliczania średnich wysokości punk
tów określanych z różnych punktów bazowych, tj. określa
nych niezależnie od siebie oraz stasowania wag dla wy
równywania przyrostów wysokości.
Wytyczne niniejszego opracowania umożliwią zatem służ
bie mierniczej kopalń odkrywkowych prowadzenie niwe
lacji trygonometrycznej w sposób optymalny oraz podnie
sienie dokładności tych pomiarów.

punktu P leżącego w linii bazy. W obu przypadkach znana
jest (lub określona wstępnymi pomiarami) długość bazy
i wysokości punktów A i B. W praktyce kopalń odkrywko
wych punkty bazy stanowią zazwyczaj punkty osnowy po
miarowej: sytuacyjnej i wysokościowej, którą zakłada się
na dłuższy okres istnienia kopalni.
W przypadku jak na rys. 1 mierzy się w punktach AiB
następujące elementy:
— kąty poziome φ i ψ,
— kąty pionowe α i β,
— wysokości teodolitu nad punktami: ía, íb,
— wysokość sygnału nad punktami P — i„ (jeżeli punkt P
traktuje się jako kontrolny przy pomiarach fotograme
trycznych, określenie jego wysokości nad terenem nie
jest potrzebne).

2. Zasada wykonywania niwelacji trygonometrycznej

P

Zasadę wykonywania niwelacji trygonometrycznej ilu
strują uproszczone rysunki schematyczne 1 i 2. Na rys. 1
przedstawiono sposób określania wysokości punktu P usy
tuowanego dowolnie względem bazy AB, zaś na rys. 2 —

IA

. I .⅛

Rys. 2. Schemat wcięcia przestrzennego punktu leżącego w linii bazy

Wysokość punktu P z niwelacji trygonometrycznej obli
cza się dwiema drogami: z punktu Aiz punktu B. Wycho
dząc z punktu A otrzymamy:
Hp = Ha + ía + A⅛λp — ip

(1)

AhAp = ¡A ∙tg a

(2)

gdzie:

przy czym Ia oblicza się wzorem:
Ia — b

Rvs 1. Schemat wcięcia przestrzennego punktu dla wyznaczenia
jego wysokości sposobem trygonometrycznym (punkt wyznaczany
leży zewnątrz bazy)

sin φ

sin (φ + y)

(ɜ)

Analogiczne wzory występują przy obliczeniu wysokości
z punktu B.
Dla sytuacji jak na rys. 2, tj. gdy punkty A, B i P leżą
w jednej płaszczyźnie pianowej, wystarczy zmierzyć kąty
pionowe a.AF, obp- Gdy nieznana jest wysokość jednego
z punktów bazy, to należy zmierzyć jeszcze kąt α.4B∙ Obli
czenie prowadzi się w następującej kolejności:
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1. Dla przypadku, gdy kąt
tem, oblicza się go ze wzoru:

oab

nie był mierzony teodoli

AIiab

(4)

tg a ab = —r—

2. Oblicza się długość pochyłą b':
b' = ---------- = ∖∕AX'⅛b ~r AYab -∖-AIiad
(5)
cos aAB
gdzie AV, JY są różnicami współrzędnych pkt. AiB.
3. Oblicza się długość pochylą boku 1'a z rozwiązania
trójkąta:
sin aDp
(6)
sin(aAp + app)
Jeżeli kąty a były mierzone we wszystkich punktach, tj.
A, B : P, to istnieje możliwość wyrównania kątów przed
obliczeniem.
Przyrost wysokości Ah oblicza się ze wzoru:
AhAP — Ia -sɪɪɪ (oap — aab)
(7)
a wysokość punktu P oblicza się wzorem (1)

3. Analiza błędu niwelacji trygonometrycznej

Jak wynika z wzoru (1) błąd wysokości Hd wyraża wzór:
mHp = ± ]∕m⅛4 + miA + m⅛kAP + mip

(8)

gdzie:

mH A — błąd wysokości punktu A,
m,-ʃ mip — błędy pomiaru wysokości teodolitu w punk
cie P,
m∣h,tp— błąd określenia przyrostu wysokości AhjpW praktyce przyjmuje się, że błąd wysokości punktu A
nie występuje, a błędy wysokości teodolitu i sygnału przy
odpowiednio starannym pomiarze i dokładnej stabilizacji
punktów (reperów) mogą być zredukowane do pojedynczych
milimetrów (w dalszej części opracowania przyjęto, że

Dla mψ = mv-mk otrzymamy:
τ∏ι l = ±1 — ∕ctg2(φ + y) + [ctgψ - ctg(φ + v)]a (14)
ρ
Dla punktów P rozmieszczonych na Symetralnej do bazy
lub w odległości od niej nie większej niż 1∕a b wzór (14)
przyjmie postać:

mιi = 1 ■ — /2,5 ctga φ + 0,5 tg2 φ + 2

(15)

b ∙ m∣c
.------------------------------m¡A = —--- ------ ∙]∕2,5 ctc2 φ + 0,5 tg2 φ + 2
λ
2cosφ∙ρ

(15 )

e

lub

Dla mκ — ± 7" błąd m¡A będzie w przybliżeniu równy:
ml =±-√---- b∣∕'l + tg4φ
(16)
smφ
przy czym, aby m¡A było podane w milimetrach, bazę b
należy wyrażać w setkach metrów.
Przebieg izolinii (w mm) błędu długości boku Ia na po
wierzchni przedstawiono na rysunku 3 dla bazy b = 100 m
przy m
=±7".
*
Wykres pozwala ma określenie błędu m w
następujący sposób: po wniesieniu punktu P za pomocą ką
tów φ i ψ wprost z wykresu odczytuje się błąd miA, nato
miast miB uzyskuje się z punktu P’ leżącego po przeciw
nej stronie Symetralnej bazy w równej od niej odległości.
Jeżeli baza pomiarowa była równa, przy tym b metrów to
otrzymane wielkości mi z wykresu należy przemnażać przez
0,01 1 metrów.

mU = m*
p = ÷ 5 mm

Rozpatrzmy w dalszym ciągu osobno błąd mth dla niwe
lacji punktu dowolnie usytuowanego względem bazy (rys. 1)
i dla niwelacji prowadzonej w płaszczyźnie pionowej
(rys. 2). Przy niwelacji punktu usytuowanego dowolnie
względem bazy błąd przyrostu wysokości wyraża wzór:
THa
"ljftjp

±

COS-Q

lub

e2

AHap

mAhAp

(9)

(10)

= ± —ɪʃ-

Przy niedużych nachyleniach celowych boku (w praktyce do
kilku stopni) błąd mAhjip można przedstawić prostym
wzorem:
mjftJP = ± la

ɑŋ

Błąd pomiaru kąta pionowego ma = ± 7" (wielkość uza
sadniona teoretycznie i uzyskiwana w praktyce dla prze
ważającej ilości teodolitów).
Błąd długości miA otrzymamy z przeanalizowania wzoru
(3):

mi
,
mí
— + [ctgy - ctg(φ + y>)]≡ ·——
Q2
e*
(12)

gdzie:
m<f, m<f — błędy pomiaru kątów poziomych,
mb — błędy określenia długości bazy.
Jeżeli długość bazy przyjmuje się za bezbłędną, to
wzór (12) uprości się:
(13)
m∣A = ± 1
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mφ
∏lφ
Ctg2 (φ + y) — + [ctg y - ctg (φ + y)]2 —e2
e2

√

Rys. 3. Wykresy linii równych błędów określenia długości boku 1A
z rozwiązania trójkąta ABP dla AB = 100 m i mφ = mγ = ± 7*

Jak widać z wykresu rys. 3, minimum błędów mi przy
pada w polu ograniczonym lukami w odległości od bazy od
około 0,2 b do około b a zwłaszcza w pobliżu przeciwległe
go naroża względem boku I. Dla celów praktycznych można
przyjmować, że błędy miA ɪ mlB dla dowolnych położeń
punktu P względem bazy (z wyjątkiem rejonów w pobli
żu punktów A i B) są sobie równe. Przy przyjęciu bezbłęd
ności określenia wysokości punktu bazy i m¡A = m¡D — ±
5 mm, przy poziomych lub nieznacznie pochyłych kierun
kach boku Ia i dla m∣c = 7" błąd π⅛ przedstawi wzór:
mHp = ± ]∕50 + 0,00115 ⅛

(17)

przy czym dla Ia w metrach otrzymuje się m∏p w mili
metrach. Wykres błędu średniego i granicznego (3-krotnie
większego) wysokości punktu z pomiaru niwelacją trygo
nometryczną przedstawiono na rys. 4.
Dla boków Ia wynoszących średnio około 750 m (prak
tycznie dla długości większych od 200 m) w wyniku roz-

winięcia w szereg Taylora wyrażenia 2 Wzoru (17) można
stosować prosty wzór:
m⅛M=i(l>4÷⅛)
(18)

lub w przybliżeniu:

ɪ

(18')

m⅛(fr) = ≡

Ełąd graniczny wyrazi się wzorem:
"4⅛(gr) = ± (4,2 + 0,1 /)

(19)

mHf.

4. Wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji
Ze względu na to, że długości boków 1 występujące przy
niwelacji Irygoinometrycznej w kopalniach odkrywkowych
węgla brunatnego wynoszą od kilkuset metrów do około
1,5 km, zatem do obliczanych przyrostów wysokości Ah
w przypadku pomiaru kątów pionowych z jednego stano
wiska, należy wprowadzać poprawkę na krzywiznę Ziemi
i refrakcję.
Wpływ krzywizny Ziemi na określenie przyrostu wyso
kości z pomiaru trygonometrycznego ilustruje rys. 5. Ozna
czając odcinek A' Po przez pz (poprawka wskutek krzy
wizny Ziemi) można napisać następującą zależność:
Pi = <4· sin — = Ia-

(26)

ale
Ia

skąd

ω= — ∙p
R `

liA
^ = Tr

Rys. 4. Wykresy wielkości błędu średniego i granicznego wyzna
czenia wysokości z niwelacji trygonometrycznej dlam;4 = m,∙p = ± Smm
i m⅛ = i 7"

lub w przybliżeniu:

"⅛,ir, = ± 0,11

(19')

W odniesieniu do niwelacji wykonywanej w płaszczyźnie
pionowej błąd wyznaczenia przyrostu wysokości będzie:
1A

-)----- -∙cos- (αAp — OAB ×
O2____________________

Przyjmując maAP = maAI) = ma

× (n>u.4p + maAB)
otrzymamy:

(27)

(28)

Dla Ia wyrażonego w km otrzymamy wzór praktyczny na
obliczenie poprawki pz w cm:
Pi = 7,85 Pa
(29)
Dla uzyskania przyrostu wysokości AhAp wolnego od wpły
wu krzywizny Ziemi należy absolutną wartość obliczonego
przyrostu poprawić 0 poprawkę pz stosując następującą za
sadę: jeżeli a > 0°, to poprawkę należy dodawać do przy
rostu, jeżeli zaś α < 0°, to należy odejmować. Identyczny
efekt otrzyma się przez wprowadzenie do wzoru obliczenio
wego (2) lub (7) odpowiedniej poprawki kątowej (w sekun
dach) obliczonej według wzoru:
Pa = 1672 Ia
(30)
przy czym Ia należy wyrażać w km.
Poprawkę pa należy wprowadzać do absolutnej wartości
zmierzonego kąta z uwzględnieniem znaków według zasady
jak dla pz. Wpływ refrakcji powietrza w kopalniach od
krywkowych może odbiegać i to dość znacznie od powszech
nie przyjętych w literaturze technicznej wartości określonej
współczynnikiem k, wynoszącym średnio około 0,13. Przy
czyny rozbieżności mogą być znaczne (dochodzić od kilku

(20)

aAp — oab) ■ nif, 4- y cos2 (aAP — aAB)---- ½A
Q(21)
Dla niedużych nachyleń:
ma
(22)
™Ah Jp = ± Ci · ---ρ
Występujące we wzorze wielkości mj. uzyska się z przeanalizowania wzoru (6):

m^AP

+ ctg! (aAP + aBP) ·----- +
________________________ ____________
nιapp

+ [ɑtg aAP — ctg (aAP + dBp)]s------- —

(23)

e-

Przy długości bazy przyjmowanej za bezbłędną i dla
m“^p = rn°BP ~ m'∙ otrzymamy:
ma .-----------------------m , = ±1'a∙ ----- )' ctg≡ (aAP + aBP) +
A

e

_______

______

______

+ [ctg aAP — ctg (aAP — ɑap)]2

(24)
Ponieważ punkty P leżą ∣na ogół w pobliżu Symetralnej bazy, a kąty a są mierzone z błędem nie przekraczającym
± 7" zatem błąd t∏i.a wyrazić można wzorem przybliżomym:
1,2
,----------------= ± —---------- 6 y 1 + tg4 aAP
sm a Ap

(25)

i (25) są identyczne z wzorami (12), (13)
Wzory (23), (24)
...
i (16) wyprowadzanymi dla niwelacji trygonometrycznej do
wolnego punktu względem bazy. Dlatego też dla wyzna
czenia błędu t∏ia można posługiwać się wykresem rys. 3.

dziesięciu do ponad 100%). Powodem tego mogą być różnice
wysokości terenu (morfologia) i związane z tym zaburzenia
w równoległym ułożeniu warstw powietrza 0 zbliżonych
temperaturach silne prądy powietrza), wibracje w wyniku
różnic temperatur skał w kopalni i w terenie otaczającym
(obecność zwałów, wód itp.).
Zagadnienie ustalenia dokładniejszych współczynników
refrakcji w kopalniach odkrywkowych (nie wyklucza się
również możliwości odmiennego kształtowania się refrakcji
powietrza w poszczególnych kopalniach) przekracza ramy
obecnej pracy i jako bardzo szczegółowe może być przed
miotem odrębnego opracowania. Przyjmując jednak współ
czynnik k = 0,13 jako realny dla kopalń, można określić
łączny wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji powietrza po
niższymi wzorami:
pi = ± 6.8 li,

(31)

p'a=± 14,1 lA.

(32)
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Tablica 1. Zestawienie poprawek kątowych i poprav>ek na przyrosty wysokości uwzględniających kulistość Ziemi i refrakcję powietrza

Odległość
w km
Poprawka kąto
wa pa sek
Poprawka przy
rostów wys.
Pz ’ cm

0,1

0,2. 0,3 0,4

1,4

2,8

0,1 0,3

4,2

0,6

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

25,4

26,6

28,2

24,6

27,3·

5,6

7,0 8,5

9,9

11,3

12,7

14,1

15,5

16,9

18,3

19,7

21,1

22,6

24,0

1,1

1,7

2,5

3,4

4,4

5,5

6,8

8,3

9,8

11,6

13,4

15,4

17,5

19,7

Przy Ia w km otrzymuje się poprawkę pɪ w cm a ρά
w sekundach. W tablicy 1 zestawiono wartości tych poprawek dla Ia co 0,1 km.

5. Zasada wyrównywania wysokości punktów określonych
niwelacją trygonometryczną
W praktyce pomiarowej kopalń odkrywkowych wysokość
punktu określa się niwelacją trygonometryczną co najmniej
z 2 a bardzo często z 3 stanowisk, otrzymując tym samym
warunki dla wyrównania wysokości punktu. Ponieważ jed
nak — jak wynika z przeprowadzonej poprzednio analizy —
błędy określenia wysokości są funkcją kilku zmiennych, do
obliczenia średniej wysokości punktu określonego niwelacją
trygonometryczną z kilku pomiarów (boków) należy stoso
wać odpowiednie wagi:
1
(33)
P = —~
mHp

22,1

W uwzględnieniu wzoru (38) oraz wzoru (18) dopuszczal
ną różnicę dwóch pomiarów wysokości z niwelacji trygo
nometrycznej można będzie zatem przedstawić następują
cym wzorem:
a) przy niedużych nachyleniach linii celowania (boku) —
praktycznie przy nachyleniach « < 10°
<5 = ± 145 Zmax
(39)
gdzie
Zmax — najdłuższy bok przyjmowany do określenia
wysokości.
Jeżeli Imox wyrazi się w km, to wynik otrzyma się w mm,
b) przy nachyleniach boku a > IO0
*
<5=±-^-∙
(40)
cos1 a

Wzory (39) i (40) należy uważać za aktualne kryterium
dopuszczalności wyników dwóch pomiarów wysokości z ni
welacji trygonometrycznej w warunkach kopalń odkrywko
wych węgla brunatnego i innych.

Błąd wysokości punktu mHp określa się przy tym ze
wzorów (8) ÷ (11) i (17) ÷ (22). Średnią wysokość punktu
oblicza się z wzoru ogólnego:
„
Hp(A)-pa + Hp(B) Pb + ∙ ∙ ∙ + Hp(N)-Pn
Hp,r =-------------------------------------------------------------------(34)
Pa + Pb + ∙ ∙ ∙ + Pn

Ponieważ w praktyce kopalń odkrywkowych węgla brunat
nego na ogół kąty nachylenia boków są nieduże (nie przekraczają kilku stopni) za mnp można przyjmować wielkości wyrażone wzorem (18). Wagi obserwacji w tych przypadkach można określić z prostego wzoru:
1
(35)
Gdy pomiar wykonywany jest z dwóch punktów AiB,
wówczas średnią wysokość obliczyć można wzorem:
tr
Hp(A)-Ip ÷ Hp(B)-IJi
Hpir =----------------------------------I2
A + I2
B

(36)

natomiast przy pomiarze wykonanym z 3 punktów (A, B
i C) stosuje się wzór:
„
Hp(A) -Ib-Ic + ∏p(b) -IJi-Ic + HP(c) -IJt-Ip
Hpir = —------- —- ------------------------------------------------------

Ui-Ib+ lJi-l2
c +I2
B-Ic

(37)

Jeżeli długości boków były w przybliżeniu jednakowe
(punkt P leży w przybliżeniu na Symetralnej bazy) średnią
wysokość punktu można obliczyć jako zwykłą średnią
arytmetyczną.

6. Wyniki niwelacji trygonometrycznej punktów z pomiarów
prowadzonych w kopalniach węgla brunatnego
Celem porównania wyprowadzonych powyżej zależności
teoretycznych z wynikami niwelacji trygonometrycznych,
uzyskiwanymi w praktyce, przeanalizowane zostały pomiary
z kilku kopalń odkrywkowych węgla brunatnego: Konin
i Turów, obejmujące łącznie 72-dwukrotnych pomiarów
wysokości punktów.
Z porównania wielkości błędów teoretycznych (obliczo
nych wzorami niniejszego opracowania) i praktycznych oraz
stosunku obu tych wielkości wynika, że stosunek błędu
wyznaczenia wysokości punktu z niwelacji trygonometrycz
nej ustalonego na drodze praktycznej czyli otrzymywane
go w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego do błę
du teoretycznego wyraża się liczbą:
m prakt.
-------------- = 0,965 Sg 1
(38)
m teoret.
czyli istnieje praktycznie bardzo dobra zgodność ustaleń
teoretycznych z danymi pomiarami z kopalń. Dopuszczalny
błąd praktyczny określenia wysokości punktu można więc
obliczyć wzorem (19).
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ciągi mwetacji geometrycznej

niwelacja
t rygi,∙∏ometryc2na

— dwustronna

- jednostronna

Rys. 6. Sieć niwelacji wykonanej sposobem geometrycznym
i trygonometrycznym

7. Sieć niwelacji trygonometrycznej i geometrycznej
w kopalniach odkrywkowych
Sieci niwelacyjne w warunkach kopalń odkrywkowych
tworzą zespoły ciągów niwelacji geometrycznej, ciągi mie
szane niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej (rys. 6)
lub rzadziej — same pomiary niwelacji trygonometrycznej
na terenie kopalni odkrywkowej.
W zależności od powyższego należy stosować odpowiednie
sposoby obliczania (wyrównywania) sieci niwelacyjnej.
W praktyce kopalń odkrywkowych (stokowych i wgłębnych)
szczególnie korzystne jest zakładanie sieci wysokościowej
opartej zarówno na niwelacji geometrycznej, jak i trygo
nometrycznej, przy czym niwelację trygonometryczną pro
wadzi się zazwyczaj z wykorzystaniem osnowy sytuacyjnej.
W związku z potrzebą szybkiego uzyskiwania wyników obli
czania wysokości punktów mieszanej osnowy wysokościo
wej (geometryczno-trygonometrycznej) oraz otrzymywania
przybliżonych tylko wyników obliczania wysokości rozpa
trzone zostaną poniżej proste przypadki wyrównywania ta
kich sieci. Dla sytuacji jak na rys. 6 punkty A, B, C i D
są znakami o wysokości określanej z niwelacji geometrycz-

Tablica 2. Wyrównanie wysokości punktów niwelacji trygonometrycznej połączonych ciągiem niwelacji geometrycznej' rye. 6)
Niwelacja
geometryczna

Niwelacja trygonometryczna
Nr
pkt.

wysokość punktu
H¡ w układzie
punktów
At Bt n

błąd
wyznaczenia
wysokości punktu

waga
wysokości punktu

m Hi

Pi= ⅛Γ

wysokość punktu
hi w układzie
dowolnym

1000

Wyrównane
wysokości
punktów
ʌi = hi + d

=H.--γi

Ί

8

9

0

282,427

+ 8

64

36
3690

Różnice
wysokości
punktów
di = Hi - hi

Pi ■ ∆i

6

f =

VV

pvv

10

11

1

2

3

4

5

1

282,435

42

0,567

283,435

0

2

287,122

25

1,600

287,178

-56

-89,6

287,170

-48

2304

3

283,770

65

283,857

-87

-20,6

283,849

-79

6241

1480

6889

7660

4

30

282,255

0,237
1,111

+75

282,180

+83,3

282,172

+ 83

-Iinim

nej, natomiast wysokość punktów 1, 3 i 4, leżące na innym
poziomie, wyznaczone zostały trygonometrycznie przy przy
jęciu wysokości punktów A, B, C i D za bezbłędne. Ponad
to założono ciąg niwelacji geometrycznej między punktami
1, 2, 3 i 4. W uwzględnieniu faktu, że błąd niwelacji ge
ometrycznej jest wielokrotnie mniejszy od błędu niwelacji
trygonometrycznej (błąd średni pojedynczej niwelacji od
cinka 1 km wynosi dla niwelacji geometrycznej ok. 3—4 mm
i dla niwelacji trygonometrycznej około 50 mm) obliczenie
wysokości punktów 1—4 można wykonać w prosty sposób.
Oblicza się kolejno:
1) wysokości punktów 1, 2...n jako średnie z wysokości
otrzymanych niwelacją trygonometryczną różnymi drogami
(z niwelacji dwustronnej, z niwelacji za pomocą różnych
boków) ;
2) błąd wysokości każdego punktu tak wyznaczonego oraz
wagę wyznaczenia wysokości każdego punktu równą od
wrotności kwadratu błędu średniego;
3) wysokości punktów 1, 2...n z wyników pomiarów ni
welacji geometrycznej w dowolnym układzie wysokościo
wym (np. przy przyjęciu h1 = H,);
4) różnice wysokości A¡ = H¡ — h¡, a z kolei iloczyny
Δ-, - pi;
5) poprawkę d do wysokości h¡ ze wzoru:
∑ ∆i∙pi

’

(41)

6) ostateczne wysokości punktów X¡.
Przykład takiego obliczenia zamieszczono w tablicy 2.
Jeżeli boki tworzące siatkę niwelacji trygonometrycznej
i ich nachylenia isą w przybliżeniu jednakowe, to obliczenie
można prowadzić w uwzględnieniu liczby k¡ pomiarów try
gonometrycznych wykonanych dla wyznaczenia wysokości
punktów 1, 2 ... n przyjmowanej jako wagę p¡.
Przykład takiego obliczenia podano w tablicy 3.
Przy dokładniejszym wyrównywaniu sieci wysokościowej
należałoby wykonać obliczenia sposobem punktów węzło
wych, itj. przy przyjmowaniu wag dla poszczególnych od
cinków sieci zależnych od błędów średnich sposobu ich ni
welacji, czyli od rodzaju wykonanej niwelacji i długości
odcinka.

8. Wnioski końcowe
Z analizy błędu niwelacji trygonometrycznej wykonanej
w oparciu o wzory teoretyczne i materiały obserwacyjne
z kopalń odkrywkowych można wyciągnąć następujące
wnioski w formie zaleceń praktycznych do stosowania przy
pomiarach w kopalniach odkrywkowych. Przestrzeganie po
niższych zaleceń ma na celu poprawienie jakości pomiarów
(przy uwzględnieniu stosowanego sprzętu pomiarowego), tj.
podniesienia ich dokładności przez stosowanie optymalnych
zasad postępowania przy pomiarze, obliczaniu i wyrówna
niu wysokości punktów.

Tablica 3. Wyrównanie wysokości punktów niwelacji trygonometrycznej połączonych ciągiem niwelacji geometrycznej (rys. 6)

Niwelacja trygonometryczna

Niwelacja
geometryczna

Nr
punktu wysokość punktu liczba pojedynczych
wysokość punktu
pomiarów,
Hi
waga punktu
hi
w układzie
w układzie dowolnym
punktów At B...n
Pi = ki

Różnice wysokości
punktów

∆i≈ Hi- hi

Pi · ¿i

Wyrównanie -wyso
kości punktów
Xi = hi + d

V=
= Hi - Xi

VV

pvv

7

8

9

10

2

3

4

1

282,435

2

282,435

0

0

282,426

+ 9

2

287,122

4

287,178

-56

224

287,169

-47

2209

8836

3

283,770

1

283,857

-87

-87

283,848

-78

6084

6084

4

282,255

3

282,180

+ 75

+ 225

282,171

+ 84

7( 56

21168

1

6

5

81

162

Σ Pi ·
—8,b ~ —9 mm
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1. Przy niwelacji trygonometrycznej punktów o wysokoś
ciach niezbyt różniących się od wysokości punktów bazo
wych (przy celowych poziomych lub nieznacznie pochy
łych — do kilkunastu stopni) należy stosować pomiar-niwelację trygonometryczną sposobem budowy ¡trójkąta pozio
mego (rys. 1).
Przy większych różnicach wysokości punktu określone
go i punktów bazowych można stosować pomiar sposobem
budowy ¡trójkąta poziomego lub trójkąta w płaszczyźnie pio
nowej (rys. 2 — sytuowanie punktu P w linii bazy). Przy
dużych różnicach wysokości pkt. należy zalecić stosowanie
pomiaru przy sytuowaniu punktu P w linii bazy.
2. Przy dobieraniu stanowisk bazy dla pomiaru wyso
kości pkt. P należy uwzględnić optymalny kształt trójkąta
służącego do obliczania długości boków z punktu widzenia
maksymalnej dokładności obliczenia tych długości. Powyż
sze zalecenie odnosi się w jednakowej mierze do sposobu
niwelacji przy punktach dowolnie położonych względem
bazy jak i przy niwelacji w płaszczyźnie pionowej. Przy
doborze optymalnego rozkładu punktów bazy i punktów
mierzonych można posługiwać się wykresem błędów linio
wych (rys. 3).
3. Błąd określenia wysokości punktu niwelacją trygono
metryczną w przypadku aktualnie wykonywanych pomia
rów w kopalniach odkrywkowych (nieduże nachylenie ce
lowych) można wyrazić wzorem (18), a błąd graniczny wzo
rem (19). Dopuszczalną różnice dwóch wyznaczeń wyraża
wzór (39) i wzór (40) przy większych nachyleniach boków·
4. Ze względu na wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji po
wietrza do obliczonych przyrostów wysokości należy wpro
wadzić poprawkę określoną wzorem (31). Zamiast poprawki
Pz można wprowadzić do pomierzonych kątów pionowych
poprawkę kątową pα według wzoru (32). Wartości popra
wek Pz i pα można przyjmować z tablicy 1. Ponieważ
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współczynnik refrakcji (we wzorze 31 i 32 uwzględniono
k — 0,13) w warunkach poszczególnych kopalń może być
różny, dlatego wskazane jest określenie jego wielkości od
rębnie dla każdej kopalni i ewentualnie odpowiednie po
prawienie wzorów (31) i (32).
5. Przy wyrównywaniu wysokości punktu określonej ni
welacją trygonometryczną należy stosować obliczenie
z uwzględnieniem wag, których wielkości podaje wzór ogól
ny (33). W przypadku pomiarów przy nieznacznych nachy
leniach celowej, wagi można obliczać wzorem (34), a średnie
wysokości wzorami (36) lub (37).
6. Przy wyrównywaniu sieoi niwelacyjnej, w skład której
wchodzą przyrosty wysokości określane trygonometrycznie,
należy w zasadzie stosować odpowiednie wagi obliczone
w uwzględnieniu błędów niwelacji geometrycznej i trygo
nometrycznej. Dla przybliżanego obliczania wysokości punk
tów sieci mieszanych można uważać wyniki niwelacji ge
ometrycznej za bezbłędne i stosować zasady obliczeń poda
ne w opracowaniu.
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Pomiary odkształceń podłoża skalnego zapory poddanego wpływom ciśnień iniekcyjnych
Rozwój budownictwa hydrotechnicznego w Polsce, szcze
gólnie w rejonie Karpat, stwarza przed projektantami i wy
konawstwem szereg istotnych problemów związanych z po
sadowieniem obiektów na przepuszczalnym i niejednorod
nym podłożu skalnym. Jednym z takich zagadnień wymaga
jącym wszechstronnych studiów z udziałem m.in. metod
geodezyjnych, jest określenie maksymalnych ciśnień iniekcji.
W niniejszym artykule, stanowiącym wspólne opracowanie
hydrotechników, geologów i geodetów, podano i przeanali
zowano metodykę zastosowanych dla tego celu pomiarów
w powiązaniu z potrzebami niezbędnymi dla ich praktycz
nego wykorzystania.
Cel realizowanych badań

Przy posadowieniu wysokich zapór na skałach litych
niezbędne jest zapewnienie szczelności, jak również odpo
wiedniej wytrzymałości podłoża. Nieprzepuszczalność skały
zapobiega ucieczkom wody ze zbiornika pod stopą zapory,
ogranicza wielkość wyporu, jak również zapewnia statecz
ność obiektu, która może być naruszona przez działanie na
podłoże strumienia filtracyjnego pod ciśnieniem (sufozją
mechaniczna). Zwiększenie wytrzymałości jest aktualne w
skałach o niskiej nośności w strefach silnie zwietrzałych
i spękanych. Ważne znaczenie ma również powiązanie beto
nu zapory ze skałą, zapobiegające przesunięciu zapory
w szwie fundamentowym pod działaniem siły parcia wody.
Zarówno poprawa naturalnej szczelności skały, jak i jej
wytrzymałości jest w praktyce budownictwa wodnego do
konywana drogą zastrzyków, polegających na wtłaczaniu
pod ciśnieniem roztworów lub zawiesin substancji Iiniekcyjnych w skałę. Materiał iniekcyjny wypełnia szczeliny w
skale, co wpływa na poprawę jej własności technicznych.
Zastrzyki te są dokonywane z reguły w otwory lub odcinki
otworów o małej średnicy (50—150 mm). Zasadnicze ele
menty konstrukcyjne zapory, realizowane za pomocą za
strzyków, to tzw. przesłona uszczelniająca, realizowana
z reguły od Odwodnej jej stopy oraz zastrzyki konsolida
cyjne (wiąźące), wykonywane za pomocą siatki płytkich
otworów na dużych powierzchniach podstawy obiektu pię
trzącego (rys. 1).
Schemat procesu technologicznego zastrzyków wykony
wanych z otworów wiertniczych przedstawia rys. 2.
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Zaczyn iniekcyjny jest tłoczony w odcinki otworów,
oddzielone od ich pozostałej części za pomocą specjalnej
uszczelki gumowej, przy czym w trakcie iniekcji rejestruje
się ciśnienie i ilość wprowadzanej zawiesiny. Ciśnienie przy
prawidłowym procesie uszczelnienia i konsolidacji stopnio
wo wzrasta a chłonność maleje.
Zasadniczą rolę dla właściwego efektu iniekcji odgry
wają: rodzaj substancji zastrzykowej (najczęściej zawiesina
cementu w wodzie) oraz stosowne ciśnienie. Ciśnienie w
trakcie zastrzyku powinno być w zasadzie jak największe,
tak z uwagi na uzyskiwany zasięg wypełnienia szczelin
z pojedynczego otworu, jak i odpowiednią komprymację
sztucznego wypełnienia szczelin; nie mogą one jednak po
wodować naruszenia struktury skały, wyrażającego się
przede wszystkim rozszerzeniem się szczelin i odkształce
niami pianowymi górotworu.
To istotne zjawisko może pociągać za sobą uszkodzenia
budowli zalegających ponad strefę zastrzykiwaną, a także
nadmierne zużycie materiałów przy iniekcji. Najwyższe
ciśnienie, które może być stosowane w danych warunkach
geologicznych, bez obawy wywołania w masywie skalnym
niekorzystnych zjawisk, nazywamy ciśnieniem dopuszczal
nym iniekcji. Ciśnienie dopuszczalne musi być określone
w projekcie realizacji prac zastrzykowych, przy czym uży
wa się do tego celu wzorów empirycznych, uzależniających
jego wielkość od ciężaru nadkładu mad badaną strefą oraz
charakteru masywu skalnego (1, 2, 3, 4, 5). Wielka różnorod
ność skalnych warunków geologicznych posadowienia zapór,
jak również skomplikowany charakter procesów naruszenia
struktury górotworu stwarzają jednak znaczne trudności
odpowiednio precyzyjnego określenia dopuszczalnych ciśnień
iniekcji, co w konsekwencji może prowadzić nawet do po
ważnych błędów wykonawczych (6). Szczególnie duże trud
ności występują w przypadku skał uwarstwionych, typu
fliszu karpackiego, w którym występują skały o bardzo
zróżnicowanych własnościach technicznych (łupki, piaskow
ce). W tego rodzaju skałach jedynym w pełni prawidłowym
środkiem określenia ciśnień dopuszczalnych są bezpośred
nie doświadczenia terenowe.
Ogólny opis prób w podłożu zapory w Karpatach fliszowych

Pierwsze w kraju tego rodzaju próby wykonano w ra
mach geologiczno-inżynierskich prac studialnych dla pro

jektu jednego z obiektów piętrzących w Karpatach. Pole
gały one na badaniu odkształceń masywów skalnych pozo
stających pod wpływem ciśnień iniekcji. Ciśnienia te wywo
ływano wzorem badań zapoczątkowanych w Czechosłowa
cji (5) przez tłoczenie w górotwór wody. Schemat urządze
nia tłoczonego przedstawia rysunek 2.
Podłoże w miejscu badań tworzył kompleks piaskowcowo-zilepieńcowy z Przewarstwieniami łupków o warstwach
zapadających pod kątem ok. 20—25°. Odcinek doświadczal
ny (rys. 3) składał się z czterech otworów rozmieszczonych

łatkę niwelacyjną, uzyskując .reper, który umożliwiał po
miar przejmowanych przez siebie ruchów skały zalegają
cej na głębokości 10 m pod powierzchnią terenu.
Reper odniesienia M-23 posiadał konstrukcję podobną,
lecz był niełoo krótszy (8 m). Rjeper ten oddalony był od
otworu tłoczonego o około 25 m, przez co znalazł się poza
.strefą wpływów ciśnień. Reper badawczy 1 połączony był
:z otworem .tłocznym i stanowiła go rura 6', zakotwiona na
głębokości IlO m. Wewnątrz niej znajdował się otwór tłocz
ny, w którym na głębokości 13—25 m tłoczono odcinkami
2-metrowymi wodę.
Specyficzną konstrukcję posiadał zespół reperów 4z, 4w.
Reper 4z stanowiła rura 6', zakotwiona na głębokości 10 m
pod powierzchnią terenu, z przeznaczeniem dla przejmo
wania przemieszczeń skały. Koncentrycznie osadzono rurę 2',
zakotwioną na głębokości 30 m. Tak znaczna głębokość za
kotwienia zapewnić miała izolację od wpływów ciśnienia
iniekcji i zapewnić też ¡stałość położenia. W związku z tym
rura ta stanowiła właśnie reper odniesienia 4w. Oczywiście
i w tym przypadku na szczycie rur umieszczono łatki ni
welacyjne (rys. 4). Tak skonstruowany zespół urządzeń po
zwolił uzyskać znaczną ilość materiału obserwacyjnego i jak
dalej wykażemy dał możność wykonania zadania przy
wszechstronnej ocenie dokładności zastosowanych metod po
miarowych.

Rys. 3. Schematyczny prze
krój w linii otworów ba
dawczych

Rys. 1. Schemat prac Iniekcyjnych w pod
łożu zapory betonowej: 1) korpus zapory
betonowej, 2) galeria zastrzykowa, 3) prze
słona Cementacyjna, 4) zastrzyki konsolida
cyjne, 5) nadkład czwartorzędowy, 6) podło
że skalne
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Rys. 2. Schemat urządzenia do badań cementacji
i Wodochlonnosci_ : 1) przewód
_________ _
zwrotny, 2) przewód tłoczny, 3) zawory,
4) manometr, 5) otwór wiertniczy, 6) rura
obsadowa w korku cementowym, 7) rurka
doprowadzająca wodę względnie cement do
badanej strefy, 8) uszczelki, 9) badana strefa, 10) czwartorzęd, 11) podłoże skalne
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w linii prostej. Środkowy z tych otworów służył do wtła
czania wody w poszczególne strefy skały (otwór tłoczny),
zewnętrzne otwory — do obserwacji odkształceń. W trakcie
badań podnoszono stopniowo ciśnienie, obserwując odkształ
cania stropu skały i ilość tłoczonej wody. Po przerwaniu
tłoczenia dokonywano obserwacji powrotu skały do pier
wotnego położenia. Ciśnienie, przy którym dochodziło do
wyraźnego wzrostu odkształceń (ciśnienia naruszenia), uzna
no za nadmierne z punktu widzenia przyszłych prac iniekcyjnych. Dla badanych stref 13—23 m wahały się one
w granicach 4,0—8,0 atm, rosnąc z głębokością odcinka
otworu pod powierzchnią terenu.
Geodezyjne pomiary odkształceń

Jak z przedstawionych wyżej rozważań wynika — celem
prac z geodezyjnego punktu widzenia było możliwie naj
dokładniejsze rejestrowanie sztucznie wytwarzanych od
kształceń górotworu. Tłoczona bowiem do otworu 1 woda
miała powodować wypiętrzenie skał, które winno stopniowo
ustępować po zaprzestaniu tłoczenia.
Wyznaczanie pionowych ruchów skały postanowiono prze
prowadzać przy użyciu dwóch wzajemnie kontrolujących się
metod pomiarowych:
1. Przy użyciu niwelacji precyzyjnej.
2. Przy użyciu czujników zegarowych.
Schemat układu pomiarowego przedstawia rysunek 3.
Punkty 1, 2, 3 i 4z były punktami badanymi, których
przemieszczenia pionowe wyznaczano w odniesieniu do przy
jętych za stałe punktów 4w i M-23. Konstrukcja punktów
2 i 3 polegała na osadzeniu na głębokości 10 m rury o śred
nicy 2' i odizolowaniu jej od środka rurą osłonową o śred
nicy 6'. Na szczycie rury wewnętrznej Osadzcxno następnie

Rys. 5
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Do pomiaru metodą niwelacji precyzyjnej postanowiono
użyć dwóch niwelatorów WILD N 3 i Zeiss KONI 007, któ
rych statywy ustawiano na palach długości ok. 1 m, wbitych
w ziemię, co zapewniało niezmienność położenia osi celo

wych w czasie pomiaru (rys. 5). Dobór instrumentów nie
był przypadkowy; postanowiono bowiem posłużyć się in
strumentami o całkowicie odmiennych rozwiązaniach kon
strukcyjnych, a więc niwelatorem kompensacyjnym i niWelatorem Iibelowym.

linią cienką, zaznaczono przykładane ciśnienia iniekcji. Wo
da tłoczona była w strefie 6-metrowej otworu od 13 do
19 m poniżej powierzchni terenu.
iZastosowanie .czujników zegarowych możliwe było dzięki
odpowiedniej konstrukcji reperu 4. Właśnie do wyznaczenia
przemieszczeń reperu 4z względem 4w posłużyły czujniki
zegarowe. Pomocnicze urządzenia, specjalnie do tego celu
skonstruowane, przedstawia rysunek 7.
Odczyty z czujników dokonywane były w sposób ciągły
po zmianie położenia wskazówki o 1 działkę (0,01 mm).
Elementem łączącym obserwacje niwelacyjne z obserwacją
wskazań czujników był element czasu. Wszystkie zespoły
obserwacyjne zaopatrzone były w stopery ∣uruchamiane
w momencie rozpoczynania tłoczenia wody w górotwór.
Zastosowanie dwóch czujników podyktowane ¡było chęcią
kontrolowania wzajemnego ich wskazań. W toku Obserwacji
stwierdzono niemal idealną zgodność wskazań czujników.
Wykres przemieszczeń reperu 4z, uzyskany ze wskazań
czujników, przedstawia rysunek 8. Wykre.s dotyczy również
próby VII.
Przechodząc do oceny zastosowanych metod pomiarowych,
w pierwszej kolejności rozważyć należy kwestię zgodności
wyników uzyskiwanych dwoma niwelatorami. Na rysunku 9
przedstawiono wykres przemieszczeń punktu 1, wyznaczo
nych w próbie VII dwoma niwelatorami. Traktując wska
zania dwóch niwelatorów jako zbiór par spostrzeżeń — obli
czono średni błąd różnicy wysokości dla poszczególnych
serii i całości prac. Wielkości te zestawiono w tablicy 1.
Analizując te wielkości zwrócono uwagę na ich ścisłą
współzależność z warunkami zewnętrznymi, towarzyszącymi
obserwacjom. Błąd średni serii 2, 3, 6 i 7, wykonanych
w warunkach korzystnych, wynosi ± 0,05 mm, a w przy
padku serii 2, 4 i 5 ± 0,09 mm. Te trzy ostatnie serie wy
konano przy niekorzystnej słonecznej pogodzie.
Niejako na marginesie tych prac, interesujących spostrze
żeń dostarczyła analiza zachowania się niwelatorów na sta
nowisku. Na rys. 10 przedstawiono wykresy odczytów wy
konanych podczas serii 4 na reperze odniesienia M-23 oraz
wykres temperatury powietrza. Różny przebieg tych wy
kresów dla obydwu instrumentów dowodzi .różnego sposobu
reagowania przez nie na zmiany czynników termicznych,
gdyż profile celowych obydwu instrumentów były niemal

∖
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Rys. 7
Tablica 2

Temp

4

Odciyt

PO0C

0,6 mm

IS0C

0,5mm

o---------- o Zeiss Koni 007

o---------- o wild N-IlI

— Temp, powietria

Obserwacje wykonywano celując 2-krotnie na łatki
umieszczone na poszczególnych reperach. Pełna ,seria pod
wójnych odczytów na sześciu reperach trwała ok. 3 minu
ty. Odczyty na poszczególnych reperach wykonywane były
jednocześnie przez dwa instrumenty, a uzyskane wyniki
uśredniano.
Rysunek 6 przedstawia wykresy przemieszczeń punk
tów 1, 2, 3 i 4z podczas próby VII. Na wykresach tych,
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Rys. 10

Rys. II. Dopuszczalne ciśnienie iniekcji wg wzorów empirycznych:
h — głębokość strefy pod stropem skały, p — dopuszczalne ciśnie
nie iniekcyjne, o — ciśnienie dopuszczalne dla poszczególnych
stref wg badań w Wiśle
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identyczne. Wydaje się, że sprawa ta warta jest bliższego
zainteresowania.
Kolejnym problemem jest kwestia bezwzględnych możli
wości dokładnościowych .osiągniętych przez tego rodzaju
układ pomiarowy. Wnioski w tym zakresie wysnuć można
dzięki skupieniu na zespole reperów 4z, 4w obydwu metod
pomiarowych: niwelacyjnej i czujnikowej. Wskazania czuj
ników dzięki bezpośredniemu, ciągłemu wykonywaniu ob
serwacji wysokiej dokładności dały obraz całkowicie wier
nego przebiegu zmian różnicy wysokości 4z — 4w. Fabrycz
na metryka badania czujnika podaje dokładność odczytu
nie mniejszą od 0,003 mm.

Do wskazań czujników przyrównano więc zmiany Jh4z-4w
wyanaczane niwelatorami. Wypada tu dodać, że odczyty na
4z i 4w wykonywane były tą samą celową i niemal w jed
nym momencie, gdyż łatki zamocowane na tych reperach
■odległe były od siebie zaledwie o kilka centymetrów. W tej
sytuacji obydwa odczyty Obarczone były zawsze tym samym .
skutkiem wpływów warunków zewnętrznych, a różnica ∆h
była jiuż od tych wpływów wolna. Przyrównując do wska
zań czujników rezultaty uzyskane we wszystkich próbach
przez każdy z niwełatorów i ich średnie uzyskano następu
jące parametry dokładnościowe (w milimetrach) (tabl. 2).
Wielkotsci zestawione w tablicy 2 wskazują maksymalne
granice dokładnościowe, do których można zbliżyć się, sto
sując podany tu układ pomiarowy. Jak wiele zależy tu jed
nak od warunków zewnętrznych widać z porównania wiel
kości zawartych iw tablicy 1.
Zamykając rozważania dokładnościowe podkreślić należy,
że wysokim wymaganiom dokladnościowym w tego rodzaju
pracach sprostać można stosunkowo prostymi metodami.
Na podstawie prób tu opisanych dokonano pierwszych
konfrontacji ciśnień 'wyznaczanych doświadczalnie z war
tościami określonymi na podstawie wzorów empirycznych
(rys. 11).
IDalsze próby, prowadzone w różnych warunkach i w róż
nych rodzajach skał, pozwolą na wyciągnięcie w tej kwestii
•odpowiednich ogólnych wniosków.
Istotnym osiągnięciem prób było ustalenie właściwej me
todyki geodezyjnych prac pomiarowych, dotyczących wyzna
czenia dopuszczalnych ciśnień cementacji.
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0 badaniach kształtu i wielkości Ziemi
W grudniu 1966 roku, w prasie codziennej całego niemal
świata, ukazała się reprodukcja niezwykłego zdjęcia foto
graficznego (rys. 1).
To niezwykłe zdjęcie, wykonane z satelity meteorologicz
nego Amerykańskiej Agencji Astronautyki i Przestrzeni
Kosmicznej (NASA), obejmuje prawie całą półkulę globu
ziemskiego. Po raz pierwszy w historii kształt glpbu ziem
skiego został przekazany nie przez rysunek oparty o fan
tazję artysty, intuicję filozofa, czy też spostrzeżenia i obli
czenia uczonego, lecz przez fotografię. To najbardziej fascy
nujące zdjęcie 1966 roku zamyka trwający kilka tysięcy lat
okres poznawania przez człowieka kształtu i wielkości Zie
mi.
Nie wiemy, kto pierwszy postawił zagadnienie kształtu
i wielkości globu ziemskiego, wiemy jednak, że miało to
miejsce na setki lat przed początkiem naszej ery, w basenie
Morza Śródziemnego i że związane to było z wierzeniami
cywilizowanych narodów tego obszaru. Tak było w Mezopo
tamii, Egipcie i Grecji. Ziemia, podobnie jak Słońce i Księ
życ zajmowała miejsce w panteonie bogów, a pierwsze za
notowane jej kształty były wytworem zwykłej fantazji.
Zyjący w VIII wieku przed naszą erą Homer przekazał
nam ten obraz Ziemi w swych wielkich epooejach. Glob
ziemski jest w Iliadzie i Odyssei płaskim kręgiem zanurzo
nym w bezkresnym Oceanie, z którego wynurzają się i w
którym nikną kręgi Słońca i Księżyca.
Poczynając od VI wieku przed naszą erą mitologiczne po
jęcia o Ziemi wypierane są przez pojęcie sformułowane
przez filozofów Związku Pitagorejskiego.
Pitagorejczycy pierwsi sformułowali pogląd, że kształt
Ziemi może być wyrażony matematycznie, jednakże glob
ziemski z natury rzeczy, ze względu na swą wielkość, nie
może być oglądany w całości. Dla Pitagorejczykow Ziemia
jest ogromną kulą, horyzont zaś perspektywicznym złudze
niem.
Promień tej pi ta gorej ski ej kuli ziemskiej w genialnie
prosty sposób określił w III wieku przed naszą era Eratostenes, uczony grecki ze szkoły aleksandryjskiej. Wiedział

cn, że w miejscowości Syene (dziś Assuan nad Nilem)
w dniu przesilenia letniego Słońce stoi w zenicie w chwili
górowania, gdyż widoczne jest z bardzo głębokiej studni,
zaś pręt nie rzuca cienia; wiedział on również, że w tym
samym dniu w Aleksandrii pręt rzuca cień, a kąt, jaki pro
mienie górującego Słońca tworzą ¡z zenitem, określił za po
mocą przyrządu zwanego skaphe na 1/50 kąta pełnego
(7o12') — rys. 2.
Ponieważ Aleksandria i Syene położone są niemal na
tym samym południku, więc luk południka między tymi

Rys. i
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miejscowościami wynosi również 1/50 obwodu kuli ziemskiej
(rys. 3). Eratostenes, znając odległość pomiędzy Syene
a Aleksandrią, określił obwód kuli ziemskiej, a następnie
jej promień.
Tak więc, jeszcze przed początkiem naszej ery, filozofo
wie greccy określili kształt i wielkość Ziemi ze stosunkowo
znaczną dokładnością.

Rys. 2

W czasach nowożytnych dalsze twórcze badania nad
kształtem i wielkością Ziemi zapoczątkowane zostały przez
ogłoszone w 1543 roku wielkie dzieło Mikołaja Kopernika
„De revolutionibus orbium coelestium” — „O obrotach ciał
niebieskich”. Punktem wyjścia dla zmian w stosunku do po
glądów świata greckiego był odkryty przez Kopernika fakt
podwójnego ruchu globu ziemskiego: obiegowego wokół
Słońca i obrotowego wokół osi wyznaczonej przez bieguny
Ziemi.
Newton, budując w oparciu o dorobek Kopernika, Keple
ra i Galileusza system mechaniki i formułując prawo po-

Newtonowskie prawa dynamiki ¡umożliwiły z czasem ba
dania Iraztattu i wielkości Ziemi za pomocą pomiarów przy
śpieszenia siły ciężkości.
Jednakże pogląd Newtona odnośnie ¡spłaszczenia Ziemi na
biegunach nie od razu został przyjęty.
Geodeta francuski J. Cassini, w oparciu o wykonane we
Francji pomiary triangulacyjne, w pracy swej ,,De la gran
deur et de la figure de la Terre” — „O wielkości i kształ
cie Ziemi” opublikowanej w 1720 roku, wyraził pogląd wręcz
przeciwny o wydłużeniu bryły ziemskiej na biegunach.
Akademia Francuska dla rozstrzygnięcia zagadnienia wy
słała w 1735 roku dwie ekspedycje: jedną ¡do Peru, drugą
zaś do Laponii, w celu wykonania pomiarów stopnia po
łudnika ziemskiego. Wykonane pomiary wykazały, że dłu
gość Io luku południka jest w Laponii większa niż w Peru,
potwierdzając tym samym słuszność sformułowania Newto
na, oo Valtaire skwitował słynnym zdaniem: „Newton
applatit la Terre et Cassini”. (Newton spłaszczył Ziemię
i Cassiniego).
Wiek XIX przynosi z sobą liczne pomiary łuków południ
ków i równoleżników i coraz bardziej precyzyjne wyzna
czenie elementów elipsoidy obrotowej najbardziej zbliżonej
swym kształtem do geoidy, czyli bryły utworzonej przez
powierzchnię oceanów i ich przedłużeń pod lądami.
Liczne pomiary przyśpieszenia siły ¡ciężkości, wykonane
w wieku XX tak na powierzchni lądów, jak oceanów,
jeszcze bardziej uściśliły dane o elipsoidzie ziemskiej.
Jednakże najbardziej nawet dokładne pomiary i wyzna
czenia elementów ziemskiej elipsoidy obrotowej nie mogą
przesłonić faktu, że myślowo ludzkość nie posunęła się poza
pogląd sformułowany przez Pitagorejczykow, że kształt Zie
mi można wyrazić wzorem matematycznym (kula potem
elipsoida) i że Ziemia nie może być oglądana jako całość.
Zmiany przynosi dopiero wiek XX z chwilą, w której
człowiek zdołał pokonać oddziaływanie siły ciężkości. Prze
łomową datą jest rok 1957, w którym Związek Radziecki
umieścił na orbicie Okoloziemskiej pierwszego Sztucznego
Satelitę Ziemi. Z tą chwilą stało się możliwe badanie kształ
tu i wielkości Ziemi spoza jej powierzchni, a także ogląda
nie globu z przestrzeni kosmicznej.
Badanie kształtu Ziemi spoza jej powierzchni ma duże
znaczenie dla kartografii globu ziemskiego. Dotychczas usta
lenie wzajemnego położenia na Ziemi poszczególnych kon
tynentów, wysp, miejscowości itp. oparte było o obserwacje
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Wszechnego ciążenia, odrzucił pogląd, że Ziemia jest kulą
i sformułował inny — o elipsoidzie obrotowej spłaszczonej
na biegunach.
Newton prawami dynamiki wyjaśnił spostrzeżenie astronoma francuskiego Jana Richer, który wysłany w latach
1672—1673 z Paryża do Cayenne (Gujana) stwierdził, że wa
hadło sekundowe wyregulowane w paryskim obserwatorium
astronomicznym spóźnia się w Cayenne o 2 minuty 28 se
kund na dobę i że trzeba go skrócić (prawie o 3 mm), aby
przywrócić mu sekundowy okres wahań. Richer wyciągnął
z tego wniosek, że długość wahadła sekundowego zmienia
się wraz z szerokością geograficzną.
Fakt, że wahadło sekundowe jest najkrótsze na równiku,
gdzie przyśpieszenie siły ciężkości jest najmniejsze, zaś naj
dłuższe na biegunie, gdzie przyśpieszenie to jest największe,
wyjaśnił Newton nie tylko zmniejszeniem się siły odśrodkp·»
wej od równika do bieguna, lecz również spłaszczeniem
Ziemi na biegunach, w związku z czym odległość od środka
masy Ziemi jest na biegunie najmniejsza, a na równiku
największa.

158

Rys. 4

astronomiczne oraz triangulację zastosowaną po raz pierw
szy na początku XVlI wieku przez geodetę holenderskiego
Willebrorda Snelliusa. Jednakże krzywizna Ziemi ograni
cza mocno możliwości, jakie daje Iriangulacja. Należy pa
miętać, że na równinie horyzont o promieniu 50 kilometrów,
a jest to w skali kontynentów wielkość ¡bardzo mała, osią
gamy dopiero z wieży o niemal 200-metrowej wysokości.
Toteż przy triangulacji z reguły wykorzystuje się naturalne
wzniesienia na powierzchni Ziemi. Tylko dzięki temu moż
na było na przykład, pomierzyć kąty w sieci trójkątów
łączących punkty położone po dwu stronach najwęższego
miejsca kanału La Manche, pomiędzy Calais i Dover

Rys. 5

‘

(rys. 4). Połączenie sieci triangulacyjnych angielskiej i fran
cuskiej umożliwiło ścisłe usytuowanie Wysp Brytyjskich
w stosunku do kontynentu europejskiego.1) Jednakże zało
żenie na powierzchni Ziemi triangulacji łączącej linie brze
gowe Bałtyku, a cóż dopiero Morza Śródziemnego, czy
oceanów jest niemożliwe. Toteż wzajemne położenie kon
tynentów oraz licznych wysp rozsianych po oceanach i mo
rzach nie było wyznaczone z dokładnością niezbędną dla
coraz bardziej rosnących wymagań nawigacji morskiej i lot
niczej.
×
Przelot sztucznego satetlity Ziemi odbywa się na takiej
wysokości, że umożliwia to dokonanie jednoczesnych obser
wacji tego satelity z różnych odległych od siebie i nawza
jem niewidocznych punktów globu ziemskiego. Nasunęło to
myśl o triangulacji satelitarnej, pozwalającej na łączenie
odległych od siebie lądów względnie miejscowości siecią
trójkątów przestrzennych (rys. 5). Wyobraźmy sobie, że
w jednym i tym samym momencie zaobserwujemy położe
nie sztucznego satelity Ziemi z trzech punktów położonych
na powierzchni Ziemi. Jeśli znamy współrzędne geogra
ficzne dwu spośród tych punktów, możemy obliczyć współ
rzędne trzeciego. Projekt takiej sieci przewiduje połączenie
Europy i Afryki z obu Amerykami: Północną i Południo
wą, a także Ameryki Północnej z kontynentem azjatyc
kim. Obserwacje Sztucznych Satelitów Ziemi pozwoliły na
ścisłe obliczenie pozycji szeregu miejscowości na Ziemi, co
miało duże znaczenie dla kartografii globu ziemskiego.
Geodezyjne Sztuczne Satelitjr Ziemi wyodrębnione zostały
w oddzielną grupę satelitów. Podzielono je na czynne —
posiadające własne źródło energii; bierne — świecące od
bitym światłem słonecznym i współczynne — odbijające
promienie wysyłane przez stacje naziemne.
Satelity czynne wyposażone są w urządzenia błyskowe
w postaci lamp ksenonowych, co pozwala na zsynchroni
zowanie ich obserwacji dokonanych z różnych stacji na
ziemnych. Obserwacje takie mogą być prowadzone meto
dami optycznjrmi lub fotograficznymi, przy których poło
żenie satelitów rejestrowane jest na tle gwiazd. Satelity
czynne posiadają także urządzenia pozwalające na pomiar
metodami radiowymi ich odległości od stacji naziemnych.
Pierwszy czynny sztuczny satelita Ziemi, zwany ANNA
1-B, wyftrzelony został przez Stany Zjednoczone A.P.
w 1962 roku, drugi GEOS — w roku 1965.
Łącznie wystrzelono już kilkanaście satelitów geodezyj
nych, przy czym większość spośród nich stanowiły satelity
bierne o charakterze sond kosmicznych.
Sztuczne Satelity Ziemi pozwoliły jednak nie tylko aa
skorygowanie map globu, zwłaszcza zaś map nawigacyjnych.
Umożliwiły one również bardziej precyzyjne niż dotychczas
określenie kształtu Ziemi. Elementem charakteryzującym
elipsoidę obrotową, odpowiadającą bryle ziemskiej, jest jej
spłaszczenie. Prace nad wyznaczeniem tego spłaszczenia
trwają już przeszło 200 lat. W miarę postępu prac geode
zyjnych na powierzchni Ziemi liczni uczeni wielokrotnie
wyznaczali to spłaszczenie, opierając się o pomiary trian
gulacyjne łuków południków i równoleżników, a w wieku
XX również o wyznaczenia przyśpieszeń siły ciężkości dla
powierzchni oceanów i mórz. Jedną z ostatnich wartości
liczbowych tego spłaszczenia podał geodeta radziecki P. N.
Krasowski. Określił on je liczba 1/298.3 na kilkanaście lat
przed rokiem 1957, w którjm Związek Radziecki umieścił
na orbicie pierwszego sztucznego satelitę Ziemi.
,) ⅛C.A. Edεe .,The Cross Chanel Connection 1963”. The Chartered
Surveyor nr 12/1964, s. 635—641.

Sztuczne satelity stworzyły możliwość określenia spłasz
czenia globu ziemskiego nową metodą, która nazwana zo
stała satelitarną. Metoda ta, oparta o pomiary orbity
satelity, pozwoliła na zwiększenie dokładności przy wyzna
czaniu spłaszczenia, które określane jest obecnie z dokład
nością do dwóch znaków po przecinku w granicach od
1/298,2 do 1/298,3. Wykonane w ostatnich latach liczne obserwacje satelitarne i niektóre ich przeliczenia wykazują, iż
spłaszczenie globu ziemskiego nie jest jednakowe na obu
biegunach, co upodabnia glob ziemski do „gruszki”; wyka
zują one także eliptyczne spłaszczenie równika, który do
tychczas uważany był za koło.
Bryłą matematyczną najbardziej zbliżoną do globu ziem
skiego byłaby więc elipsoida trójosiowa.
Geodezyjne Szrtuczne satelity Ziemi umożliwiły jednak
nie tylko dokładniejsze określenie kształtu globu, lecz rów
nież pozwoliły na lepsze niż dotychczas poznanie rozkładu
mas w bryle ziemskiej.
Wiemy, że na powierzchni Ziemi wielkość przyśpieszenia
siły ciężkości związana jest ze spłaszczeniem globu i jego
masą. Przyśpieszenie to, mierzone na powierzchni globu,
jest najniższe na równiku, rośnie wraz z szerokością geo
graficzną, a najwyższe wartości osiąga na biegunach, które
ze względu na spłaszczenie globu, położone są najbliżej
środka jego masy. Gdyby glob ziemski był jednorodną masą
o jednakowym ciężarze gatunkowym, wartość liczbowa
przyśpieszenia siły ciężkości zależałaby praktycznie od po

łożenia na elipsoidzie ziemskiej. Jednakże glob ziemski
składa się z mas o różnych ciężarach gatunkowych, a co
więcej, rozkład tych mas wewnątrz globu nie jest jedno
stajny.
Toteż rzeczywiste, zaobserwowane na powierzchni globu,
przyśpieszenia siły ciężkości pomimo wykonania odpowied
nich redukcji różnią się od przyśpieszeń obliczonych dla
elipsoidy o jednostajnym rozkładzie jednorodnych mas.
Różnice takie nazywamy anomaliami grawimetrjrcznymi.
Otóż orbity sztucznych satelitów kształtują się w polu
grawitacyjnym Ziemi i zależne są przede wszjrstkim od
natężeń tego pola, te zaś znów zależne są od rozkładu mas
wewnątrz bryły ziemskiej. Zniekształcenia orbit sztucznych
satelitów możemy mierzyć metodami radiowymi, a z kolei,
na podstawie tych zniekształceń, określać możemy anoma
lie grawimetryczne.
Styczniowy zeszyt miesięcznika angielskiego „Science
Journal” z 1967 roku przynosi mapę anomalii grawime
trycznych globu ziemskiego, wykazującą istnienie na jego
powierzchni czterech obszarów anomalii dodatnich, zwa
nych „czterema węgłami ziemi” (rys. 6).l)
I tak jak mapy globu ziemskiego mają znaczenie w na
wigacji morskiej i lotniczej, tak mapy anomalii grawime
trycznych Ziemi mają znaczenie dla nawigacji kosmicznej.
Koniec roku 1966 przyniósł z sobą również fotografię ca
łego niemal globu. Pokonanie siły ciężkości i wyjście czło
wieka w kosmos przekreśliły obowiązujący od wieków
pogląd Pitagorejczykow o niemożności oglądania całego
globu ziemskiego. Może dlatego warto go było przjrpomniec,
pokazując jednocześnie jak człowiek poznawał kształt
i wielkość Ziemi w okresie trzech minionych tysiącleci.
~>)~Owen W. Williams „Surveying the Earth by Satellite” —
Science Journal nr 1/1967 r., s. 69—73.
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Optyczny filtr korekcyjny do kopiowania pozytywów zdjęć lotniczych
Przekazanie zdjęcia lotniczego do opracowania kameral
nego zamyka cykl czynności związanych z jego zaprojekto
waniem, naświetleniem i poddaniem obróbce laboratoryjnej,
które prowadzą do gotowego negatywu. Dalej następuje
kopiowanie diapozytywów i negatywów wtórnych oraz po
zytywów. Każdą z wymienionych czynności prowadzi się
tak, aby zapewnić w efekcie końcowym czytelność zdjęcia
w najdrobniejszych szczegółach i na całej jego powierzchni.
Zdjęcie takie powinno mieć poprawną gradację i właściwą
rozpiętość kontrastów [1] uwypuklającą te elementy krajo
brazu, które stanowią główny przedmiot opracowania, np.
sieć wodną, użytki rolne lub lasy, te zaś z uwzględnieniem
gatunków drzewostanu.
Elementy teorii informacji w fotogrametrii

Istotną rolę, w poszczególnych etapach na drodze do po
prawnego zdjęcia odgrywają zarówno pewne wiadomości,
jak i instrumenty, materiały światłoczułe, substancje che
miczne oraz sposób prowadzenia niektórych czynności, np.
przy projektowaniu serii zdjęć ważne są wiadomości o włas
nościach atmosfery nad obszarem fotografowanym (stałe
zapylenie w okręgach przemysłowych lub mgły w okolicach
silnie nawodnionych). Na tym samym etapie projektowania
decyduje się o formacie zdjęcia i właściwej kamerze. O po
wodzeniu zaś w następnej fazie, przy wykonaniu samego
zdjęcia, zaważy stan techniczny kamery, jakość obiektywu,
właściwy wybór materiału negatywowego np. superpanChromatyczny, dwustrefowy, barwny lub czuły na podczer
wień oraz jego aktualne własności (materiał świeży lub po
terminie gwarancyjnym).
Do przeprowadzenia czynności laboratoryjnych konieczny
jest zarówno sprzęt mechaniczny, aparaty do wywoływania,
utrwalania, płukania i suszenia taśmy zwojowej, jak i od
powiednio dobrany do charakteru zdjęć wywoływacz oraz«
ściśle ustalony tryb prowadzenia procesu.
Z gotowego negatywu kopiuje sią diapozytyw na podłożu
szklanym, z którego z kolei otrzymuje się negatyw wtór
ny. Powtarza się przy ¡tym cykl czynności laboratoryjnych.
Ostatnią fazą jest przygotowanie pozytywu na dowolnym
podłożu (papier, szkło lub folia).
Opisany przed chwilą cykl czynności można przedstawić
schematycznie według zasad teorii informacji [2], która zaj
muje się sposobami zbierania, magazynowania, przekazywa
nia i interpretowania informacji o jakimkolwiek przed
miocie, zjawisku lub wydarzeniu. Rzecz ważna, że sposoby
te traktowane są w sposób ilościowy, w oparciu o elemen
ty matematyki, fizyki i psychologii.
W myśl tych zasad krajobraz lotniczy stanowi przed
miot informacji, a wiadomości o nim można zmagazynować
na zdjęciu lotniczym. Zmagazynowanie to następuje za
pośrednictwem energii informacyjnej, pochodzącej od przed
miotu.
Utrwalenie na zdjęciu całkowitej ilości energii informa
cyjnej :stanowiłoby osiągnięcie największej możliwej sumy
poszczególnych informacji o danym przedmiocie, a więc
byłoby to zapewnieniem czytelności na obrazie fotograficz
nym najdrobniejszego szczegółu istniejącego w terenie. Jak
wiadcmo, żadne zdjęcie nie spełnia takiego zadania z powo
dów natury optycznej, własności atmosfery i specyfiki pro
cesu fotograficznego. Ogólnie biorąc, następują straty
energii Iinformacyjnej w poszczególnych etapach tworzenia
zdjęcia. Nadmienić tutaj należy, że czasami mogą to być
straty umyślne, zwykle jednak następują one wbrew za
mierzeniem.
Oprócz całkowitej straty, możliwe jest również jej znie
kształcenie, polegające na zapisie niedokładnie oddającym
cechy przedmiotu wysyłającego energię informacyjną, co
należy uznać za jej uszczuplenie.
W schematycznym przedstawieniu cyklu powstawania
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zdjęcia (rys. 1) prostokąty oznaczają t.zw. filtry informa
cyjne. Mogą to być pewne wiadomości Iub aparaty, ewen
tualnie .czynności, konieczne do utrwalenia energii informa
cyjnej. Koła natomiast symbolizują urządzenia magazynu
jące ją, a więc w przypadku zdjęć są to materiały światło
czułe negatywowe, diapozytywowe i papiery fotograficzne.
Każdy z tych materiałów ma ograniczoną i właściwą dla
siebie pojemność magazynowania.
Jak wynika z powyższego, uszczuplenie, a nawet strata
energii informacyjnej może nastąpić zarówno w czasie
działania filtru, jak i z powodu ograniczonej zdolności
materiału fotograficznego do jej magazynowania.

Straty energii informacyjnej z powodu spadku jasności
obiektywu
Schemat przedstawiony na irys. 1 stanowi Ustystematy.ZOwainie wszelkich czynności związanych z otrzymaniem
zdjęcia lotniczego. Ułatwia on śledzenie strat energii infor
macyjnej na różnych etapach tworzenia obrazu fotogra
ficznego, a więc w czasie działania filtrów -oraz w materia
łach magazynujących ją.
Przedmiot

krajobraz lotniczy

energia informacyjna
projektowanie zdjęć (działanie filtru obejmuje wia
domości i czynności, nu. o stanie atmosfery, wy
bór formatu zdjęć i materiału światłoczułego)

wykonanie zdjęć
(instrumenty, materiały, czynności, np. kamera
lotnicza, materiał Superpanchromatyczny, czynnoś
ci operatora)
obraz utajony

obróbka laboratoryjna negatywowa (instrumenty,
materiały, czynności)
negatyw

obróbka laboratoryjna pozytywowa

gotowy diapozytyw lub pozytyw na papierze

Rys. 1. Schemat powstawania zdjęcia lotniczego wg zasad teorii
informacji

KonkretnjTn tego przykładem mogą być straty energii
Informacyjnej ∣spcιwodowane ogólnie znaną własnością ,obiek
tywu, mianowicie spadkiem jasności obrazu z odległością
radialną. Z tego powodu materiał fotograficzny zostaje
nierównomiernie naświetlony, a to pociąga za sobą pewne
uszczuplenie energii informacyjnej w obrazie utajonym.
Ta strata może się utrzymać lub ulec pewnemu zmniejsze
niu dzięki odpowiedniemu wywołaniu. Przy kopiowaniu
negatywu możliwa jest dalsza poprawa, zależna od całoś
ciowego procesu pozytywowego.
Z rys. 1 wynika, że na trzech etapach tworzenia zdjęcia
można uniknąć strat energii informacyjnej, a przynajmniej
w pewnym stopniu zmniejszyć je. Może to nastąpić przede
wszystkim przez ulepszenie samego obiektywu, dalej, przez
wyrównawcze wywołanie negatywu i ostatecznie przy ko
piowaniu pozytywu. Podstawowym rozwiązaniem byłoby
usunięcie wady obiektywu. Zmierza do tego, oprócz zabie
gów konstrukcyjnych, umieszczenie przed obiektywem filtru
wyrównującego spadek jasności [3]. Filtry takie, mimo, że

Rys. 2. Krzywe spadku jasności obiektywów 1, 2, 3 i charakterysty
ka optyczna filtru korekcyjnego 4. Szczegółowe objaśnienia
w tekście

wego negatywu uzyskać bardzo dobrą kopię, w każdym
bądź razie stanowią one wybór środków, którymi można
na tyle zdjęcie poprawić, aby nadawało się do użytku.

Własności optycznego filtru korekcyjnego

bardzo dobrze spełniają swoje zadanie, są mało rozpo
wszechnione i ogromna większość kamer nie jest w nie wy
posażona.
Wada spadku jasności staje się szczególnie niekorzystna,
gdy ciemne elementy krajobrazu lotniczego, np. lasy lub
ugory, znajdą się na skraju zdjęcia, a jasne pośrodku.
Na etapie filtru III (obróbka laboratoryjna) możliwe jest
zmniejszenie nadmiernych kontrastów przez zastosowanie
wywoływania wyrównawczego. Czasami sposób ten jest nie
wystarczający. Pozostaje wtedy możliwość działania w za
kresie filtru " IV — proces pozytywowy.
Sposoby wyrównania nadmiernych kontrastów
na kopiach pozytywowych

Wymieniony poprzednio optyczny filtr korekcyjny przed
stawia nowe rozwiązanie problemu poprawiania kopii po
zytywowych. Działanie jego polega na wyrównaniu nierów
nomiernego naświetlenia negatywu, wskutek spadku jasno
ści w polu obrazu. Charakterystyka optyczna filtru powin
na być zatem odwróceniem charakterystyki spadku jasności
obiektywu, którym zdjęcia zostały wykonane. Jak z tego
wynika, do każdego typu obiektywu powinien być dosto
sowany właściwy filtr.
Zjawisko spadku jasności ujmuje teoretycznie znany
wzór Lamberta, z wprowadzonym do niego współczynni
kiem ka:
Ea = E0-ka- cos4 a
(1)
We wzorze tym:
Ea oznacza oświetlenie w danym punkcie obrazu
a kąt między osią optyczną układu a promieniem rzu
cającym danego punktu
Eo oświetlenie obrazu w jego punkcie środkowym (α = 0)
ka współczynnik o zmiennej wartości, zależnej od kąta a
i konstrukcji danego obiektywu, np. k34o = 1,2 i k45o =
= 1,4 dla obiektywu Wilda Aviogon.
Aktualnym dążeniem konstruktorów obiektywów jest ta
kie obniżenie spadku jasności, aby przebiegał on proporcjo
nalnie do zmian cos3α, co rzeczywiście zostało osiągnięte
np. w nadszerokokątnym obiektywie Wilda Super-Aviogon.
Na negatywie zmiana jasności wyraża się spadkiem
współczynnika pochłaniania P, co z dobrym przybliżeniem
można przedstawić w postaci zależności identycznej z (1),
z tą jedynie różnicą, że zamiast wielkości È występuje
w niej wartość P:
Pa = P0-COSi a-ka
(2)
Filtr zaś korekcyjny powinien mieć charakterystykę op
tyczną zgodną z następującym równaniem:

Pa — P0

“

—>

cos4α∙fcα

(3)

w którym P' oznacza współczynnik pochłaniania filtru.
Wszystkie trzy wymienione zależności można przedstawić
w postaci logarytmicznej, dogodniejszej do przygotowania
wykresu:
log Ea = log (Eo ∙cos4a∙ka)
(la)
Da = Do + log (cos4 a - ka),
IogP = D
(2a)

Problem otrzymania poprawnych kopii pozytywowych
z wadliwych negatywów jest stale aktualny. Świadczy
o tym wzrastająca liczba sposobów, którymi można je (przy
najmniej w pewnym stopniu) poprawić.
Sposoby te można zebrać w dwu grupach i do jednej za
liczyć optyczne a do drugiej chemiczne.
Oto sposoby optyczne:
1. Przesłanianie w czasie naświetlania miejsc .nadmiernie
jasnych na negatywie i wymagających krótszego naświetle
nia niż miejsce ciemne.
2. Stosowanie kopiarki z wieloma źródłami światła, które
można we właściwych miejscach wygaszać. Tego rodzaju
sprzęt bywa wyposażony w filtr szary, jaśniejszy w części
środkowej i ciemniejszy na brzegach.
3. Sposób tzw. „nieostrej maski” [4].
4. Kopiowanie pozytywów za pomocą urządzenia elektro
nowego, np. kopiarki typu Logetronic.
5. Kopiowanie w świetle ultrafioletowym i podczerwo
nym [5],
6. Stosowanie optycznego filtru korekcyjnego.
Grupa sposobów chemicznych:

1. Stosowanie kąpieli w roztworze dwuchromianu potasu,
naświetlonych, lecz jeszcze nie wywołanych kopii pozytywo
wych. Kąpiel taka pozwala na zmianę gradacji papieru fo
tograficznego w szerokim zakresie [6].
2. Barwienie wadliwego negatywu w światłach na nie
biesko, w cieniach zaś na żółto. Odbitki z tak zabarwio
nych negatywów bardzo zyskują na czytelności [7].
Mimo, że żaden z wymienionych sposobów nie zapewnia
otrzymania pozytywu bez zarzutu, trudno bowiem z wadli

Rys. 3. Charakterystyki optyczne filtrów korekcyjnych. Objaśnienia
w tekście
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a. Kopia wykonana bez filtru, b. przez
filtr

który już bezpośrednio służy do ko
rekcji kopii lub powiększeń.
Negatyw otrzymuje się przez sfo
tografowanie obiektywem szerokątnym
równomiernie
oświetlonej
płaszczyzny. Dobór materiału o
właściwej
kontrastowości
odpo
wiedni czas naświetlania i umiejęt
nie prowadzone wywoływanie dają
możność uzyskania spadku gęstości
optycznej, odpowiadającego z do
brym przybliżeniem jednej z trzech
krzywych rysunku 1.
Kopia stykowa negatywu jest
właściwym filtrem. Podobnie jak
negatyw, tak i pozytyw. Zależnie od
kontrastowości materiału, czasu na
świetlenia i sposobu wywoływania,
można uzyskać o różnym rozkładzie
gęstości optycznej.
Przygotowano dwa filtry, z któ
rych jeden, o charakterystyce przed
stawionej na rys. 3, krzywa 1, prze
znaczony jest do wyrównania du
żych błędów naświetlenia; drugi zaś
do usunięcia mniejszych (krzywa 2)
nieprawidłowości tonalnych obrazu.
Użytkowanie filtru jest bardzo
proste. Umieszcza się go na negaty
wie od strony światła kopiującego,
a po stronie emulsji nakłada się,
jak zwykle, materiał światłoczuły
(papier lub płytę). Podobnie postę
puje się przy przetwarzaniu zdjęć,
filtr umieszcza się wtedy w ramce
razem z negatywem.
Skuteczność działania filtru ko
rekcyjnego ilustrują dwie kopie sty
kowe fragmentu zdjęcia lotniczego,
jedna wykonana przez filtr, druga
zaś bez filtru (rys. 4 a, b). W po
dobny sposób wykonano parę dia
pozytywów oraz powiększenie w
skali 1 : 10 000. Na wszystkich zdję
ciach wykonanych z filtrem czy
telność szczegółów na skraju jest
wyraźnie lepsza niż na zdjęciach
bez filtru.
D'a = D'o + log i----- ɪ- ),

IogP' = D'

(3a)

∖ cos4α∙fcα /

Rys. 2 przedstawia wykres czterech krzywych, z których
jedna (krzywa 2) jest wykresem zależności (la) dla ka = 1,
druga zaś dla k3t° = 1,2 i k45o = 1,4, stanowi więc ona cha
rakterystykę spadku jasności obiektywu Aviogon (krzywa 1).
Trzecia odpowiada charakterystyce obiektywu nadszerokokątnego Super-Aviogon (krzywa 3). Krzywa 4 przedstawia
charakterystykę optycznego filtru korekcyjnego wg zależ
ności (3a) i przy D'o = 0,0. Dla krzywych 1, 2, 3 przyjęto
log E0 = D0 = 1,0.
Na osi odciętych układu współrzędnych zaznaczono
odległości radialne wzdłuż przekątnej formatu zdjęć
18 cm × 18 cm i 23 cm × 23 cm. Zaznaczono również poło
żenie kątów a wzdłuż przekątnych. Formatowi 18 cm × 18 cm
odpowiada obiektyw o połowie kąta widzenia a = 480, na
tomiast dla zdjęć 23 cm × 23 cm obiektyw nadszerokokątny
o « = 60°.
Wykonanie filtru

Wykonanie filtru przebiega w dwu etapach. Pierwszy po
lega na sporządzeniu negatywu o formacie zdjęcia, drugi
zaś na przygotowaniu pozytywu czyli właściwego filtru,
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Optyczny filtr korekcyjny w praktyce produkcyjnej
Filtry korekcyjne zostały wypróbowane w fotogrametrycz
nym zakładzie produkcyjnym. Okazało się, że są one nie
tylko przydatne, ale że spełniają swoje zadanie równie
dobrze jak kopiarki elektronowe oprócz nielicznych wy
jątkowo niekorzystnych do kopiowania negatywów z bar
dzo dużą rozpiętością gęstości optycznej.
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Problemy aktualizacji map klasyfikacyjnych na terenach objętych wpływami przemysłu
II. Zmiany warunków hydrologicznych
I. Wstęp. Mapy, jakie powitają w rezultacie przepro
wadzanej na obszarze całego kraju gleboznawczej klasyfi
Działalność techniczna a głównie roboty górnicze, regu
kacji gruntów, zawierają między innymi charakterystykę
przyrodniczą gleb i ich przydatność użytkową wyrażoną lacje rzek, budowa zbiorników i kanałów wodnych oraz
ujęcia wód podziemnych prowadzić mogą do niekorzystnych
umownie za pośrednictwem klasy bonitacyjnej.
dla gleb zmian hydrologicznych. Zmiany wodne mogą zmie
Wartość .użytkowa gleb może ulegać zmianom nie tylko
rzać w dwu przeciwstawnych kierunkach, które umownie
pod wpływem niektórych celowych zabiegów, jak np. me
nazwano osuszeniem i zawodnieniem gleb.
lioracji wodnych, ale także w wyniku pośredniego oddzia
1. Osuszenie gleb. Przez osuszenie rozumie się w tym
ływania przemysłu, obiektów hydrotechnicznych i innego
opracowaniu obniżenie lub zanik poziomu wód gruntowych,
rodzaju technicznej działalności człowieka. Skutki tej dzia
które uprzednio odgrywały istotną rolę w gospodarce wod
łalności mogą być korzystne lub niekorzystne dla produkcji
nej gleb. Szkodliwym wpływom tego zjawiska ulegać mogą
roślinnej i występować zarówno na małych, jak i na bar
zarówno użytki rolne, jak i leśne. Formy i rozmiary wy
dzo dużych powierzchniach, obejmujących nawet całe re
wołanych skutków zależą od całego szeregu czynników na
giony <2, 9, 12). Jest to charakterystyczne dla niektórych
turalnych, głównie glebowych, geomorfologicznych i hydro
okręgów przemysłowych, a przede wszystkim górniczych,
jak np. Górnośląski, Rybnicki, Częstochowski, Koniński logicznych (13). Osuszenie występuje najpowszechniej jako
rezultat drenującego charakteru wyrobisk górniczych.
Okręg Przemysłowy i inne. Na tych obszarach istnieje po
trzeba okresowej aktualizacji map klasyfikacyjnych, tym Szczególnie roboty odwadniające, towarzyszące odkrywko
pilniejsza, że wyniki klasyfikacji gleboznawczej stanowią wej eksploatacji, mogą powodować depresję wód grunto
wych na znacznych obszarach, o powierzchni sięgającej
podstawę dla opracowywania obecnie map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 il : 25 000 oraz glebowo-przyrodninawet kilkudziesięciu tysięcy hektarów.
Na rys. 1 pokazano, jak układa się poziom wody grunto
czych w skali 1 : 25 000.
wej w jednorodnym gruncie, w otoczeniu czynnej kopalni
Podjęcie tych prac jest uzależniane od ustalenia zasad
oceny wpływu poszczególnych czynników przemysłowych odkrywkowej. Z uwagi na charakterystyczny kształt pona gleby, co jest niezbędnym warunkiem dla opracowania
odpowiedniej instrukcji określającej tok postępowania w
praktyce. Mając powyższe na względzie, w opracowaniu
niniejszym omówiono główne' kierunki oddziaływania prze
mysłu na gleby oraz zaproponowano odpowiednie kryteria
dla oceny ich skutków, ustalone na podstawie wieloletnich
badań prowadzonych przez Katedrę Gruntoznawstwa AGH
na obszarze ∣GOP, oraz w zasięgu oddziaływania wpływów
górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego, siarki i innych.
Głównymi przyczynami szkodliwych przekształceń gleb są:
1) zmiany hydrologiczne,
- ɪ — pierwotny poziom wody gruntowej
2) przemysłowe zanieczyszczenie powietrza atmosferycz
—≡— obniżony poziom wody gruntowej
nego,
.
.
Ł .
.3) mechaniczne uszkodzenie powierzchni.
i-A-h zasięg depresji
Zależnie od lokalizacji różnych zakładów przemysłowych,
każda z wymienionych przyczyn może oddziaływać poje
Rys. 1. Kształtowanie się leja depresyjnego w otoczeniu kopalni
odkrywkowej
dynczo lub wspólnie z jedną ewentualnie dwiema pozosta
łymi.
Dotychczasowe badania wykazują, że skutki w glebach
Tablica 1. Skala uszkodzeń gleby
mogą przybierać bardzo zróżnicowane formy i rozmiary
w zależności od rodzaju działalności przemysłowej i stop
Klasa gleby po uszkodzeniu
nia jej natężenia, sposobu użytkowania, warunków glebo
stopień uszkodzenia gleby
wych, hydrologicznych, geologicznych oraz stosunków agro
Pierwotna klasa gleby
technicznych. Zewnętrznym wyrazem zmian może być ob
2U
ÎU
4U
IU
niżenie bonitacji gleby o jedną, dwie lub więcej klas, tzw.
wymuszona zmiana sposobu użytkowania, np. łąk czy
IV
V,
VI
N
II, III
ZiL- klasa I
pastwisk na grunt orny albo też przekształcenie kompleksu
II,
IIIa IIIb, IVa,b
V,
VI
N
R
— klasa I
rolniczej przydatności gleby. W skrajnym przypadku szkod
liwe oddziaływanie przemysłu prowadzi do powstania nie
N
IV
V,
VI
III
ZiL- klasa II
V,
VI
N
IVa, IVb
Ilia, IIIb
R
— klasa II
użytku.
Oprócz powszechnie obserwowanego niekorzystnego od
VI
V
N
ZiL- klasa III
IV
działywania przemysłu na gleby zdarzają się także przy
VI
N
IVb, V
IIIb, IVa
R
- klasa IIIa
padki wpływów pozytywnych. Są to sytuacje oczywiście
VI
V
N
IVa, IVb
R
- klasa IIIb
rzadkie, mające miejsce w określanych okolicznościach, jak
VI
V
ZiL- klasa IV
N
np. przy osuszeniu nadmiernie wilgotnych gruntów ornych
V
IVb
VI
R
— klasa IVa
N
lub użytków zielonych. Niedostateczna ilość danych z .tego
V
VI
R
- klasa IVb
N
zakresu nie pozwala jednak na zaproponowanie zasad postę
powania klasyfikacyjnego w tych przypadkach.
VI
ZiL- klasa V
N
VI
R
— klasa V
Dla określania rozpiętości zmian bonitacyjnych w przy
N
—
padku obniżenia zdolności produkcyjnej gleby proponuje
ZiL- klasa VI
N
się przyjęcie pomocniczej skali uszkodzeń gleby (tabl. 1).
R
— klasa VI
RZ
—
N
Zakresy zmian cechujących poszczególne stopnie uzależnio
no od rodzaju użytkowania i pierwotnej wartości bonitacyj
Objaśnienie:
nej. Czwarty stopień uszkodzenia oznacza zawsze całkowite
Z — użytki zielone, L — użytki leśne, R — grunty orne, RZ — gleby pod żale>
sienie, N — nieużytki,
— dany stopień uszkodzenia nie występuje
wyłączenie z produkcji użytków cechujących się pierwotnie
różną wartością bonitacyjną.
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wierzchni tego poziomu przyjęła się w mowie potocznej
nazwa ,Jeja depresyjnego”. Powstanie tego leja powodują
nie tylko czynne wyrobiska górnicze o nie przerwanej dzia
łalności systemów odwadniających. Trwałe osuszenie po
wstać też może i w sąsiedztwie już nieczynnych wyrobisk,
gdy tereny otaczające je cechują się szczególną budową li
tologiczną. Ma to miejsce przede wszystkim w otoczeniu
rozległych wyrobisk po eksploatacji piasków na cele pod
sadzki płynnej, na których pomimo ukończenia eksploatacji
poziom wody gruntowej nie może już osiągnąć pierwotnej
wysokości. Drenujące oddziaływanie podziemnych wyrobisk
górniczych jest uzależnione przede wszystkim od szczel
ności warstw zalegających między górnym przypowierzch
niowym poziomem wodonośnym a poziomem bezpośrednio
odwadnianym.
W związku z badaniem skutków drenującego charakteru
wyrobisk górniczych powstaje problem wyznaczania zasięgu
leja depresji. Dokonuje się tego zwykle sposobem oblicze
niowym w oparciu o wzory empiryczne, dobierając odpo
wiednio parametry .charakteryzujące sytuację górniczą i ge
ologiczną. Następnie sprawdza się corocznie lub nawet kil
ka razy w roku rzeczywisty zasięg leja na podstawie obser
wacji poziomu wody w studniach gospodarskich, a w razie
potrzeby w .specjalnie do tego wykonanych otworach wier
tniczych, tzw. Piezometrach.
Osuszenie na mniejszą skale występuje także w terenie
położonym wzdłuż nowo wybudowanych kanałów, świeżo
uregulowanych odcinków rzek, wokół .nowo wznoszonych
zakładów przemysłowych, osiedli itp.
Niezależnie od tego, na jak wielkim obszarze wystąpić
może obniżenie zwierciadła wody gruntowej, dla ,przyrodni
czego użytkowania istotny jest przede wszystkim stopień
wywołanego osuszenia powierzchni, którego rozpoznanie jest
niezbędne dla prawidłowej oceny zmian bonitacyjnych.
Przydatne w tym względzie okazało się przyjęcie następu
jącej 2-stopniowej skali osuszenia gleby:
Stopień — IiW — osuszanie małe i średnie. Osuszenie
to należy rozpatrywać oddzielnie dla każdego z podanych
poniżej 2 zasadniczych układów stosunków wodnych:
a) gleby o przeciętnie wysokim poziomie wody gruntowej,
a więc zależnie od składu mechanicznego, rodzaju użytko
wania i odległości tego poziomu od powierzchni terenu —
gleby optymalnie i nadmiernie wilgotne z pominięciem nie
użytków-mokrad eł.
IW tych warunkach osuszenie „—IW” oznacza obniżanie
poziomu wody gruntowej, nie większe od 1 m, w wyniku
którego gleby nadmiernie wilgotne uzyskują korzystne sto
sunki wodne, a gleby optymalnie wilgotne odczuwają pe
wien deficyt wodny, lecz ogólny charakter użytkowania nie
ulega zmianie;
b) gleby o przeciętnie ,niskim poziomie wody gruntowej,
a więc zależnie od składu mechanicznego, rodzaju użytko
wania i oddalenia tego poziomu od powierzchni terenu
(0,8 do 1,5 m) — gleby począwszy od wilgotności optymalnej
do zbyt suchych takich, jak np. użytki zielone o nieco za
niskim w okresie wegetacyjnym poziomie wody gruntowej
(grądy), a wśród gruntów ornych kompleksy zbożowo-pastewn e.
W tych warunkach osuszenie „—IW” oznacza ,całkowity
zanik wody gruntowej z profilu glebowego powodujący
z reguły deficyt wodny. Ponadto może mieć miejsce wymu
szana zmiana użytkowania łąki na pastwisko lub grunt orny
oraz przekształcenie kompleksów zbożowo-pastewnych na
zbożowe. Osuszenie to wywołuje zwykle dotkliwe skutki
produkcyjne w sadach.
Stopień —2W —osuszenie duże. Dotyczy ono wyłącznie
gleb o wysokim poziomie wody gruntowej i oznacza całko
wity jej zanik w okresie lata i wczesnej jesieni.
Osuszenie to może wywołać bardzo zróżnicowane skutki
w użytkach rolnych i leśnych. Zaobserwowano, że rozmiary
te zależą w pierwszym rzędzie od rodzaju gleby, a ściślej
mówiąc od tych jej właściwości, które decydują w stopniu
największym o zdolności magazynowania opadów atmosfe
rycznych. Tym samym wszystkie gleby lekkie, odczuwać
będą najdotkliwiej skutki obniżenia poziomu wód grunto
wych.
W użytkach zielonych o glebach bardzo lekkich obser
wuje się szybkie wysychanie traw i zanik wegetacji oraz
przyspieszenie mineralizacji materii organicznej w pozio
mie darniowym. Doprowadzić to może aż do powstania
nieużytku przez utratę i tak nieznacznej spójności tego po
ziomu. W glebach cechujących się większą zdolnością ma
gazynowania opadów atmosferycznych, po zaniku wody
gruntowej, następuje powolniejsze ustępowanie roślinności
łąkowej, mniejszy spadek wydajności a zatem i mniejsze
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obniżenie bonitacji gleby. Przejściowo możliwe bywa użyt
kowanie pastwiskowe, ale nieuchronne jest wzięcie pod
uprawę połową. Nie jest wykluczone wytworzenie się grun
tu cmego o równorzędnej wartości bonitacyjnej.
W gruntach ornych bardzo lekkich, optymalnie wilgotnych
(przede wszystkim ,czarne ziemie piaszczyste) stanowiących
kompleksy zbożowp-pastewne, nastąpić musi bardzo dotkli
wy spadek wydajności wraz z przekształceniem na kompleks
żytni słaby a w miarę mineralizacji materii próchnicznej —
w żytnio-łubinowy. W przypadku, gdy gleby były nadmier
nie wilgotne, nastąpi takie samo przekształcenie kompleksu
przydatności rolniczej, z tym że zdolność produkcyjna, biorąc pod uwagę stan wyjściowy, może ulec nieznacznemu
pogorszeniu lub pozostać nie zmieniona. W gruntach ornych,
cechujących się nieco zwiężlejszym składem mechanicznym,
stopień —2W w zasadzie nie może mieć miejsca za wy
jątkiem nadmiernie wilgotnych kompleksów zbożowo-pa
stewnych, w których zwykle wraz z przekształceniem
■kompleksu następuje poprawa zdolności produkcyjnej.
W użytkach leśnych po zaniku wody gruntowej, znajdu
jącej się uprzednio w górnej lub środkowej części profilu,
regułą jest wymieranie dotychczasowego drzewostanu,

Rys. 2. Turek. Usychające zadrzewienia śródpolne w obrębie leja
depresji Kopalni Adamów

zwłaszcza starszych klas wieku (rys. 2). Zależnie od rodzaju
gleby rozwijać się będą cechy odpowiadające nowym ty
pom ,siedliskowym, np. w glebach bardzo lekkich warunki
siedliskowe borów wilgotnych upodobnią się do warunków
borów suchych, zaś w przypadku utworów zwięźlejszych
warunki siedliskowe boru mieszanego wilgotnego zmienią
się na warunki odpowiadające borom mieszanym świeżym
lub borom świeżym (4).
W przypadku osuszenia w stopniu —ι2W osobną uwagę
trzeba poświęcić glebom organicznym. ,Niezależnie bowiem
od zdolności magazynowania opadów atmosferycznych, któ
re warunkują możliwości pokrywania potrzeb wodnych ro
ślin w obrębie leja depresji, skutki glebowe są tu potęgo
wane zapoczątkowaniem niekorzystnych procesów murszotwórczych, doprowadzających z reguły do trwałego obniże
nia produkcyjności głębokich gleb torfowych. Niepodjęcie
w odpowiednim czasie środków zapobiegawczych jest rów
noznaczne z powstaniem nieużytku i to bardzo uciążliwego
do rekultywacji.
2. Zawodnienie gleby. Zawodnienie gleby w niniejszym
opracowaniu oznacza przede wszystkim podniesienie się
zwierciadła wody gruntowej i usytuowanie na określonej
głębokości w profilu glebowym, a także zmiany wodne po
legające na okresowym zatapianiu gleby. Zawodnienie wy
stępuje najpowszechniej na terenach górniczych w wyniku
poeksploatacyjnych deformacji powierzchni (rys. 3, 4) i jest
ono uwarunkowane całym zespołem czynników naturalnych
takich, jak stosunki wodne, pierwotna rzeźba powierzchni,
rodzaj gleby (8). Działalność górnicza nie jest jedynym źród
łem powstawania zawodnienia gleby. Obserwuje się je rów
nież na terenach otaczających nowo wybudowane zbiorniki
wodne, stopnie wodne na rzekach itp.
Zwiększenie wilgotności gleby poprzez podniesienie pozio
mu wody gruntowej czy też nasycenie profilu wodą od
góry, w przypadku Stagnowania ,jej na powierzchni, spowo
dować musi zainicjowanie nowych procesów glebowych
bardzo istotnych dla życia roślin. W wyniku stałej czy też
okresowej anaerobiozy ulegną nasileniu procesy redukcji

Rys. 3. Piekary Śląskie. Zapadliska górnicze

zmieniające zarówno chemiczne, jak i fizyczne właściwości
gleb. Objawia się to w profilu glebowym tworzeniem plam
glejowych, a w miejscach o wyższym potencjale 'tlenowym
wytrącaniem związków trójwartościowego żelaza, co daje
charakterystyczne plamki i eentki o brunatnym czy też
rdzawym .zabarwieniu. Nasilający się w miarę wzrostu wil
gotności gleby proces glejowy doprowadzić może do całko
witej zmiany charakteru gleby, a więc przejścia jej w typ
hydromorficzny. Równocześnie z tymi zmianami ∙ulega prze
obrażeniu Isklad mikroflory i mikrofauny ¡glebowej, a przede
wszystkim zanikają gatunki aerobowe. Wszystko to znajduje
swoje odbicie w warunkach rozwojowych uprawianej roślin
ności. Dotychczas rosnące gatunki wypierane są przez inne,
przystosowane do wyższego stopnia wilgotności (rys. 5). Przy
dostatecznie wysokim poziomie wody gruntowej albo dłuż
szym jej Stagnowaniu na powierzchni zaczynają się poja
wiać rośliny hydrofilne z różnego rodzaju torfowcami na
czele, co prowadzi do przejścia gleb glejowych w gleby
bagienne.
Analogicznie jak przy osuszeniu określenie wielkości za
wodnienia i jego wpływu .na zmianę warunków żyzności
wymaga przyjęcie odpowiednich kryteriów dla klasyfikacji
wzrostu wilgotności gleby. W praktyce okazało się możliwe
wydzielenie .podanych niżej 3 stopni zawodnienia.
Stopień +IW — zawodnienie małe. Oznacza ono na
stępujące zmiany w stosunkach wodnych:
a) pojawienie się i utrwalenie zwierciadła wody grunto
wej w dolnej części profilu.
Może to mieć miejsce tylko w gruntach ornych i leśnych.
W gruntach ornych dotyczy wyłącznie kompleksów zbożo
wych, które z czasem mogą się przekształcić w zbożowopastewne, przy czym obniżenie klasy bonitacyjnej jest zja
wiskiem rzadkim, natomiast niejednokrotnie obserwuje się
jej poprawę. W użytkach leśnych zawodnienie to nie wy
wołuje zmiany typu siedliskowego, za wyjątkiem borów su
chych, w których warunki upodobniają się do występują
cych w borach świeżych;
b) podniesienie się zwierciadła wody gruntowej z dolnej
strefy do środkowej.
To zawodnienie może mieć miejsce we wszystkich
użytkach. W gruntach ornych kompleksy zbożowo-pastewne

pierwotna

powierzchnia terenu

aktualna
Zwierciactto wody gruntowej
zasięg zapadliska zalanego woda

Rys. 4. Powstawanie zawodnienia gleby w zapadlisku górniczym

przechodzą w wilgotniejsze odmiany albo mogą ulec prze
kształceniu na pastwiska lub łąki W użytkach zielonych
ma miejsce przejście grądów w wilgotniejsze ich odmiany,
z czym zazwyczaj łączy się zwiększenie użytkowania łąko
wego kosztem pastwiskowego. W lasach zależnie od rodza
ju gleby powstają warunki typowe dla borów wilgotnych
i mieszanych wilgotnych.
iZmiany powyższe nie wpływają na ogół ujemnie na zdol
ność produkcyjną gleb, a nawet mogą ląpowodować nie
znaczną poprawę bonitacji;
c) wydłużenie okresów Stagnowania wody na powierzchni
lub nadmiernego nasycenia nią górnych warstw gleby.
Ma to miejsce po obfitszych opadach, w glebach ciężkich,
bardzo zwięzłych, w których występowanie wody wolnej
jest zjawiskiem rzadkim.
Ten rodzaj -zawodnienia -związany jest ściśle z poeksplo
atacyjnymi deformacjami powierzchni i dotyczy przede
wszystkim gruntów uprawnych, natomiast trudny jest do
stwierdzenia w użytkach zielonych oraz leśnych. W grun
tach ornych wymusza on przekształcenie kompleksów zbo
żowych na zbożowo-pastewne, co zazwyczaj należy uznać
za objaw szkodliwy.
Stopień +2W — zawodnienie duże. Oznacza ono na
stępujące zmiany stosunków wodnych:
a) pojawienie ¡się i utrwalenie poziomu wody gruntowej,
znajdującej się uprzednio poniżej zasięgu profilu glebowe
go w jego strefie środkowej lub górnej;

Rys. 5. Bytom. Wymieranie drzew i sukcesja roślinności bagiennej
w zapadlisku górniczym

b) trwałe podniesienie slię poziomu wody gruntowej z dol
nej lub środkowej do -górnej strefy profilu glebowego;
c) okresowe Stagnowainie wody na powierzchni gleb -cięż
kich, podobnie jak w stopniu +1W pkt c), Ieoz trwające
dłużej i występujące z większą częstotliwością.
Zawodnienie to w odróżnieniu od „+UW” oznacza wyraźny,
przeważnie nadmierny wzrost wilgotności gleby, powodujący
zdecydowane zmiany użytkowe, a mianowicie gruntów or
nych na użytki zielone. Równoznaczne jest to z całkowitą
likwidacją gruntów ornych, bowiem użytkowanie zbożowopastewne staje się nieracjonalne. Wyjątek stanowić mogą
bardzo lekkie gleby uprawne, dotychczas za suche, w któ
rych zawodnienie „+¿W” spowoduje powstanie kompleksu
zbożowo-pastewnego, poprawiając automatycznie bilans
wodny tych gleb, a zatem i podnosząc odpowiednio ich bo
nitację. W większości jednak przypadków wymuszona zmia
na użytkowania związana jest ze spadkiem bonitacji gleby.
W lasach powstają warunki typowe dla borów wilgotnych
lub olsów. Bezsporne są straty wynikające z masowego wy
mierania drzewostanów starszych ,i średnich klas wieku
oraz ogólnego spadku ich odporności biologicznej na dzia
łalność szkodników (rys. 6). W siedliskach borowych fak
tyczna zdolność produkcyjna gleb nie musi ulec pogorsze
niu, mimo masowego wymierania drzewostanów, które wy
magają odnowienia.
Stopień +∣3W — zawodnienie bardzo duże (katastro
falne). Oznacza -ono trwałe utrzymywanie się poziomu wo
dy gruntowej w strefie przypowierzchniowej albo długo
trwałe Stagnowanie wody na powierzchni.
Zawodnienie to powoduje wyłączenie terenów z przyrod
niczego użytkowania. Dla przywrócenia wartości gospodar
czej nieodzowna jest działalność rekultywacyjna, gdyż
proste zabiegi melioracyjne są już niewystarczające.
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Tablica 2. Zakree uszkodzeń gleb w odniesieniu do poszczególnych stopni osuszenia
i zawodnienie w zależności od warunków glebowych

Stopień uszkodzenia gleb

Stopień
ziuian wodnych

+

01 lu I 2U

3U

4U

X
X

X
X
—

—
—
—

—

—
X

—

—
—
—

—
—

—
—

X
X

—
—

—
—

X
—

—
X
—
—

X
X
—
—

X
X
X
X

—
—
X
X

—
—
X
—

X
—
X
X

gleby bardzo lekkie i lekkie
ciężkie

X
—

X
X

X

—

+ 2W

gleby bardzo lekkie
lekkie i średnie
ciężkie

X
—
—

X
—
—

X
X
—

X
X

—
X
X

__
—
—

+3W

bez względu na warunki glebowe

-

-

-

-

-

X

-IW

—2W

+ IW

Rys. 6. Kończyce. Drzewostan wymarły na skutek podniesienia się
poziomu wody gruntowej w niecce osiadań górniczych

3. Ocena skutków zmian stosunków wodnych w glebach.
Miarodajną podstawę oceny skutków, jakie w glebach i sposobde ich użytkowania wywołują zmiany stosunków wodnych, stanowi obowiązująca przy klasyfikacji gleboznawczej
Tabela Klas Gruntów. Posługując się nią można określić
obniżenie lub podwyższenie bonitacji gleby na drodze kon
frontacji nowo wytworzonych stosunków wodnych z tymi,
jakie warunkowały dotychczasową zdolność produkcyjną.
Rzecz zrozumiała, że przy aktualizacji map klasyfikacyjnych
dokładne określenie zmian izdolności produkcyjnej gleby
jest z wielu ,przyczyn bardzo trudne. Nie są bowiem obo
jętne inicjonowane przez nowe warunki hydrologiczne zmia
ny typologiczne gleb, których tempo jest bardzo niejedno
lite. Najczęściej można mówić jedynie o tendencjach rozwoj owych, a dopiero przy bardzo kontrastowych zmianach
stosunków wodnych występuje szybkie przekształcenie JjYPu
glebowego, nρ. przejście gleby bielicowej, w okresie kilku
letnim, w odpowiednie stadium rozwojowe gleb hydromorficznych, albo gleby torfowej w marszową. W świetle po
wyższego tym bardziej celowe wydaje się takie kartogra
ficzne ujęcie rozpoznanych zmian stosunków wodnych, któ
re pozwoli, przy czytaniu mapy, wnioskować o tendencjach
rozwojowych gleby. Przedstawienie na mapie zakresu i za
sięgu rozpoznanych zmian wodnych konieczne jest też z te
go względu, że stanowi jedyną dokumentację dla określo
nego stopnia uszkodzenia a także dla przekształceń kom
pleksów przydatności rolniczej gleb.

Z sekcji kartograficznej SGP
Zarząd Sekcji Kartograficznej SGP
zorganizował w dniu 22 marca 1967 r.
zebranie członków, na którym został
wygłoszony referat pt. Reprodukcja
kartograficzna we Francji (wrażenia
z pobytu w zakładach poligraficz
nych — wygłosił mgr inż. Jerzy Ko
byliński). Referat ilustrowany był
przezroczami.
Następnymi punktami obrad było:
— przyjęcie sprawozdania na XXI
Zjazd Delegatów SGP,
— informacja o bieżących pracach
Sekcji,
— przyjęcie propozycji planu pracy
Sekcji na 1967 r.,
— omówienie regulaminu Sekcji
Kartograficznej,
— wybory uzupełniające do Zarządu
Sekcji,
— sprawy organizacyjne,
— wolne wnioski.
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Warunki glebowe

gleby optymalnie wilgotne
gleby nieco za suche
gleby nadmiernie wilgotne

gleby optymalnie wilgotne
bardzo lekkie
lekkie
gleby nadmiernie wilgotne
bardzo lekkie
lekkie
gleby organiczne optym. wilg.
nadmiernie wilgotne

—

—
—

Objaśnienie:
4----- możliwa poprawa zdolności produkcyjnej gleby
0 — wartość bonitacyjna nie zmieniona
1U, 2U, 3U, 4U — stopień uszkodzenia gleby wg przyjętej skali
(tablica 1)
„X" — określone w nagłówku uszkodzenia może mieć miejsce
„—>> — określone w nagłówku uszkodzenie nie zachodzi.

Orientacyjny pogląd na rozpiętość ,zmian bonitacyjnych
odpowiadających poszczególnym stopniom osuszenia i za
wodnienia, w różnych warunkach glebowych, daje tablica 2.
Dla lepszego zobrazowania wpływu nowych warunków wod
nych uwzględniono w niej również przypadki, kiedy osu
szenie lub zawodnienie gleby nie powoduje zmian bonita
cyjnych („O”), albo działa korzystnie („+”).
Tablica ta nie stanowi ścisłych τam szacunkowych dla
określenia skutków zmian stosunków wodnych w glebach.
Uściślenie ich nastąpić może dopiero jako rezultat przepro
wadzonej aktualizacji mąp na większych powierzchniach
i w różnych układach glebowo-wodnych. To samo zresztą
odnosi się do zaproponowanych kryteriów dla poszczegól
nych stopni osuszenia i zawodnienia.
c.d.n.

ryjno-gospodarczych — mgr inż. Ta
deusz Dudziński
— Fotoskład w kartografii wielkoJesionią 1967 roku odbędzie się skalowej — mgr inż. Stanisław L eXXXIV Konferencja Naukowo-Tech wito
niczna SGP na temat „Mapa wielko— Druk trójwymiarowy w reproduk
skalowa w gospodarce narodowej”. Na cji kartograficznej — mgr inż. Andrzej
Konferencji zostaną wygłoszone na Skurzak
stępujące referaty:
— Ocena kartograficznych materia
— Zasady generalizacji treści sytu
acyjnej map Wielkoskalowych inżynie- łów źródłowych pod kątem wykorzy
ryjno-gospodarczych — mgr inż. Sta stania ich w procesach fotoreprodukcyjnych — mgr inż. Andrzej Skunisław Kolanowski
— Grafika opisu map — mgr inż. r z a k
— Wyniki badań nad zastosowaniem
Stanisław Kolanowski
— Analiza stosowanych metod re różnych warstw kopiowych w proce
produkcji kartograficznej w kraju i za sie reprodukcji map — dr Herbert
granicą — mgr inż. Lech Brokman C i c h o ń
— Pracownie reprodukcji kartogra
— Grawiura — technika mechanizująca proces opracowania i wydania ficznej na szczeblu wojewódzkim —
mgr Michał Kaszyca
map — mgr inż. Lech Brokman
— Metodyczny atlas map miejskich —
— Elektrofotografia w reprodukcji
kartograficznej — mgr inż. Stanisław doc. Felicjan Piątkowski
— Studium kolorów w kartografii
Lewito
— Metody fotogrametryczne opraco Wielkoskalowej — dr inż. Andrzej
wania Wielkoskalowych map inżynie Makowski

Kartografia Wielkoskalowa
w gospodarce narodowej

z
Z ZARZĄDU GŁÓWNEGO SGP
W dniu 9 marca 1967 roku odbyło
slię w Warsizaiwie ostatnie przed XXI
Zjazdem Delegatów SGP — zebranie
Zarządu Głównego. Przewodniczący
Zarządu Głównego kol. R. Karanow,s⅛i _ złożył zebranym sprawozdanie
z działalności prezydium w czasie po
między po(przddnim a obecnym zebra
niem, a mianowicie:

W sprawach organizacyjnych

— przyjęto na członka zbiorowego
Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń
Rolnych W Kole,
— zrezygnowano
z
członkostwa
zbiorowego Powiatowego Biura Geo
dezji ∙i UR w Szczecinku i w Gryfinie,
— kol. S. Pachuta uczestniczył z ra
mienia Zarządu Głównego w Walnym
Zgromadzeniu Oddziału SGP w Kra
kowie,
— została opracowana przez Główną
Komisję Problematyki Młodzieżowej
i rozesłana do kół ankieta dla staży
stów. Prezydium prosi o zachęcanie do
wypełnienia ankiet. Opracowane ma
teriały (na podstawie wypowiedzi w
ankietach) powinny dobrze zoriento
wać o potrzebach w tej dziedzinie, co
powinno wyjść na korzyść tak wła
dzom, jak i stażystom,
__ rozpatrzono 'i :zatwierdzono szcze
gółowy regulamin Sekcji Geodezyjnych
Urządzeń Rolnych.

Z działalności naukowo-technicznej

— Zatwierdzono preliminarz narady
Mąpa zasadnicza miasta”, która odbę
dzie się 5—6.VI.67 r. w Warszawie.
Przewodniczącym Komitetu Organiza
cyjnego jest kol. St. Fionfanski, sekre
tarzem kol. J. Binkiewicz Naradzie
będzie przewodniczył kol. Μ. Odlan⅛eki-Boczobutt.
— Zatwierdzono wniosek o realizację
XXXVII Konferencji Naukowo-Tech
nicznej pt. „Prace geodezyjno-urządze
niowe w związku z melioracją i zago
spodarowaniem
użytków
zielonych
i bagien”. Odbędzie się ona w 1968 r.
w Białymstoku. Przewodniczący Komi
tetu Organizacyjnego — kol. S. Dawid,ziuk, sekretarz naukowy — kol. St.
Trautsolt, sekretarz techniczny kol.
Μ. Kulczakowicz.
— Zatwierdzono preliminarz XXXIV
KNT „Kartografia Wielkoskalcwa w
gospodarce narodowej”. Przewiduje się
udział Ok. 250 uczestników, ale również
możliwość nabycia materiałów konfe
rencyjnych, niezależnie od uczestnictwa
w Konferencji.
— ZatW1Ierdzono wniosek na reali
zację narady pt „Metody, informacji
technicznej i ekonomicznej w geode
zyjnych zakładach pracy’. Przewodni
czący Komitetu Organizacyjnego —
kol. W. PoniAski, sekretarz — kol. J.
Kowalski. Naradę przewidziano na IV
kwartał 1967 r. w Warszawie.
— 20.IL1967 r. rozpoczęto w Warsz-ęrie kurs dla 24 słuchaczy pt. „Pro

bycia

Osgamizacji
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gramowanie i obsługa elektronicznych
malszyn liczących.
— .6.111.1967 r. rozpoczął się w Tere
sinie (pod Warszawą) kurs dla 29 słu
chaczy, na temat wynalazczości i ra
cjonalizacji w geodezji.
— zatwierdzono program i prelimi
narz (5200 zł) Ikunsu ma temat: Aktua
lizacja wiedzy w geodezji” dla O/Poz
nań.
— Zatwierdzano program i prelimi
narz (2940 zł) kursu w Białymstoku pt.
Podstawowe zagadnienia administracji
geodezyjnej.
Sprawy doskonalenia kadr i podno
szenia kwalifikacji przez kursy prowa
dzone w NOT i stowarzyszeniach są
uregulow∣ane:
a) uchwałą nr 239 Rady Ministrów
z 26.VUIJ1964 r. (M∣P. nr 58, poz. 274),
ib) Zarządzeniem Min. Ośw. z 27.11.
1965 r. (M.P. nr 13, poz. 49),
c) Zarządzeniem Ministra Finansów
z 12.VII.1965 r. (MJP. nr 38, poz. 215),
d) uchwałą nr 306 Rady Ministrów
z 30.XI.1965 r. (MjP. nr 1 z 1966 r.,
poz. 2),
oraz wytycznymi NOT rozsyłanymi
do wszystkich oddziałów SGP oraz bę
dącymi w posiadaniu oddziałów NOT.

Działalność zagraniczna
— Koło WPGGK w Katowicach or
ganizuje wycieczkę techniczną do
Lipska.
— Udzielono pisemnego poparcia Ko
łu SGP przy PKP w Gdańsku przy or
ganizacji wycieczki do NRD.
Czynimy starania o wyjazd grupy
4 kolegów .(Umecki, Przyjemski, Rak,
Janecki) — na festiwal filmów .tech
nicznych w Budapeszcie.
__ NOT w porozumieniu z TPPR or
ganizują wyjazd dla przewodniczących
i wiceprzewodniczących stowarzyszeń
do Moskwy, w dniach 24.IV.—2.V.1967 r.
Przyznano nam 1 miejsce.
— Koledzy z Czechosłowacji organi
zują w dniach 115—47 maja for. w Li
beral spotkanie (kontynuacja rozmów
z Görlitz) przedstawicieli stowarzyszeń
geodezyjnych NRD1 Węgier i Polski
i zaprosili dwu naszych przedstawicieli
na to spotkanie. Czynimy starania
o wyjazd 3 osób, gdyż koledzy czescy
proszą o wygłoszenie referatu z geo
dezji inżynieryjnej.
— Projekt umowy o uściśleniu
współpracy z KdT zastał przesłany do
NRD. Jeżeli zastanie tam aprobowa
ny — podpisanie umowy powinno na
stąpić w Kielcach na XXI Zjezdzie De
legatów, dokąd zaproszono kolegów
z NRD.
Działalność przedstawiona w spra
wozdaniu niniejszym .została uznana za
zgodną ze statutem i wytycznymi dzia
łania.

Przewodniczący zaznajomił zebra
nych z konls∣pεktem swego referatu na
XXI Zjazd Delegaltow.
Po dyskusji Zarząd Główny zatwier
dził projekt sprawozdania z działalno
ści SGP w kadencji 1966/67 — na XXI
Zjazd Delegatów.
Zarząd Główny SGP przyjął w po
czet członków korespondentów SGP:
— dypl. inż. Janoslava Koubę —
przewodniczącego
Sekcji
Geodezji
i Kartografii w CVTS oraz
Ober ing. Josepha Zimmermanna —
przewodniczącego Oddziału Geodetów
w Kammer der Technik.
Postanowiono wystąpić na Zjeżdzie
Delegatów o:
— !zatwierdzenie projektu regulami
nu zarządów oddziałów, opracowanego
przez Główną Komisję Regulaminową,
która konsultowała projekt z oddziała
mi;
— wpr∣owadzenie zmian do regula
minu Samopomocy Koleżeńskiej, ze
zwalających na skreślanie z listy
członków osób, które przez okres roku
nie płacą składek oraz na obniżenie
wysokości zapomogi.

hj.

Zabezpieczenie
organizacji produkcji
W dniu 23 stycznia 1967 roku został
otwarty w Warszawie Ośrodek Konsul
tacyjny dla zakładowych komisji
usprawnień organizacji produkcji. Zo
stał on powołany do życia na Zebraniu
Plenarnym Zarządu Oddziału Woje
wódzkiego NOT w Warszawie w dniu
11.1.1967 r. w wyniku społecznego za
potrzebowania.
W społecznych zakładach pracy pra
wie od dwóch miesięcy działają zakła
dowe komisje usprawnień, których
podstawowym zadaniem jest zabezpie
czenie sprawnej realizacji uchwał VII
Plenum KC PZPR.
Jak wskazują dotychczasowe do
świadczenia, komisje te w swej pracy
napotykają szereg trudnych problemów
organizacyjno-ekonomicznych i tech
nicznych. Nie wszystkie z tych proble
mów może też rozważać własnymi si
łami zespół poszczególnych komisji, w
sposób
uwzględniający
najnowsze
osiągnięcia nauk ekonomicznych i tech
nicznych. Widząc te trudności: Zarząd
Wojewódzki NOT w Warszawie oraz
oddziały wojewódzkie wszystkich sto
warzyszeń naukowo-techniczych wraz
z Towarzystwem Naukowej Organiza
cji i Kierownictwa podjęły inicjatywę
powołania do życia Warszawskiego
Ośrodka Konsultacyjnego dla zakła
dowych komisji usprawnień organiza
cji produkcji.
W skład pierwszego tego typu w
kraju ośrodka wchodzą wybitni nau
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kowcy, specjaliści warszawscy, zespo
ły rzeczoznawców ze wszystkich dzie
dzin technicznych, ekonomicznych, or
ganizacji i kierowania.

Nasze Stowarzyszenie w wymienio
nym wyżej ośrodku reprezentować bę
dzie zespół rzeazoznąwców — kolegów:
Bronisław Lipiński, Franciszek Piluś,
Jerzy Prokopowicz, Leon Szymkiewicz,
Jerzy Szymoński.
Już obecnie Ośrodek posiada kilka
dziesiąt zgłoszeń, między innymi z in
stytutów naukowo-badawczych wyż
szych uczelni technicznych i ekono
micznych,
ministerstw,
zjednoczeń
i przeds'ębiorstw Warszawy.

Powołany do tych celów zespół na
ukowców specjalistów i rzeczoznawców
będzie od tej chwili udzielać konsul
tacji i porad zgłaszającym się ko
misjom zakładowym działającym przy
przedsiębiorstwach m. st. Warszawy
i województwa warszawskiego.

Będą to porady w różnych formach,
łącznie z wyjazdem specjalistów do
przedsiębiorstw, gdy zajdzie potrzeba
doraźnego lub długofalowego rozważe
nia trudnych problemów, z którymi bo
rykają się komisje zakładowe.
Ośrodek stawia sobie za cel — oprócz
udzielania porad — interesowanie się
skutecznością udzielonej pomocy. W
dalszej działalności zamierza się orga
nizowanie wymiany doświadczeń po
między komisjami zakładowymi, popu
laryzację najlepszych osiągnięć komisji,
między innymi przez zorganizowanie
konkursu i wystawy ilustrującej osiąg
nięcia zakładowych komisji.

Przy powstałym ośrodku powołano
jednocześnie do życia Radę NaukowoTechniczną z udziałem przedstawicieli
Komitetu Wojewódzkiego i Stołecznego
PZPR, NOT Towarzystwa Naukowej
Organizacjii i Kierownictwa.
Nasz zawód w radzie reprezentować
będzie Przewodniczący Zarządu Od
działu St.-Woj. SGP i doraźnie powo
łani w miarę potrzeby profesorowie
danej specjalności.

Uruchomiono równocześnie specjalny
punkt informacyjny przy Zespole Rze
czoznawców, którego siedzibą jest
gmach NOT przy ul. Czackiego 3/5.
Jest on czynny codziennie w godzinach
od 14 do 18.
Przedstawiciele zakładowych komisji
usprawnień mogą więc z niego korzy
stać, a będzie on czynny aż do całko
witego zrealizowania uchwał VII Ple
num KC PZPR.
W celu spopularyzowania powołane
go do życia ośrodka konsultacyjnego
Zanząd Oddziału NOT w Warszawie
zorganizował konferencję prasową. W
sali, w której odbywała się konferen
cja, wywieszono hasło ,,Technicy i eko
nomiści Wspolrealizatorami VII Ple
num KC PZPR”.
Inicjatywa
Stołecznego Oddziału
NOT i Towarzystwa Naukowej Orga
nizacji i Kierownictwa potwierdza, że
nie jest to bynajmniej hasło gołosłow
ne, a przyszłość okaże, czy tak było
naprawdę.
Stanisław Pachuta
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I Warszawska Konferencja Młodych
Foiograineirow
W dniach 24—25 lutego 1967 roku,
w Politechnice Warszawskiej, odbyła
się I Warszawska Konferencja Młodych
Fotogrametrow, zorganizowana stara
niem Zrzeszenia Studentów Polskich —
Koła Geodetów Studentów Geodezji
i Kartografii Politechniki Warszaw
skiej — Sekcji Fotogrametrii.
W Kicinfereincji wzięli udział przed
stawiciele: studenckich kół naukowych,
placówek naukowych i przedsiębiorstw
oraz zaproszonych gości.
Na program Konferencji złożyło się:
— otwarcie Konferencji i wygłosze
nie następujących referatów:
— Kazimierz Furmanczyk (Koło Ge
odetów PW) — Bieżące prace fotogra
metryczne w Polsce. (Referat stanowił
przegląd prac fotogrametrycznych wy
konanych przez placówki naukowe
i przedsiębiorstwa w kraju).
— Mgr inż. Stefan Kacprzak (PTF —
Warszawa) — Restitutor radialny i je
go zastosowanie. (W referacie omówio
no nowy francuski Insltnument do kar
towania map z powiększonych odbi
tek zdjęć lotniczych. Pokazano możli
wości zastosowania go w pracach urzą
dzeniowo-rolnych, leśnictwie i∣tp.).
Mgr inż. Elżbieta Wanot-Switek
(WPG — Warszawa) — Przegląd prac
Ierrofotogrametrycznych, wykonanych
przez WPG. Referat zawierał następu
jące rozdziały:
a) fotografia iw !inwentaryzacji bu
dowlanej,
b) pomiar odkształceń metodami fo
togrametrycznymi,
c) wyznaczanie objętości mas ziem
nych,
d) pomiar tras (próby).
W przenwie południowej w Katedrze
Fotogrametrii PW odbył się pokaz
sprzętu fotogrametrycznego.
Po przerwie wygłoszono następujące
referaty:
— Mgr inż. Stanisław Dąbrowski
(Politechnika Warszawska), Mieczysław
Godlewski (WPG — Warszawa), Sta
nisław Janiszewski (WAT) — Metody
analityczne w aerotriangulacji. (W re
feracie omówiono istotę aerotriangu
lacji od strony geometrycznej, wskazu
jąc na zasadnicze etapy przekształceń
przestrzennych w procesie aerotriangu
lacji. Następnie — podstawowe zagad
nienia dotyczące najbardziej charakte_
rystycznych rozwiązań analitycznych z
podkreśleniem istotnych różnic między
nimi).
— Mgr inż. Czesław Wajrak (IGiK —
Warszawa) — Automatyzacja w foto
grametrii. (Omówiono zagadnienia zwią
zane z wykorzystaniem elektroniki do

automatyzacji procesów fotograme
trycznych. W szczególności zwrócono
uwagę na:
a) ogólne zadania i cele automatyza
cji,
b) elementy elektroniczne wykorzy
stywane w automatyzacji,
c) rozwiązania automatyczne w przy
rządach fotogrametrycznych ze szcze
gólnym uwzględnieniem przetwornika
Wilda E4 i fotomultrplóksu Nistriego,
d) kierunki rozwoju i wprowadzenie
automatyzacji w fotogrametrii.

— Kazimierz Furmahczyk (Koło Ge
odetów PW) — Wykorzystanie zdjęć
amatorskich do celów fotogrametrycz
nych. (Referat rozpatruje możliwości
wykorzystania archiwalnych zdjęć da
nego Obielktu do odtworzenia jego wy
miarów).
— Bogusława Kalinowska, Tadeusz
Topolski — (Koło Geodetów PW) —
Fotogrametria w archeolog ii i architek
turze. (Zastosowanie fotogrametrii w
inwentaryzacji architektury oraz przy
opracowaniu wykopów archeologicz
nych z przedstawieniem przykładów
konkretnych opracowań).
— Roman Kaczyński — (Koło SGP
przy WAT) — Zdjęcia kolorowe, spectrostrefowe i Infrachromatyczne w fo
togrametrii i fotointerpretacji. (Porów
nanie wymienionych rodzajów zdjęć
z przedstawieniem charakterystyk każ
dego rodzaju).
— Krzysztof Bąkowski — (Koło Ge
odetów PW) — Fotogrametria naziem
na — perspektywa rozwoju. (Omawia:
metody fotogrametryczne na tle metod
geodezyjnych — pomiary odkształceń;
obecne możliwości stosowania metod
fotogrametrycznych, warunki rozwoju
fotogrametrii naziemnej).

— Piotr Urbański — (Koło Geodetów
PW) — Fotogrametryczne pomiary od
kształceń wykonane przez Katedry: Fo
togrametrii i Geodezyjnych Pomiarów
Szczegółowych. (Zawiera opis niektó
rych prac z dziedziny odkształceń ele
mentów budowli inżynieryjnych).
Na zakończenie odbyło się posiedze
nie Komitetu Koordynacyjnego kół na
ukowych i uroczyste zakończenie Kon
ferencji połączone z towarzyskim spot
kaniem i dyskusją nad: celowością or
ganizowania i formą konferencji; kon
taktami, współpracą i wymianą do
świadczeń
pomiędzy
absolwentami
i studentami; pobudzeniem do działa
nia szerszego grona młodych fotogrametrów; współpracą z innymi środo
wiskami o zainteresowaniach fotogra
metrycznych.

skąd
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Rozwiązanie zadania nr 41
Rozwiązanie zadania nr 41 nadesłało
41 osób, co samo w sobie jest niezwy
kłością. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca: R = 450 m. Najprostsze
rozwiązanie nadesłane przez ogromną
większość rozwiązujących podaję we
dług kol. Jacka Żebrowskiego z Łodzi,
który nadesłał je jako pierwszy z na
stępującej proporcji (irys. 1).

900
900 + j/(R + 300)2 - R2

R
R + 300

po rozwiązaniu i uporządkowaniu
Oitrzymujemy równanie trzeciego stop
nia

R2 + 150 R2 - 121 500 000 = 0

AB _ OC
^BD = ~0D

gdzie
AB = BC=900 ED=SOO OE=OC = R

OD =.R + 300 CD = √(R + 300)2 — R2
qD

= BC+CD = 900 + √(R+ 300)2 -R2

Rozwiązanie wzorami Cardana daje
jeden pierwiastek rzeczywisty R = 450.

Kilku rozwiązujących, obok sposobu
podanego wyżej, nadesłało po kilka in
nych, bardzo nieraz ciekawych, choć
nie tak prostych. Są to koledzy: Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Ryszard
Szostek (Wrocław), Pham kim Chi
(DRW — Kraków AGH), Jerzy Guzik
(Nisko), Edmund Musiał (Radomsko),
Grzegorz Krawczyk (Szczecin).
W wyniku losowania nagroda głów
na, w postaci mapy plastycznej Tatr
i książki od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — przypadła kol. Zdzisławo
wi Dawidowiczowi z Piotrkowa.
Nagrody dodatkowe w postaci ksią
żek — od Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — przypadły kolegom: Sta
nisławowi Serafinowi z Wrocławia,
Bohdanowi Kozarzewskiemu z Białe
gostoku, Jerzemu Szwarlikowi z Ka
towic, Henrykowi Cierkoniowi z Lu
blina.

Rozwiązanie zadania nr 41 nadesłali

Remigiusz Szczepaniak (Warszawa),
Jacek Żebrowski (Łódź), Kamil Ka
sprzycki (Bielsko-Biała), Ksawery Ma
lewicz (Radomsko), Grzegorz Krawczyk
(Szczecin), Ryszard Szostek (Wrocław),
Saturnin Zygmunt (Bytom), Sławomir
Jungowski (Tychy), Bronisław Andrze
jewski (Tychy), Longin Strutyhski
(Blachownia Sl.), Edward Domka (Jaro
sław), Andrzej Bodak (Żagań), Wiktor
Gogolihski (Kraków), Józef Strzelec

(Niemodlin), Wiktor Pietrulan (Szcze
cin), Marian Jalbrzykowski (Białystok),
Adam Gralak (Kraków), Pham kim
Chi (Kraków — AGH), Zenon Zarzycki
(Łódź), Bohdan Graka (Gdahsk-Oliwa),
Włodzimierz Kuberka (Poznań), Ed
mund Musiał (Radomsko), Wacław
Szymczak (Łódź), Jan Wandasiewicz
(Jarosław), HenrykMusiatowicz (Szcze
cin), Henryk Liberek (Jarocin), Zy
gmunt Moraczewski (Łódź), Krystyna

Tuszyńska (Wrocław), Jerzy Glejch
(Kielce), Jerzy Labus (Katowice), Wła
dysław Figielski (Szczecin), Józef Zdyb
(Ostrowiec), Zygmunt Lotka (KatowiceDąb), Jadwiga Szymańska (Dąbrowa
Górnicza), Stanisław Pieniążek (Klucz
bork), Henryk Ciborowski (Białystok),
Henryk Kużnik (Kraków), Jerzy Szpy.
ra (Wąbrzeźno), Jerzy Guzik (Nisko),
Andrzej Bogucki (Ostrowiec Sw.), Józef
Bartnicki (Szczecin).

Zadanie nr 46
Z konstrukcji podanej na rysunku,
w której CB = 2 AH, BN = 100,00 m;
CK = 64,00 m, AM = 16,00 m, zaś
<⅜ BAH = 150, obliczyć promień koła
ON = R.
Zadanie nadesłał kol. Pham kim Chi
(DRW) — AGH — Kraków.

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 15 Iipca 1967 roku.

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci plastycznej mapy Polski — od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA !

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań" zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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PAMIĘCI PROF. DR BRONISŁAWA PIĄTKIEWICZA

W dniu 9 grudnia 1966 ∙r. odprowa
dziliśmy na miejsce wiecznego spo
czynku, na cmentarzu powązkowskim
w Warszawie, prof. Bronisława Piątkiewicza, nestora fotogrametrii polskiej,
zmarłego w szpitalu po ciężkiej cho
robie, która w dniu 4 grudnia br. prze
cięła pasmo Jego 88-letniego życia.
Fotogrametria polska utraciła swego
nieodżałowanego krzewiciela, który
wprowadzał u nas tę nową dziedzinę
wiedzy, w czasie, kiedy zaczęła być
ona dopiero nieśmiało stosowana w kil
ku zaledwie krajach Europy.
Urodził się 14 września 1878 roku we
wsi Babica, w pow. rzeszowskim. W
1902 r., po ukończeniu gimnazjum w
Chyrowie, zaczął pracować w gim
nazjach krakowskich, studiując rów
nocześnie na Politechnice i Uniwersy
tecie we Lwowie. W latach 1909—1910
odbywał studia w Paryżu. W roku 1910
złożył egzamin państwowy na Uniwer
sytecie we Lwowie i rozpoczął pracę
dydaktyczną, będąc aż do 1919 roku
profesorem gimnazjalnym kolejno: w
Nowym Sączu, Wadowicach i Krako
wie. W roku szkolnym 1919/20 — prowadził wykłady w Korpusie Kadetów
w Krakowie. W latach 1920—1930 wy
kładał w Państwowej Wyższej Szkole
Przemysłowej w Krakowie.
Swoją działalność na polu fotogra
metrii rozpoczął Profesor w 1924 roku.

Wyjechał wówczas na kursy fotogra
metryczne do Wiednia i Drezna, odbył
podróż do tych krajów Europy, w któ
rych prace fotogrametryczne zaczęły
już wówczas być Stasowane, a więc do:
Niemiec, Swajcarii, Francji i Włoch.
W tymże roku objął kierownictwo
Oddziału Fotogeodezyjnego w Minister
stwie Robót Publicznych (z siedzibą w
Krakowie), później został radcą mini
sterstwa oraz doradcą naukowym w
Ministerstwie Komunikacji, pozostając
na tym stanowisku do 1932 roku. W
Oddziale Fotogeodezyjnym wykonywa
no wówczas pierwsze w naszym kraju
prace terrofotogrametryczne, dla któ
rych Profesor zakupił w Niemczech
i Szwajcarii sprzęt: fototeodolity, ry
sownicę Pulfricha, Stereokomparator,
autograf Wilda.
Z ważniejszych prac wykonanych
przez ten Oddział należy wymienić
zdjęcia terrofótogrametryczne Tatrzań
skiego Parku Narodowego oraz doliny
Dniestru dla Komisji Delimitacyjnej
Polsko-Rumuńskiej.
W Okresie 1929—1932 r. Profesor był
również naukowym doradcą w ko
misjach granicznych: Polsko-Czechosło
wackiej i Polsko-Łotewskiej oraz w
Biurze Melioracji Polesia.
W 1932 r. przeszedł na emeryturę w
Ministerstwie Komunikacji i poświę
cił się wyłącznie pracy naukowej i dy
daktycznej, prowadząc wykłady z foto
grametrii w Politechnice Warszawskiej
i Uniwersytecie Jagiellońskim, które
rozpoczął w roku 1926 i prowadził aż
do wybuchu wojny w 1939 roku.
W czasie okupacji, w latach 1940—
1944 wykładał w Państwowej Szkole
Budownictwa Lądowego i Wodnego
oraz w Państwowej Szkole Technicznej
w Warszawie.
W 1944 r., po upadku Powstania
Warszawskiego, został wywieziony do
Niemiec, a po powrocie, w latach
1945—1946 wykładał fotogrametrię w
Szkole Górniczo-Hutniczej (obecnie
AGH), w Krakowie.

W roku 1946 rozpoczął ponownie
wykłady z fotogrametrii w Politechni
ce Warszawskiej, gdzie w Iipcu 1946 r.
został mianowany profesorem zwyczaj
nym i został kierownikiem Katedry
Fotogrametrii, którą prowadził aż do
przejścia na emeryturę. Od 1946 do
1951 r. pełnił obowiązki dziekana Wy
działu Geodezji i Kartografii, będąc
jednocześnie do 1950 r. zastępcą dyrek
tora Instytutu Geodezji i Kartografii
(IGiK).
Profesor prowadził pracę dydaktycz
ną nieprzerwanie do roku 1963, w któ
rym przeszedł na emeryturę, mając już
85 lat. Ale i wówczas nie zerwał kon
taktu z czynnym życiem. Przychodził
do swego gabinetu na Politechnice, kie
rował pracami doktorskimi, dopóki
mu siły na to pozwoliły. W ciągu
kilku Ostaitnich lat prowadził również
wykłady z fotogrametrii dla studentów
geografii Uniwersytetu Warszawskiego.
Był jednym z założycieli Polskiego
Towarzystwa Fotogrametrycznego, a po
wznowieniu działalności Towarzystwa,
po wojnie, w roku 1957, został miano
wany jego członkiem honorowym. W
młodszych latach swego życia brał udział w międzynarodowych kongresach
fotogrametrycznych.
W ostatniej Jego drodze, w grudniu
ub. r. odprowadzały Go tłumy przyja
ciół, wdzięcznych wychowanków oraz
liczne grono studiującej młodzieży,
którą tak ukochał, że na pracy z nią
upłynęło mu całe Jego pracowite życie.
Nad grobem żegnali ¡zmarłego w
imieniu Władz Politechniki Warszaw
skiej i AGH w Krakowie — dziekani
wydziałów geodezyjnych obu uczelni,
profesorowie: Czesław Kamela i To
masz Gomoliszewski, podkreślając wy
bitne walory dydaktyczne i wycho
wawcze Profesora, który łączył w so
bie umiejętności i zalety wybitnego
technika i humanisty.
Wacław Sztompke

Wspomnienie o koledze Eugeniuszu Trentowskim
Dnia 27 grudnia 1966 roku zmarł
nagle, w wieku lat 66, doskonały fa
chowiec, uczynny kolega, wyrozumiały
przełożony, oddany i zamiłowany w
swej pracy człowiek, inż. Eugeniusz
Trentowski.
Urodził się 21 stycznia 1900 roku w
Garwolinie, woj. warszawskim. Pracę
zawodową rozpoczął w roku 1920 w
Okręgowym Urzędzie Ziemskim w
Płocku (po ukończeniu trzeciego kursu
mierniczego przy Głównym Urzędzie
Ziemskim w Warszawie) jako pomoc
nik mierniczego przy pomiarach parcelacyjnych.
Po odbyciu rocznej służby wojsko
wej (1923 r.) od roku 1924 do 1928
pracował w biurach mierniczych przy
sięgłych jako samodzielny wykonawca,
prowadząc scalenia gruntów, parcela
cję i pomiary miejskie. Następnie, do
roku 1931, po złożeniu egzaminu w
Państwowej Szkole Mierniczej w War
szawie na mierniczego I klasy, praco
wał w Okręgowym Urzędzie Miejskim
w Piotrkowie Trybunalskim.
W latach 1931, 1939 wrócił znów do
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pracy w biurach mierniczych przy
sięgłych.
Tuż przed wybuchem II wojny świa
towej złożył na Politechnice Warszaw
skiej egzamin na mierniczego przy
sięgłego.
Zmobilizowany do wojska, po klęsce
wrześniowej został wywieziony do
obozu „OFLAG VII A” w Munnau ko
ło Monachium, skąd wrócił dopiero we
wrześniu 1945 r.
Po zgłoszeniu się w Głównym Urzę
dzie Pomiarów Krajiu w Warszawie,
został skierowany do pracy w woj.
olsztyńskim. Zaangażowany od 1.X.1945
roku, pracował najpierw jako mierni
czy powiatowy w Bartoszycach, na
stępnie w Starostwie Powiatowym w
Biskupcu.
W roku 1952 przeniósł się do Ży
rardowa, pracował początkowo jako
kierownik Miejskiej Pracowni Geode
zyjnej w Żyrardowie. W międzyczasie,
w roku 1957, po złożeniu egzaminu na
Politechnice Warszawskiej, otrzymał
tytuł inżyniera.
Ze względu na zły stan zdrowia w

kwietniu 1965 roku odszedł na emery
turę.
Oprócz odpowiedzialnych stanowisk
zawodowych, mimo ogromnej ilości
prac
techniczno-administracyjnych,
znajdował zawsze czas na pracę spo
łeczną, którą wykonywał z charakte
rystycznym dla siebie oddaniem i za
pałem. W uznaniu zasług, w roku 1962
został odznaczony złotą odznaką ,,Za
zasługi w dziedzinie geodezji i karto
grafii”.
Mgr inż. Bogdan Grzechmk

SOIL MAP OF EUROPE; Carte des Sols de ΓEurope;
Mapa de Suelos de Europa 1: 2 500 000, FAO, 1965,
32251/12.65/E/F/S/4000 Printed in Belgium — MAPA
GLEB EUROPY
2) gleby obszarów gór średnich i wy
Dobór kolorów pozwolił redaktorom
Siatka geograficzna w odwzorowaniu
sokich płaskowyżów — 8 wyróżnień,
podkreślić odrębność typologiczną po
stożkowym w przedziałach φ i ). co 2°.
3) gleby wyżyn, wzgórz i nizin — szczególnych stref i różnice ekologicz
Zasięg opracowania: φ od około 34o5
22 wyróżnienia.
ne. Nie oceniając treści legendy mapy,
(Cypr) do Około 71o15' (Norwegia), ż od
Przedstawiono je metodą zasięgów., bo można to zrobić tylko w nawiązaniu
około 9o30' dł. zach. (Portugalia) do
różnicując barwę od ciemnozielonej dla do przyjętej przez autorów koncepcji
około 45° dł. wsch. (Turcja).
Mapa obejmuje wszystkie państwa kompleksu gleb bielicowych i organo- systematyki gleb Europy, a to jako
Europy zachodniej, północnej i połud genicznych, jasnozielonej dla gleb zagadnienie specjalistyczne wykracza
jące poza zakres informacji pominiemy,
niowej (również Turcję), z krajów de bielicowych, przez kolory pastelowe
mokracji ludowej NRD, Polskę, Jugo dla gleb Azji Mniejszej, .czerwień dla podamy kilka stwierdzeń ogólnych:
Przeciętna wielkość konturu różna w
sławię, Albanię i zachodnią część Cze gleb strefy przejściowej — do ama
chosłowacji, liczy 6 arkuszy formatu rantowego dla kompleksu inicjalnych różnych częściach mapy. Dla Polski np.,
gdzie w porównaniu z innymi częścia
63 cm X 82,5 cm iskładanych do for gleb skalistych ά ¡azerwonoziemeów.
Kolorem żółtym przedstawiono gleby mi Europy występuje duże zróżnicowa
matu 23 X 28,5 cm. Całość w kartono
wej kopercie z płótaowaną oprawą, początkowego stadium rozwojowego, nie poikrywy glebowej, przeciętna wiel
napisem w języku angielskim, fran wytworzone z materiału luźnego (rego- kość konturu wynosi około 2 cm2, to
samo dla Hiszpanii około 20 cm2. Wy
cuskim i hszpańskim i symbolem FAO sols), zajmujące znikome powierzchnie,
tak iż kolor ten nie odgrywa na mapie nika to z rzeczywistej plamistości gleb
na stronie tytułowej.
Arkusze 1, 2, 4, 5 zawierają tylko żadnego znaczenia. Ogólnie — strefa jak i prawdopodobnie z różnego stop
treść glebową, arkusz 3 tylko legendę, północna z glebami bielicowymi utrzy nia szczegółowości materiałów wyj
mana jest w tonacji zielonej, w stre ściowych, o których niestety nic nie
arkusz 6 w dolnej części treść glebową
wiemy.
obszaru Turcji i Cypru, w górnej 6 fie przejściowej z przewagą gleb lessi
map
uzupełniających
w
skali vée i ich kompleksów z glebami - bru
Mapy uzupełniające obejmujące geo
1 : 25 000 000. Na każdym arkuszu w natnymi, lub z Pseudoglejawyihi prze logię, roślinność, roczną ilość opadów
prostokącie 80 X 70 mm, na tle kon waga czerwieni o pogłębionym tonie w mm, temperaturę średnią roczną,
turu Europy, podano podział całości (większych nasyceniach i mniejszej
średnie temperatury stycznia i Iipca
na arkusze. Naniesione dyskretnie jasności) z zachowaniem progów roz kolorystycznie wydają się być przyjem
granice państw ułatwiają wybór po różniania. Zielone partie (gleby bieliniejsze niż analogiczne opracowania w
cowe), dobrze Skontrastowane i zhar
trzebnego arkusza.
Atlasie Świata.
Na elementy podkładu kartograficz monizowane z gamą barw pokrewnych
Treść mapy ograniczona do jednostek
nego składają się: większe rzeki i je czerwieni. Strefa ta wybija się kolo genetycznych bez uwzględniania skały
rystycznie
tworząc
jakby
szkielet.
ziora, ważniejsze miasta (stolice państw
macierzystej w dużym stopniu przesą
wyróżniono dużymi literami, innych
Strefa śródziemnomorska stanowi
dza o jej przydatności. Należy ją trak
miast nie różnicowano według wiel mozaikę kolorów ciepłych pastelowych tować jako pierwszy etap do następ
kości), warstwice 200, 500, 1000, 1500, rozjaśnionych, z dobrym zaznaczeniem nych, bardziej użytkowych opracowań.
2000, 2500, girainice państw.
progów.
Dla odbiorcy polskiego, nawet glebo
Ponieważ wiele gleb obok nazw wy
Obszary górskie utrzymane w odcie
znawcy, ale nie znającego zachodnio
nikających z systematyki otrzymuje niu zgaszonej barwy oliwnej.
europejskich systematyk gleb, niezbęd
często dodatkowe nazwy wynikające
ne jest wykonane przez specjalistę tłu
Obszary
przyległe
nie
opracowywane
z ich położenia geograficznego np. czar
(północna Afryka, kraje demokracji lu maczenie legendy. Mapa opracowana
ne ziemie kujawskie, Czarnoziemy pro
dowej poza wymienionymi) pokryto przez grupę roboczą klasyfikacji i kar
szowskie, lepszemu zrozumieniu treś tworzącą
tło barwą beżową tografii gleb Europejskiej Komisji
ci glebowej, obok miast jako punktów wybieloną.pnzyjemne
Morza
i
jeziora
‘zróżni Folnictwa FAO pod przewodnictwem
orientacyjnych, służyć mają umiesz cowania głębokości. pokrytobezbłękitem
R-Taveriniera przy współudziale gle
czone na mapie nazwy obszarów. Nie !wybielonym o jasności zbliżonej do boznawców zainteresowanych państw.
oceniając treści i doboru tych nazw, jasności banwy poprzedniej. Sprawia Ze strony polskiej udział brali: A. Mu
choć są tu różne niekonsekwencje, pod to, że zachowując czytelność granic, sierowicz i B. Dobrzański.
kreślić należy niewłaściwe ich roz przedstawiany obszar nie isttanowi du
Drukowano w Belgijskim Wojsko
mieszczenie.
żego kontrastu z otaczającymi go wo
wym Instytucie Geograficznjnn.
Na przykład:
— napis Śląsk umieszczony jest mię dami ani z pustą plamą Europy
Stanisław Bialousz
dzy Legnicą a Wrocławiem sugerując wschodniej.
czytelnikowi nie znającemu regional
nego podziału Polski, że np. Opole czy
Katowice nie należą już do tego
POBRZEZE GDAŃSKIE — Mapa turystyczna.
regionu,
Podzialka 1 :200 000. PPWK — Warszawa — 1966 r.
— napis Mazowsze umieszczony jest
w pasie Kotliny Warszawskiej, nie
Na odwrocie znajduje się informator
Wymieniona mapa obejmuje niemal
obejmując ani wysoczyzn na północ
od Wisły, ani wysoczyzn na południe całe wybrzeże województwa gdańskie turystyczny (oprać. Μ. Mamuszka):
krótkie informacje o prawie 350 obiek
go, na zachodzie ,sięgając okolicy poło
od Kotliny Warszawskiej,
tach (miejscowościach, jeziorach, rze
— napis Mazury umieszczony jest w żonej około 15 km na zachód od ujścia
kach itd.).
okolicach Nidzicy, nie obejmując ani Piasnicy. Na południu sięga linii Koś
Chyba po raz pierwszy na naszych
Równiny Mazurskiej, ani żadnego z cierzyna — Nowy Staw, na wschodzie
Pojezierzy (Olsztyńskiego, Mrągowskie- — po Braniewo, obejmuje więc rów mapach umieszczono nazwy: Rybitnież większość Pojezierza Kaszubskie wia Mielizna — zamiast tej po
go czy Krainy Wielkich Jezior),
— napis Wielkopolska umieszczono go i Żuław. Nasycenie treścią turys prawnej nazwy na różnych mapach
nieco niżej linii Gorzów Poznań. Po tyczną jest znaczne, legenda wykazuje mieliśmy zwykle Ryf Mew (co jest
nazwą niemiecką, nieco spolszczoną)
prawniej umieszczono nazwy regional 45 znaków (objaśnienia w czterech ję
ne dla obszaru Francji i Hiszpanii. zykach: angielskim, szwedzkim, czes i Głębinka — poprawną nazwę
Przy tak małej ilości napisów rozciąg kim i polskim — po raz pierwszy na glębizny w Zatoce Puckiej między Rynięcie ich nie !zmniejszyłoby czytel mapie turystycznej tego regionu). Na bitwią Mielizną a Cyplem Rewskim,
mapie podane są Wsizysitkie przystanki zwykle oznaczaną na mapach jako
ności.
Depka, Dypka.
Na treść glebową składają się 34 wy kolejowe i autobusowe ¡z nazwami (np.
Po raz pierewszy umieszczono także
różnienia glebowe ujęte w trzech gru Tuja — Mleczarnia, He I-P oczt a), a także przystanki na żądanie nazwę Kumielka — poprawną
pach:
(urzędową) nazwę dopływu przebiega
1) gleby obszarów wysokogórskich — (tu skrót: n.ż. — niestety nie objaś
jącej przez Elbląg Kumieli; w Iiteraniony w językach obcych).
4 wyróżnienia,

« wydawmttw
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turze geograficznej i krajoznawczo-tu
rystycznej zarówno Kumielka, jak
i Kumiela, oznaczane są różnymi do
morosłymi nazwami.
Przebiegający przez Wrzeszcz potok
oznaczony jest na omawianej mapie
starą, udokumentowaną od wczesnego
średniowiecza nazwą Strzyża, a nie
używaną przez władze miejskie nazwą
Bystrzec, która tu nie ma żadnego
uzasadnienia.
Kilka niepoprawnych nazw przenio
sło jednak PPWK z poprzednich swo
ich map tego regionu. Z mapy turys
tycznej
Pobrzeże
Bałtyku
1:400 000 i Mapy Województwa
Gdańskiego 1:500 000 przeniesio
no Górę Maślaną pod Elblągiem
(jest to kalka nazwy niemieckiej), tym
czasem urzędową nazwą jest Milejewska Góra. Przeniesiono też
nazwę Fiszawka, gdy urzędową
nazwą tego dopływu Elbląga jest
Wiska. Rzekę T e j n ę, w tymże
dorzeczu, oznaczono jako: Kan[al]
Tina. Przebiegająca przez Nowy
Staw i Nowy Dwór Gdańśki rzeka w
całym biegu nosi nazwę: Święta,
tymczasem omawiana mapa określa jej
część nazwą: Tuga.
Nadal PPWK Martwą Wisłą
nazywa — wbrew Monitorowi — rów
nież odcinek Leniwki powyżej Górek
Wschodnich (rzeczywiście Martwa Wi
sła to tylko odcinek Leniwki poniżej
wymienionej miejscowości); na oma
wianej mapie nazwy Leniwka w
ogóle nie ma.
Przystanek autobusowy w GdańskuBloniach nosi na mapie nazwę Gd.
Rudniki. Wydawcy poszli tu za
PKS-em i administracją miejśką, na
zywającymi niestety Błonia Rud
nikami (nazwa ta nie ma żadnego uza
sadnienia).
Tak jak i na poprzednich mapach
tego regionu nazwa Będomin i B ęd o m i n e k (pod Kościerzyną) napisa
na jest błędnie: Bendomin(ek),
choć poprawnie napisano B ę d a r g owo (nie: Bendargowo), Dęptowo, Brętowo (nie: Demptowo,
Brentowo, jak niekiedy — w gdań
skiej prasie).
Wzdłuż Oliwskiego Potoku umiesz
czono napis: Doi. Radości — nie
bieskim kolorem, jak nazwy wód. To
skutek nieporozumienia: rzeczywiście
Dolina Radości jest nazwą nie potoku,
lecz doliny (którą biegnie górny od
cinek Oliwskiego Potoku).
Tak jak i inne nasze wydawnictwa
kartograficzne, tak i omawiana mapa,
nadal Umieszcza napis Morze Bał
tyckie błędnie na północnej części
Zatoki Gdańskiej i jednocześnie napis
Zatoka Gdańska — umieszcza
tak, że z mapy wynika iż Zatoka
Gdańska to tylko akwen na południe
i południowy wschód od Helu. Rzeczy
wiście północną granicą Zatoki Gdań
skiej jest linia między przylądkami:
Rozewie i Taran na Sambii. Na oma
wianej mapie jest więc tylko Zatoka
Gdańska (ewentualnie napis Bałtyk
boże być umieszczony tylko w lewym
górnym rogu mapy, na zachód od Ro
zewia). Nadto: napis Zatoka Puck a należy rozciągnąć tak, aby docho
dził on jak najbliżej linii RedlowoHel, bo zatoka ta sięga właśnie po tę
•linię.
Na omawianej mapie zaznaczono tyl
ko 5 latarni morskich, szóstej na
Szwedzkiej Górze nie wykazano.
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Na obszarze Gdańska warto jest też
umieścić napisy: Przymorze i
Przeróbka. Jest na nie miejsce.
Oprócz Starej Pasłęki warto też umieś
cić Nową Pasłękę (przy ujściu Pasłęki).
Odcinek linii kolejowej Gdańsk —
Pruszcz Gdański oznaczono jako kolej
zelektryfikowaną, gdy rzeczywiście
elektryfikacja tego odcinka na razie
jest tylko projektem. Nie zaznaczono
natomiast
zelektryfikowanej
linii
Gdańsk Gł. — Nowy Port.
Ostatnia uwaga odnosi się do nie
fortunnego umieszczenia znaków od
noszących się do Rozewia. Są tu pew
ne trudności, ale znak latarni morskiej
można było umieścić nawet na morzu,

nad napisem Przyl. Rozewie.
Tymczasem jest on umieszczony zbyt
daleko od Rozewia. Znak FWP nato
miast należy przenieść ina lewo od
napisu Jastrzębia Góra (zresztą
do tej miejscowości się ona odnosi),
a tu, gdzie się on mieści, należy ulo
kować znak ,„puńkt widokowy”.
Wiadomo jest, jak szybko rozchodzą
się wszystkie mapy turystyczne regio
nu gdańskiego. Wymienione wyżej
dwie inne mapy miały już po kilka
wydań. Niewątpliwie i ta, estetyczna,
dobrze opracowana mapa szybko się
rozejdzie. W następnym wydaniu do
brze byłoby wykazane usterki usunąć.

Zygmunt Brocki

Prof, dr Vaclav Kru m p h a n z1 — INZENYRSKA GEODESIE, tom I, (Podstawy prac realizacyjnych). Praha 1966 r. Str. 370, rys. 304.

Autor, znany z licznych i doskona
łych prac na temat trasowania budowli,
wydał pod tym samym tytułem książ
kę w 1959 r., lecz niniejsza praca ra
zem z tomem II, opracowywanym we
współpracy z doc. O. Michalcakiem,
stanowić będzie dzieło znacznie obszer
niejsze, a także wnosi zupełnie nowe
tematy i daje nowe ujęcie tematów
omówionych w poprzedniej publikacji.
Jest to podręcznik, w którym zebra
no podstawowe zagadnienia teorii
i praktyki prac realizacyjnych, meto
dy trasowania budowli ziemnych
i przemysłowych, a przede wszystkim
dróg i krzywizn osi. Podręcznik jest
przeznaczony dla studentów, a także
inżynierów prowadzących roboty.
Autor omawia w osobnych rozdzia
łach wyznaczenia kierunku oraz po
miar długości za pomocą różnych na
rzędzi, przy czym omawia systematycz
nie wszystkie źródła błędów i ich
wpływ na dokładność pomiaru.
W rozdziale o technologii wytycza
nia autor omawia między innymi
przedłużenie prostych, tyczenie równo
ległych i prostopadłych oraz tyczenie
długich prostych i wyznaczenie przy
bliżonego kierunku, np, przez zastoso
wanie rakiety czy pionowej wiązki
światła.

W rozdziale o siatkach realizacyj
nych, autor omawia tyczenie, począw
szy od pojedynczej osi, poprzez ciąg
poligonowy, siatkę prostokątną, sieć
trójkątów aż do sieci punktów oporo
wych.
Dalej autor omawia wyznaczenie
wysokości, między innymi przeniesie
nie wysokości do dołu fundamentowego
za pomocą taśmy trygonometrycznej
oraz przez wcięcie przestrzenne ze zna
nej bazy. Podaje też praktyczny spo
sób tyczenia wysokości niwelatorem,
gdy obraz łaty jest na wysokości nitki
środkowej zakryty przez przeszkodę.
W końcowych rozdziałach autor omawia tyczenie łuków kołowych oraz
prostych i krzywych przejściowych,
między innymi klotoidy i Iemniskaty.
Podaje także sposób obliczenia parabo
licznych łuków pionowych służących
dla złagodzenia zmiany spadku jezdni.
Dzięki nagromadzonemu materiałowi,
ilustrującemu proces projektowania
drogi, oraz dzięki licznym załączonym
przykładom liczbowym książka jest
bardzo cenną pomocą dla geodety ob
liczającego
elementy
geometryczne
drogi. Do cennych zalet tej książki
należy wyczerpująca analiza dokładno
ści tyczenia i wskazówki praktyczne.

W. Klopociński

Prof. Mato Janković — INZENJERSKA
GEODEZJA. Technika Knijiga, Zagreb. 1966 r.
Stron 310, rysunków 227, załączników 2.

Jest to książka przeznaczona dla stu
dentów, lecz służy dzięki swemu prak
tycznemu ujęciu także inżynierom.
Tom II ukazuje się przed tomem I. ,
Torn II obejmuje: trasowanie dróg,
kolei i rurociągów. Omawia prace ge
odezyjne przy projektowaniu i budowie
tras komunikacyjnych, mostów i tunei. Autor omawia tyczenie łuków ko
łowych i koszowych oraz wielorakie
zastosowanie klotoidy jako krzywej
przejściowej między prostą i łukiem
kołowym lub między dwoma lukami
kołowymi i jako klotoidy koszowej
(o zmiennych parametrach); omawia
tyczenie paraboli i Iemniskaty.

Autor czerpie z bogatego doświadcze
nia budowy dróg w ciężkich warun
kach terenowych Jugosławii, podaje
więc praktyczne wskazówki co do ty
czenia serpentyn i tuneli, określa do
kładności i instrumenty oraz podaje
opis zastosowania zdjęć lotniczych, au
tografu i maszyn cyfrowych do obli
czenia elementów osi, profilów podłuż
nych, profilu podłużnego i kubatury
robót ziemnych. Książka jest cennym
podręcznikiem dla pracujących przy
projektowaniu i trasowaniu dróg.

W. Klopociński
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*
33

528.33.015 :550.82

IGiK

BORISOW Ł. A.: Burowaja UStanowka na zakładkie cen
trów. Stabilizacja przy pomocy wiercen'a. Gieodiez. i Kartogr. (Moskwa), 1966, nr 9, s. 20—22, rys. 1.
Do stabilizacji punktów triangulacyjnych w ZSRR stosuje
Się ostatnio rury ∣z Wielotairczowym zakotwieniem. Na pół
nocnych obszarach Związku, z powodu przemarzania i odtajania na głębokości 1 m stosuje się głębokość stabilizacji
dochodządzą do 3 m. Otwory dla stabilizacji wierci się za
pomocą urządzenia wiertniczego URB-1, zmontowanego na
pojeździe gąsienicowym GAZ-47. Wiercenie otworu głębo
kiego na 3 m i założenie do niego znaku trwa średnio
1,5 godz. Ręczne kopanie takiego otworu zajęłoby ck. 4 godz.
Ur.ządzen’a wiertnicze są zaopatrzone w ostrza z materiału
„pobiedit” i tępią się prędko. Ich ostrzenie w warunkach
Polowych wymaga specjalnych przyrządów z szybkobież
nym mechanicznym napędem.
T. B.

*
36

378.962:528

IGiK

KlETZ L., ZIMMERMANN B.: Zur Weiterbildung von
Vermessungsiingenieuren. O doszkalaniu geodetów. Vermessungśtechnik, Berlin, 1966, nr 10, A4, s. 379—380.
Informacja o pierwszym kursie doszkalania geodetów.
Wskazówki dotyczące kursów następnych.
A. Ł.
*
37

528.7(100.1)

IGiK

SCHÖELER H.: Photogrammetrie in Weltraum. Fotogra
metria w kosmosie. Vermessungstechnik, Berlin, 1966, nr 10,
A4, s. 383—387, rys. 10. tabl. 1.
Informacje o znanych do chwili obecnej fotogrametrycz
nych zapisach zdjęć >z rakiet pojazdów kosmicznych z czło
wiekiem i bez człowieka na Dokladzie. PrzeDrowadzono
badan:a ich opracowania z punktu widzenia fotogrametrii.
A. Ł.

*
39

NR 2

550.312

KOCH K. R.: Horizontalableitungen der Schwerestorupg
in ebenen Gebieten. Pochodna pozioma zakłóceń ciężkości
w obszarach płaskich. Schweiz. Z. Vermess.-wes., 1966,
nr 2, B5, s. 52—57, rys. 2 — poz. bibl. 5.
«
Postać różniczkowa wzoru na składową poziomą 2 H zo
stała rozpatrzona w przypadku, gdy górna powierzchnia
Ziemi została zastąpiona górną powierzchnią kuli. Dla tego
modelu został obliczony Zainiedbywalny spadek terenu.
Stwierdzono znaczny wpływ spadku terenu na pochodną
poziomą 8 r
T. Ba.
8H

*
40

528.241.063 + 528.24:528.27

528.223 : 551.244

IGiK

KOCH K. R.: Die gemeinsame Verwendung von Freiluft —
und Isostatischen Anomalien zur Lotabweichungsbere
chnung. Wspólne zastosowanie anomalii Wolmpowietrznej
i izostatycznej do obliczenia odchyłki pionu. Z. Vermess.wes., Stuttgart, 1966, nr 2, B5, s. 43—45, rys. 1, poz. bibl. 4.
Stosownie do projektu Hedskanena, odchylenia pionu
mogą być obliczane najlepiej z redukcji Wolnopowietrznej
w sąsiedztwie punktu, w promieniu do około 500 km, a po
za tą granicą z anomalii izostatycznej. Oznacza to, że błąd
odchyleń pionu obliczonych tą metodą jest mniejszy niż
0,1", jeśli zamiast 500 km przyjęto promień 1030 km.
T. Ba.
*
41

528.561

IGiK

SCHNEIDER Μ.: Ein Vertikal — Einstab — Pendel zur
Messung der erd∣gezeitenbedlingten Lotschwankungen. Pio
nowe wahadło jednoprętowe dla obserwacji odchyleń pionu
spowodowanych pływami ziemskimi. Studia Geophys. Geodaet., Praha, 1966, nir 4, B5, s. 422—436, rys. 5, tabl. 8, poz.
bibl. 13.
Można obserwować znrany położenia pręta z zawieszeniem
Cardana przy pomocy odpowiednio skierowanych elementów
zdalnego pomiaru. Na tej zasadzie były mierzone chwilowe
zmiany położenia pionu w kopalni we Freybergu. Podano:
■opis wahadła, wyniki obserwacji oraz ich omówienie.

T. Ba.

GEODEZJA WYZSZA
*
38

IGiK

IGiK

*
42

528.33

IGiK

CimbALNIK μ.: K vÿzkumu horizontálních recentních
PohybA zemské kûry geodetickÿmi metodami. Badanie po
ziomych, współczesnych ruchów skorupy ziemskiej przy po
mocy metod geodezyjnych. Geodet. a kartogr. Obzor, 1966,
nr 11, A4, s. 291—298, poz. bibl. 72.

YEREMEYEW V., YURKINA Μ.: On the Evaluation of
Space Networks. Opracowanie przestrzennych sieci. Studia
Geophys. Geodaet., Praha, 1966, nr 1, B5, s. 1—14. rys. 2,
poz. bibl. 34.

Wyjaśniono znaczenie dynam 'ki skorupy .ziemskiej w geo
dezji. Omówiono organizację współpracy międzynarodowej
nad tym zagadnieniem. Objaśnione zostały Dodstawowe Do
jęcia, ODisano metody obserwacji geodezyjnych ora,z stan
Drac nad tym zagadmeniem w CSRS i w innych krajach,
jak również poddano je ocenie. Wskazano kierunki dalszego
rozwoju badań teoretycznych, omówiono organizacje Drac
i Onracowanie wyników. Określono Drzyszle tematy badań
w CSRS w tvm zakresie. Podano bogaty spis bibΓografii
dla dalszych studiów.
T. Ba.

Opisano metodę określenia współrzędnych punktów po
wierzchni ziemi na podstawie pomiaru jednej bazy, kątów
Doziomych i pionowych (podstawowa możliwość rozwiązania
tego zadania została podana orzez Mołodeńskiego w 1949 r.).
Tymczasowe wartości współrzędnych i elementów orien
tacji lokalnych układów współrzędnych Drzy wyrównywaniu
■sieci przestrzennych, zaleca się określać na podstawie nie
zbędnych pomiarów. Podane zostały również wzory różnicz
kowe dla wyznaczenia azymutów geodezyjnych i astrono
micznych i odległości zenitalnych.
T. Ba.
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ELEKTROMAGNETYCZNE METODY
POMIARU ODLEGŁOŚCI

*
43

528.32.021.7

OBLICZENIA GEODEZYJNE

IGiK

DELONG B.: K otazce metody mëreni déleik dlouhÿch geodetickÿch základen. W sprawie metody pomiaru długich baz
geodezyjnych. Geodet. a kartogr. Obzor, 1966, t. 12(54), nr 11,
s. 285—∣29ll, rys. 1, tabl. 2.
Dokładność pomiaru długości baz, wzory do jej wyrażenia
i analiza dokładności pomiaru długości. Dane techniczno-ekoncmiczne o pomiarze baz, w przypadku gdy zakres prac
pomiarowych, zależy głównie od zakresu pomiaru odległości
dużymi dalmierzami elεktrooptycznymi, i gdy są do dys
pozycji dostatecznie dokładne pomiary kątowe.
T. B.
*
44

528.021.6:528.061.2

IGiK

BULL G., LANG Μ., NEISSER J., STEFFEN W.: Über
Messungen mit einem Mikrowellen Refraktometer und
einem Mikrowellen-Entfernungsmesser zur Untersuchung
des Einflusses des· Brechungskoeffizienten auf die Genauig
keit der Mikrowellen Entfernungsmessung. Pomiary za po
mocą refraktometru mikrofalowego i dalmierza mikrofalo
wego do badań wpływu wsDÓłczynnika załamania na do
kładność mikrofalowych pomiarów odległości. Vermessungs
technik, Berlin, 1966, nr 10, A4, s. 388—391, rys. 8.

Po raz pierwszy podano sprawozdanie z pomiarów wyko
nanych jednocześnie za pomocą refraktometru mikrofalo
wego i dalmierza świetlnego. Opisano układ pomiarów
i wstępne wyniki.
A. Ł.
*
45

528.35:
621.396.969(94)„1963/1964”

IGiK

LINES J. D.: Aerodist in Australia, 1963—64. Pomiary me
todą Aerodist w Australi w latach 1963—64. Austral. Surv.
1966, t. 21, nr 2, s. 733—751, rys. 9, poz. bibl. 5.

Charakterystyka przyrządu Aerodist. Zakres osnowy sy
tuacyjnej. Określenie stanowisk powietrznych dla pomiarów
lotniczych. Badania wstępne. Badania naz1emne. Badania
w powietrzu (w locie). Operacje Dolowe wykonane w 1963 r.
Operacie połowę wykonane w 1964 r. Przełączniki anteno
we. Komunikacja wewnętrzna. Psychrometria w locie.
Utworzenie naziemnych stanowisk Aerodistu. Redukcja
wyników. Wyrównanie. Wyniki i ich wstępna ocena.
T. B.

46 *

528.517

IGiK

LUDEWIG W.: Untersuchungen zur Messgenauigkeit und
Leistung des elektrooptischen Entfernungsmessers EOS.
Badania nad dokładnością nomiarów i sprawnością dalmie
rza elektrooptycznego EOS. Verme-Sungstechnik, Berlin,
1S66, nr 10, A4, s. 361—365, rys. 1, tabl. 7
Pomiary wykonane dalmierzem elektro optycznym EOS
wskazują, że za pomocą teso instrumentu można Określać
odległość do 7,5 km z dokładnością + 1 cm dla jednej serii
.przy zastosowaniu reflektora z siedmioma pryzmatami.
A. Ł.

*
47

528.516./517.089.6

IGiK

OGLOBLIN D. N. .i inni: Polewoj komparator d∣la Issledowanija radio-i Swietodalnomierow. Polowy komparator do ba
dania dalmierzy świetlnych i radiowych. Gioediez. i Kartogr.
(Moskwa), 1966, nr 9, s. 22—226, rys. 2, tabl. 2.
Komparator ma postać czworcb-ku geodezyjnego, w któ
rym długości boków lub !ch części zawierają sie w grani
cach od 0.2 do 3,4 km. Boki przechadza nad polami orny
mi z pasami Wiatrochronnvmi oraz nad lasami. No 3 wierz
chołkach czworoboku pobudowano drewniane wieże o wy
sokości 19 m o czterech stopkach obserwacyjnych każda.
Ostatni wierzchołek posiada metalowy svgnal o wvsoko⅞ci
11 m. Brtki marzono drutami inwarowymi. kąty — teodoli
tem Wilda. Całość wyrównano n:ezależnie iako figure trilateτa"ii. Wzeledne bledv długości boków wynoszą od
1 : 690 000 do 1 : 1 630 000.'
T. B.
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*
48

528.735.2

IGiK

ELASSAL A. E.: Simultaneous multiple station analytical
triangulation program. Program jednoczesnego wielokrotne
go stanowiska w triangulacji analitycznej. Photogrammetria,
1966, t. 21, nr 3, s. 83—94, poz. bibl. 9.
Opisano opracowanie ulepszonego programu obliczenia
aerotriangulacji analitycznej, zakodowanego w języku FOR
TRAN IV, dostosowanego do pracy na maszynie IBM 7090-94 i innych podobnych maszynach stosujących język FOR
TRAN IV. W programie zastosowano zmodyfikowaną wersję
„geodezyjnej metody ograniczonej”. Użyty model matema
tyczny pozwala na użycie ścisłej metody najmniejszych
kwadratów. Program uważa się jako kompletny system
aerotriangulacji analitycznej; jest on na tyle elastyczny, że
może być użyty zarówno w produkcji, jak i w badaniach.
Przewidziano możliwość wprowadzenia wag dla parametrów
położenia kamery, współrzędnych osnowy terenowej oraz
współrzędnych tłowych. Przestudiowano narastanie błędów,
co daje matryce kowariancji dla parametrów położenia ka
mery i triangulowanych punktów.
T. B.
*
49

681.3.06

IGiK

LIEFELD D.:Anwendung der modernen Rechentechnik beim
Entwurfs und Vermegsungsbiiro Deutsche Reichbahn
(EVDR) Vermessung. Zastosowanie nowoczesnej techniki
obliczeniowej przy pomiarach Biura Projektowo-Pomiarowego Niemieckich Kolei Państwowych. Vermessungstechn k, Berlin, 1966, nr 10, s. 365—368.
Przegląd programów obliczeniowych dla ZRA-I i Cellattroin SER-2 Oprarcowanych i wykorzystywanych w Biurze
Projbktowo-Pomiarowym Niemieckich Kolei Państwowych.
Szczególną uwagę zwrócono na programy dotyczące opra
cowania tras torów kolejowych i stanu automatyzacji prac
geodezyjnych w niemieckim kolejnictwie.
A. Ł.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
*
50

528.58

IGiK

NAUMANN R.: Erfahrungsbericht über den Einsatz des
Prazisionzenitlotes vom Vfrb Carl Zeiss Jena. Sprawozdanie
z doświadczeń nad zastosowaniem precyzyjnego pionu zenitalnego firmy C. Zeiss Jena. Vermessungstechnik, Berlin,
1966, nr 10, A4, s. 372—373, rys. 2.
Otrzymane dokładności przy praktycznym zastosowaniu
precyzyjnego pionu zenitalnego do wysokości 130 m.
A. Ł.
*
51

528.482.088.3:69.002.22-41

IGiK

NITSHE N.: Kontrollmessung zur Ermittlung der Montage
genauigkeit im Plattenbau. Pomiary kontrolne dla ustalenia
dokładności montażu w budownictwie płytowym. Vermes
sungstechnik, Berlin, 1966, nr 10, A4, s. 373—379, rys. 6,
tabl. 1.

Na przykładzie 17-piętrowego domu mieszkalnego w Dreź
nie sprawdzono montaż ścian nośnych przez pomiary na go
towym budynku.
A. Ł.

FOTOGRAMETRIA

*
52

528.74:528.93.003

IGiK

BRANDERBERGER A. J.: Signlificaftion économique de
TexploTation Cairtografique par photographie aerienne. Zna
czenie ekonomiczne opracowań mapowych wykonanych za
pomocą zdjęć lotniczych. Photogrammetrie, 1966, nr 84, A4,
s. 15—23, tabl. 3.
Stwierdzono potrzebę wykonania opracowań mapowych
w różnych skalach dla całej części kontynentalnej globu
ziemskiego jako pierwszej fazy prac, których celem będzie
zwiększenie produkcji żywności w świecie. Istniejące tempo
opracowań kartograficznych oraz ich planowanie są nie

wystarczające. W przyszłości należy szerzej wykorzystywać
fotogrametrię lotniczą do opracowań mapowych.
A.Ł.

*
53

528.714.11:528.77:634.0.5

IGiK

CARNEGGIE D. μ., LAUER O. T.: Uses of multiband remo
te sensing in forest and range inventory. Zastosowanie wie
lotaśmowego zdalnego rejestratora w inwentaryzacji lasów
w terenie. Photogrametria, 1966, t. 21, nr 4, s. 115—141,
rys. 2, tabl. 10, poz. bibl. 4.

Termin „zdalne rejestrowanie” odnosi się do wykrywania
i identyfikowania przeamiotow przez ,użycie kamer lot
niczych lub innych urządzeń reje^trującycn umieszczonych
w znacznej odległości od badanych przedmiotów. Dotychczas
zdjęcia panchromatyczne i podczerwone były jedynymi środ
kami otrzymywanymi drogą zdalnego rejestrowania, których
można było użyć do inwentaryzacji lasów. W pracy przed
stawiono dodatkowe rodzaje informacji, które można otrzy
mać stosując zdjęcia wykonane w pasmach termicznej pod
czerwieni i raaaru w widmie elektromagnetycznym w po
łączeniu z konwencjonalną fotografią lotniczą.
T. B.

*54
528.74:711.163
IGiK
GRANÉR T.: Fotogrammetri vid fastighetsrationalisering.
Fotogrametria dia prac urządzeniowo-rolnych. Svensk Lantmateri Tidskrit, 1966, t. 58, nr 3, s. 341—349.

Qd 1948 roku stasuje się w Szwecji zdjęcia fotograme
tryczne do prac urząazeniowio-rahny.ch. Wykonuje się dwa
rodzaje zdjęć: z dużych wysokości (skala negatywu ok.
1 : 65 1)00) i z normalnych wysokości (skala negatywu ok.
1 : 30 000). Pierwszych zdjęć używa się do celów przeglądo
wych, do projektowania sieci dróg i osnów geodezyjnych.
Zdjęcia z normalnych wysokości pokrywają prawie cały
kraj i są Systematyaznie powtarzane. Służą ,one do sporzą
dzania map podkładowych i do planowania scaleń, dróg
leśnych i o.nów geodezyjnych dla pomiarów wykonywanych
metodami bezpośrednimi Dla prac wymagających dużej
dokładności wykonuje się zdjęcia specjalne z małych wy
sokości.
T. B.
*
55

528.77:551.3.053

IGiK

JONES R. G. B., KEECH Μ. A.: Identifying and assessing
problem areas in soil erosion surveys using aerial photo
graphs. Identyfikacja i ocena obszarów przy zastosowaniu
zdjęć lotniczych do pomiarów erozji gleb. Photogram. Rec.
London, 1966, t. 5, nr 27, B5, s. 189—197, rys. 5, tabl. 3,
poz. bibL 6.
Na obszarze Rodezji określono stopień natężenia erozji
gleb przy pomocy zdjęć lotniczych 1 : 25 000 bez wykony
wania prac terenowych, dostarczając cennych informacji
dla celów ochrony przed erozją terenów zagrożonych.
U. K.
*
56

528.718./484.81/

IGiK

MEJER S.: Terrestrische Photogrammetrie an einem arkti
scher Gletscher während der Polarnacht. Naziemna fotogra
metria w zastosowaniu do pomiaru arktycznego lodowca
podczas nocy polarnej. Bildmess. Luftbild., 1965, t. 33, nr 4,
B5, s. 177—180, fot. 1, map. 1, poz. bibl. 10.

Niemiecka ekspedycja na Spitzbergen w 1964/65 r. bada
ła ruch lodowca w Kingbay (Zachodni Spitzbergen 790 szer.
północnej) przez okres jednego roku. W związku z tym wy
konywano zdjęcia fotogrametryczne fototeodolitem podczas
nocy polarnej w świetle księżyca i zorzy polarnej na pły
tach o czułości 17 DIN. Zdjęcia okazały się bardzo dobre,
niczym nie ustępując zdjęciom wykonywanym w normal
nych warunkach.
A.N.
*
57

528.77:528.931:528.46/71/

IGiK

MUNN L. C., McLELLAN J. B., PHILPOTTS L. E.: Airpho
to interpretation and rural land-use mapping in Canada.
Interpretacja aerofotografii ɪ sporządzanie map wykorzysta
nia gruntów dla potrzeb rolnictwa w Kanadzie. Photogram
metrie, 1966, t. 21, nr 3, s. 65—76, poz. bibl. 8.
W Kanadzie dokonano licznych studiów nad zdjęciami,
które można uważać jako reprezentatywne przy szczegóło

wej interpretacji ¡sposobów użytkowania ziemi. W celu peł
nego wykorzystania interpretacji zdjęć lotniczych zapropo
nowano .opracowanie klasyfikacji kartowania ooecnycn spo
sobów użytkowania ziemi. Dalsze możliwości postępu w za
kresie interpretacji wynikają z projektu wykonanego w po
łudniowej części prowincji Aloerta, gdzie fotografowano
pewne tereny na rożnych filmach i ze zmiennych wysokości
w celu rozróżnienia różnych ziarnistości.
T. B.
*
58
528.77
IGiK
OSIPOW E., OSTROWSKIJ Μ.: Pribor dla dIeszifrirowanija
Iotosnimkow. Przyrząd uo odczytywania zdjęć. Gieodiez.
i Kartogr. 1966, nr 3, B5, s. 50—oz, rys. 1, tabl. i.
Firma Carl Zeiss w Jenie produkuje seryjnie instrument
zwany Interpretoskopem. instrument ten siuzy do kameral
nego Ouczytywania zajęć. Omówiono cechy Interpretaskopu,
które wyróżniają go od innych instrumentów, dotychczas
stosowanych przy Uczytelmaniu zajęć oraz szereg czynności
możliwycn do wykonania na tym instrumencie.
J.K.
*
59
528.721.21
IGiK
ROMANOWSKI G. W.: Gorizontirowanije odinocznoj fotogrammietriczieskoj modieli miestnosti. Poziomowanie poJcaynczego Iotogrameirycznego modelu terenu. Gieodiez.
i Kartogr., Moskwa, 1906, t. 6, nr .10, s. 8—1'6, rys. 2.
Przeprowadzono rozważania teoretyczne na temat wpły
wów rożnych błędów na aokładnosć poziomowama modelu
terenu (Stereogramu) oraz wyprowadzono wzory na po
prawki do wysokości punktów wyznaczanych ic-togrameItrycznie. Wzory, pozwalające na wyznaczanie poprawek na
elementy orientacji wzajemnej pary zajęć lotniczych.
Łatwość Przeksztatceinia wzorów do przypaaku pełnej ze
wnętrznej orientacji zajęć lotniczych. Istmeje już możliwość
wyznaczania wzajemnego położenia punktów, położonych na
pojedynczym Stereogramie z dokładnością większą, aniżeli
uzyskuje się to ze zwyczajnych opracowań geodezyjnych.
S. D.

*60
633:528.77
IGiK
STEINER D. i inni: Quantitative Auswertung von FarbLuftbilden zur Identifizierung landwirtschaftlicher Kultu
ren. Ilościowe opracowanie barwnych zdjęć lotniczych dla
identyfikacji upraw rolnych. Bildmess. L∣uftbildw., 1966,
t. 34, nr 2, s. 47—56, rys. 3, poz. bibl. 9.
Wykonane w Szwajcarii w Iecie 1964 r. eksperymentalne
loty fotogrametryczne z użyciem różnych typów filmów
barwnych umożliwiły zbadanie identyfikacji upraw rolnych.
W tym celu ustalono w terenie rodzaje upraw na wielu
działkach i pomierzono zabarwienie tych oziałek na zdję
ciach za pomocą ,,Spectromatu". Przez zmianę składu spek
tralnego źródła światła można było ustalić najkorzystniejsze
warunki separowania kultur, przy czym .przedstawienie wy
ników pomiarów jako powierzchni o różnym nasdenu bar
wy następowało w układzie współrzędnych IBK w postaci
różnic między średnimi warstwami barw. Zbadano też
■zmienność zabarwienia w zależności od współrzędnych iło
wych. Wstępne studia objęły również porównanie filmów
w barwach normalnych, filmów w barwach zniekształca
nych oraz Panchromatycznych filmów czarno-białych, przy
czym pomiary densytometryczne klasyfikowano za pomocą
sposobu rozdziału statystycznego.
T. B.
*
61
528.721.21,2.2
IGiK
SZABO B.: Analog vagy analitikai Iotogrammetnia? Foto
grametria analogowa czy analityczna? Geodez. és Kartogr.
(B-pest), 1966, t. 18, nr 3, g. 166—173.
Przegląd porównawczy fotogrametrycznych przyrządów
i metod analogowej i analitycznej. Ustalono, że metoda ana
logowa jest .bardziej uniwersalna, gdyż daje prędzej obraz
nadający się do bezpośredniego rozpatrywania. Sposób ana
lityczny może być porównany z etapem numerycznego za
gęszczenia sieci punktów w metodzie analogowej. Pod
względem dokładności metoda analityczna jest wyższa i —
uwzględniając dalsze jej możliwości rozwojowe — należy
od niej oczekiwać większych oszczędności. Rozwój ten nie
ma na celu narzucenia „analitycznej lub analogowej foto
grametrii”, lecz powinien umożliwić stosowanie obu metod
równolegle.
T. B.
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KARTOGRAFIA

*
62

528.93.088.3/084.3-13/

IGiK

APPELT G.: Zur Genauigkeit der Topographischen Karte
1 :50 000. Przyczynek do dokładności mapy topograficznej
1 : 50 G00. Algem. Vermess--Nachr., 1966, nr 7, B5, s. 261—270,
rys. 2, fot. 3, tabi. 4, ροζ. bibl. 9.
Na podstawie mapy topograficznej 1 :50 000 arkusza
L 8132 Weilheim i arkusza L 6938 Regensburg zostały wy
znaczone błędy położenia poszczególnych szczegółów sytu
acyjnych i rzeźby, które powstały w procesie opracowania
kartograficznego. Jako bezbłędny podkład wzięto mapę to
pograficzną w skali 1 : 50 000. Stwierdzono średnie wartości
błędów .odpowiadają w przybliżeniu dokładności, jaką uzys
kuje się przy bezpośrednim kartowaniu w danej skali. No
wa średnioskalowa mapa topograficzna powstała w drodze
kartograficznego opracowania może, jak wykazały badania,
całkowicie zaspokoić użytkownika pod względem dokładn ościowym.
Μ. Μ.
*
63

528.94

IGiK

DÖRHÖFER G.: Methoden bildhafter Kartendarstellung
und ihre Anwendung bei Touristenkarten. Metody obrado
wych znaków umowny en i icn zastosowanie w mapach tu
rystycznych. Vermessungstechnik, 1966, t. 14, nr 4, s. 149—
lal, rys. 1, poz. bibl. 2.

Rozwój map tematycznych, zwłaszcza map turystycznych,
wykazuje w zakresie międzynarodowym, tendencję do po
rzucenia abstrakcyjnego przedstawiania treści map na rzecz
elementów Obrazkowycn. Omówiono różne metody przedsta
wienia powierzchni ziemi w perspektywie przestrzennej lu⅛,
w postaci obrazkowej oraz ZDaoano możliwości stosowania
tych metod w mąpach turystycznych NRU.
T. B.
*
64

528.936

IGiK

EMMINIZER G. K. (Coast and Geodetic Survey, U.S. De
partament of Commerce). Das Kartographische Manuskript
für die Fortfiirung von Karten. Redakcyjny oryginał dla
Iinaczesnienia map. Nachr. Karten u. Vermess.-wes., 1965,
nr 28, B5, s. 25—33.

Omówiono nowoczesne sposoby Wykcnania oryginału kar
tograficznego oraz sposoby dalszego jego wykorzystania za
równo ula Wykcnywania nowycn map, jak również dla
unacześniania map istniejących. Zagadnienie to omawiane
jest na przykładzie unacześmeń map morskich jak: map
portowych, map przybrzeżnych, map nawigacji przybrzeżnej
i map nawigacji dalekomorskich oraz na przykładzie map
lotniczych, które podzielono na mapy nawigacyjne, przyrzą
dowe oraz mapy startu i lądowań. Ze względu na ich różne
skale, różne materiały podstawowe oraz wymagane różne
dokładności i czasokresy ich unacześniania podano dla po
szczególnych map sposoby opracowania ich oryginałów kar
tograficznych i sposoby dalszych opracowań dla uzyskania
Unaczesnicnych map.
J. Sz.
*
65

528.951

IGiK

FINGER H., QUEISSNER E. F.: Methoden der Herstellung
von Globen. Sposoby wykonywania globusów. Vermessungs
technik, 1966, nr 7 i 8, A4, s. 278—280, i 319—320, rys. 7.

Znany jest sposób sporządzania globusów przez nakleja
nie na powierzchnię odpowiednio przygotowanej kuli papie
rowych segmentów z wydrukowaną treścią. Mogą też być

sporządzane globusy plastyczne przez wymodelowanie
rzeźby terenu. Z chwilą pojawienia ,się mas plastycznych
zwiększyły się możliwości szybszego produkowania globu
sów. Wykonuje się je z miękkiej zadrukowanej folii, nad
muchiwanej jak piłka albo z grubszej folii termoplastycznej.
Sposób postępowania podobny do produkcji map plastycz
nych w urządzeniach do formowania próżniowego.
M.S.

*
66

528.932:681.3

IGiK

GRIEJSUCH W.L.: Wozmożnost’ issledowanija form rieljefa
na elektronnych cifrowych Wyczislitielnych maszynach
(ECWM). Możliwość badania form rzezby na elektronowych
maszynach liczących. Izw. Akad. Nauk ZSRR, Sier. Gieogr.,
(Moskwa), 1966, nr 4, B5, s. 102—410, rys. 7, tabl. 1, poz.
bibl. 8.
Próba znalezienia metodyki przedstawienia form rzeźby
przy pomocy elektronowych maszyn liczących. Na obecnym
etapie badań maszynę liczącą można wykorzystać w po
czątkowym stadium sporządzania map geomorfologicznych
i specjalnych.
A. K.
*
67

001.818:912/084.4/430.2/

IGiK

HAAK E.: O położenii rabot po Nacjonalnomu Atłasu Giermanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki. O zaawansowaniu
prac nad Narodowym Atlasem Niemieckiej Republiki De
mokratycznej. Ref. z Konf. Służb Geodez. i Kraj. Socj.
Moskwa, 1965, A4, ss. 5.
Do opracowania Atlasu Narodowego Niemieckiej Republi
ki Demokratycznej została powołana specjalna komisja re
dakcyjna pod przewodnictwem prof, dr E. Lemana. Zasad
niczym iceilem atlasu jest ujęcie syntetyczne zjawiska oraz
ich wzajemnych związków. Struktura atlasu: 1) Wstęp za
wierający mapy ogólne przeglądowe, 2) Rozdział podstawo
wy dotyczący zespołów elementów przyrodniczo-geograficznych. 3) Zaludnienie oraz wyniki działalności gospodarczej
i kulturalnej człowieka.
U. K.
*
68

528.9

IGiK

JIRECek K., KMENT L., BERG Μ.: Reambulace map velkÿch mèfitek. ReambuIacja map Wielkoskalowych. Geodet,
a kartogr. Obzor. 1966, t. 12/54/, nr 11, s. 299—304, tabl. 3.
Znaczenie reambulacji i jej wykonanie najmniejszym
kasztem przy zachowaniu stosunkowo dużej dokładności
mapy jest spodziewane przy zastosowaniu aerofotogrametrii,
w myśl metody -opracowanej w Instytucie Geodezji i Karto
grafii w Opawie. Analiza założeń reambulacji. Wyniki po
miaru doświadczalnego na małej powierzchni terenu
i wnioski w sprawie analizy wyników. Tymczasowe wska
zówki ,dla przygotowywanych prac doświadczalnych na
większym obszarze.
T. B.
*
69

912/0847:711.2

IGiK

MASLENNIKOWA W. W.: Inżenierno-gieografIczeskaja kar
ta dla ∣raj-onnych płaninowok. Inżynieryjno-geograficzna ma
pa dla rejonowych planowań. Izw. Wsies. Geogr. Obszoz,
1966, t. 98, nr 3, s. 212—217, poz. bibl. 1.

Przy planowaniu rozmieszczenia budownictwa przemysło
wego, portowego, mieszkaniowego itp. mają wielkie zasto
sowanie mapy inżynieryjno-geograficzne. Na kilku przykła
dach pokazano próbę metody opracowania tego typu map.
A.K.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pelna dokumen
tacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAU
KOWO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych,
która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-tech niczną jak i oddzielne jej działy Iub poszczególne zagadnienia i te
maty techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi.
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MAPA ZASADNICZA MIASTA

W czerwcu 1967 roku odbędzie się w
Warszawie narada robocza zorganizo
wana przez Główną Komisję Geodezji
Miejskiej SGP, na temat „Mapa zasad
nicza miasta”.
Dwa odrębne referaty dotyczące du
żych i małych miast obejmować będą
zagadnienie mapy zasadniczej miasta
z punktu widzenia treści i skali mapy,
wynikających z różnorodnych zadań
mapy, zapotrzebowania użytkowników
na tę mapę i jej pochodne.
Omówiona zostanie technologia spo
rządzania map pochodnych, ich treść
i skala.
Przeprowadzone zostaną rozważania
ekonomiczne z tytułu kosztów, oszczęd
ności czasu i kadry geodezyjnej przy
sporządzaniu wybranych przez referen
tów skal i zakresów mapy zasadniczej
miasta.
Przewiduje się opracowanie 1 koreferatu podstawowego, omawiającego
zagadnienia zasadnicze i 6 krótkich koreferatów branżowych — omawiają
cych zagadnienia z punktu widzenia
głównych potrzeb użytkowników mapy
zasadniczej miasta lub jej pochodnych.

Referaty opracują:
— Mgr inż. Wacław Kłopociński —
Treść i skala mapy zasadniczej wiel
kiego miasta
— Mgr inż. Józef Czerkowicz —
Treść i skala mapy zasadniczej śred
niego i małego miasta
Inż. Olgierd Grodzki — opracuje koreferat.
Referaty branżowe pt. Główne po
trzeby w zakresie treści i skali mapy
zasadniczej miasta opracują:
Referat wprowadzający — mgr inż.
Bronisław Lipiński :
— Drogi — ulice — mgr inż. Stefan
Ryciak
— Sanitaria — mgr inż. Czesław
Trzeciak
— Ciepłownictwo — mgr inż. Stefan
Chmielewski
— Zagospodarowanie przestrzenne —
mgr inż. Władysław Panczakiewicz,
mgr inż. arch. Danuta Dziekohska
— Architektura — budownictwo —
mgr inż. arch. Kazimierz Stasiniewicz
— Energetyka — mgr inż. Jerzy Ko
tarba
— Zieleń —inż. Tadeusz Nurkiewicz.

FILMY GEODEZYJNE

Zarząd Główny SGP dysponuje i u^
dostępnia, interesującym się tymi fil
mami oddziałom i kołom SGP, trzy
filmy geodezyjne produkcji Wilda
(Szwajcaria). Są to:
—Film pt. „Twórcza praca geode
ty” — przedstawiający udział i rolę
geodety w różnych pracach inżynier
skich, ze szczególnym uwzględnieniem
korzyści płynących z zastosowania no
woczesnego sprzętu geodezyjnego.
— Film pt. „Co to jest fotogra
metria?” — stanowiący wprowadzenie
w istotę metod fotogrametrycznych,
wyjaśnia budowę podstawowych in
strumentów używanych w fotogra
metrii, przedstawia różne przypadki
zastosowania metod fotogrametrycz
nych w pracach geodezyjnych oraz
omawia nietopograficzne zastosowanie
fotogrametrii (w geologii, rolnictwie,
leśnictwie, projektowaniu miast...).
— Film pt. „Fotogrametria nadszerokokątna” — przedstawiający nową me
todę fotogrametrii, polegającą na za
stosowaniu specjalnej konstrukcji ka

mer nadszerokokątnych (120®); omawia
korzyści techniczne i ekonomiczne pły
nące ze stosowania tej metody.
Dwa pierwsze filmy zostały nam
wypożyczone z firmy Wild po raz dru"
gi i były już wyświetlane w niektó
rych oddziałach SGP. Trzeci film jest
nowy, sprowadzony po raz pierwszy.
Filmy te są udostępnione: oddziałom,
kołom SGP, uczelniom i grupom geo
detów, po uprzednim uzgodnieniu ter
minu z Zarządem Głównym SGP.
Do wyświetlenia filmu należy dyspo
nować projektorem 16-milimetrowym
(dla filmów oświatowych), mikrofonem
działającym niezależnie od dźwięku
odtwarzanego z taśmy filmowej, a więc
mikrofon nie może być podłączony do
aparatów projekcyjnych produkcji pol
skiej i radzieckiej — lecz połączony
z dodatkowym wzmacniaczem i głośni
kiem.
Prelegentem filmów jest kol. mgr
inż. Adolf Czarnecki z Politechniki
Warszawskiej.

KURS PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH MASZYN
CYFROWYCH W ZAKRESIE OBLICZEŃ GEODEZYJNYCH

W dniach od 20.11. do 23 III. br. od
był się kurs programowania i obsługi
elektronicznych maszyn CjdErowych w
zakresie obliczeń geodezyjnych, urzą
dzony staraniem Stowarzyszenia Geo
detów Polskich przy współpracy In
stytutu Geodezji i Kartografii.
Ramowy program kursu obejmował
70 godzin wykładowych i 72 godziny
ćwiczeń oraz 8 godzin zajęć organiza
cyjnych wraz z egzaminami.
Ćwiczenia prowadzono w 4 grupach
po 5—6 osób. Wykłady i ćwiczenia
prowadzili kol. kol.: J. Gaździcki, J.
Połoński, W. Gedjrniin, J. Deryło-Stępniak, J. Adamczewska, St. Stocki, Μ.
Łącka, J. Witkowski, H. Hajvryluk
i Μ. Szacherska.
Zajęcia przj’ użyciu maszynj,∙ EMC
odbywały się w Instytucie Geodezji
i Kartografii i Miejskich Zakładach
Komunikacji.

Tematy wykładów i ćwiczeń były
następujące.
— wybrane metody numeryczne,
— zasady budowy i działania EMC,
— podstawowe wiadomości o maszy
nach UMC 1 i UMC 10,
— podstawowe wiadomości o maszy
nie ZAM-2. Elementy programowania,
— system W 20,
— elementy programowania maszyn
typu UMC,
— wykonanie obliczeń geodezyjnych
na maszynach typu UMC,
— programowanie wybranych zadań
geodezyjnych przez uczestników kur
su,
— elementy programowania w języ
ku ALGOL,
— specjalistyczna maszyna cyfrowa
do obliczeń geodezyjnych GEO 1.

SPOTKANIE w WPG

Zarząd Koła Zakładowego Stowarzy
szenia Geodetów Polskich przy War
szawskim Przedsiębiorstwie Geodezyj
nym zorganizował w dniu 30 marca
1967 roku spotkanie członków Koła, na
którym kol. Andrzej Skurzak wygłosił
prelekcję z pokazem na temat „Druk
mąp na prasie litograficznej dla po
trzeb geodezji miejskiej”.

III MIĘDZYNARODOWY
KONGRES KARTOGRAFICZNY

W dniach 17—22 kwietnia 1967 roku
odbył się w Amsterdamie III Międzynarodowy Kongres Kartograficzny.
Polscy kartografowie przygotowali
na ten Kongres dwa referaty, a mia
nowicie:
— Estetyczny i użytkowy aspekt
barwy na mapie — dr inż. Andrzej
Makowski
— Studium koloru w Wielkoskalowej kartografii miejskiej — doc. mgr
inż. Felicjan Piątkowski.
Na Kongres do Amsterdamu wyje
chał dr inż. Andrzej Makowski (z Po
litechniki Warszawskiej) i doc. Sta
nisław Kryński (z Instjrtirtu Geodezji
i Kartografii).
WSPÓŁCZESNE MASZYNY CYFROWE
W SYSTEMACH PRZETWARZANIA
INFORMACJI

Staraniem Polskiego Komitetu Auto
matycznego Przetwarzania Informacji
przy NOT odbyła się w dniu 15 kwiet
nia br. prelekcja połączona z zebra
niem dyskusyjnjrm na temat „Współ
czesne maszyny cjrfrowe w systemach
przetwarzania informacji”. Prelekcję
wygłosił mgr inż. Jacek Karpiński,
omówione zostały:
1. Ogólna charakterystyka typowych
zagadnień rozwiązywanych współcześ
nie na elektronicznych maszynach cy
frowych.
2. Podstawowe parametry współczes
nych systemów cyfrowych. Maszyny
Wieloprogramowe. Współpraca maszy
ny z urządzeniami peryferyjnymi —
„Time sharing”. Maszyny Wieloarytmometrowe.
3. Powiązanie zagadnień programo
wania z cechami konstrukcyjnj∙mi ma
szyny. Przystosowanie jednostek cen
tralnych do programowania w języ
kach algorytmicznych.
4. Zagadnienie komunikacji człowie
ka z maszyną. Przekazywanie proble
mów o bardzo dużej ilości informacji.
Graficzne metody podawania proble
mów i przyjmowania rozwiązań.
5. Współczesne tendencje rozwojowe
w programowaniu i konstrukcji ma
szyn cyfrowych oraz urządzeń ze
wnętrznych. Wpljw nowych elemen
tów (mikromoduły, układy scalone) na
konstrukcję logiczną i techniczną ma
szyn. Nowe możliwości wynikające ze
stosowania bardzo pojemnych i szyb
kich pamięci.
6. Krotka charaktery^⅛⅛Lχprzejvidywanych kierunków
.zastoso
wań maszyn cyfrow/A.
⅞v

Cena zł 12.—

KSIĄŻKI NADESŁANE

MAPY

W. K ł o p o c i ń s k i, Μ. Lipiński, Z. Łabęcki,
J. Ponikowski — POMIARY SPECJALNE — Część I —
Praca została zatwierdzana przez Ministerstwo Osiwiaty ja
ko książka pomoanicza dla klas IV i V technikum geode
zyjnego — specjalność geodezja. Stron 490, rys. 321. Cena
zł 37,80

— Cesarstwo rzymskie w I połowie V wieku — mapa hi
storyczna — ścienna
— Wschód Starożytny — mapa historyczna — ścienna
•— Atlas do historii starożytnej
— Atlas dla kl. IV szkoły podstawowej
— Atlas Geograficzny dla klasy IV
— Polska w X—XII wieku — mapa historyczna, ścienna
w podziałce 1 : 1 000 000
Planigloby — mapy: fizyczna i polityczna — dwustronna
w podziałce 1 : 60 000 000
— Stany Zjednoczone Ameryki Północnej — mapa fi
zyczna, w poidziałce 1 : 9 000 000

W. Richert, T. Sadownik, S. Szancer, C. WySzogrodzki — POMIARY SPECJALNE — Część II —
Wydanie III. Praca została zatwierdzana przez Ministerstwo
Oświaty jako książka pomocnicza dla klasy V technikum
geodezyjnego — specjalność geodezja. Stron 331, rys. 145.

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH
WCT NOT w 1967 r.
Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
i Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.

Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zł, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zł.
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolnym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób.

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Warszawa — Konto nr 1-9-121697

w wojewódzkich
komitetach
porozumiewawczych
NOT;
— studenci wyższych uczelni — zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych — zgłaszając prenume
ratę w dyrekcjach szkół;
Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowej
wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 86 zł.

Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
portażu Wydawnictw Zagranicznych „RUCH”, Warszawa,
uh Wilcza 46, nr konta PKO 1-6-100024.

Na blankiecie należy podać wysokość wpłaconej kwoty
oraz imię, nazwisko i adres zamawiającego. Drugostronnie
(w miejscu na korespondencję) należy wymienić tytuły
zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy oraz okres, na
jaki prenumerata została opłacona.
Do korzystania z prenumeraty ulgowej (rabat 33%) są
upoważnieni:
— indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych NOT — zgłaszając prenumeratę w kołach
zakładowych, zarządach głównych stowarzyszeń lub

•

•

·

4

Egzemplarze archiwalne czasopism WCT NOT można
nabywać lub zamawiać w Zakładzie Kolportażu Wydaw
nictw Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Ma
zowiecka 12.
Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: Zakład Kol
portażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka I⅛
tel. 26-85-88 lub 26-20-01 w. 6 lub 82.
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Komisja Akademii Planetarna Geofizyka-KAPG
Wywiad z mgr inż. Borysem Szmielewem, prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Prasa codzienna podała wiadomość o tym, że akademie
nauk krajów socjalistycznych powołały organizację mię
dzynarodową zajmującą się zagadnieniami fizyki Ziemi.
Czy mógłby Pan Panie Prezesie powiedzieć kilka słów na
ten temat czytelnikom Przeglądu Geodezyjnego?

Fizyka Ziemi obejmuje badania związane z całością na
szej planety, poczynając od związków Słońce—Ziemia, po
przez badania atmosfery i górnego płaszcza Ziemi, aż do
badań wnętrza naszej planety. W takim ujęciu jest to
problem ogromnego zespołu nauk, w tym również geodezji
i geofizyki.
W prowadzonych badaniach od dawna już uwydatniała
się konieczność wspólnego uzyskiwania danych i wyciąga
nia wniosków z przeprowadzanych wspólnie obserwacji.
Związane to było z faktem, że żaden kraj nie był w stanie
prowadzić jednocześnie badań z różnych dziedzin na ob
szarze całej naszej planety.
Ta potrzeba współpracy i badań łącznych znalazła w wie
ku XIX i XX swój wyraz w Pierwszym i Drugim Roku
Polarnym (przypadały one w okresie maksymalnej aktyw
ności Słońca w latach 1882/83, 1932/33), w Międzynarodo
wym Roku Geofizycznym 1957/58, ostatnio zaś w Między
narodowym Roku Spokojnego Słońca 1964/65.
Potrzeba badań łącznych wzmogła się ogromnie z chwi
lą wystrzelenia przez Związek Radziecki pierwszego sztucz
nego satelity Ziemi, co jak wiemy miało miejsce w 1957 ro
ku. Sztuczne satelity Ziemi uwydatniły w sposób dobitny
wzajemne powiązania pozornie dalekich od siebie nauk,
stworzyły możliwości prowadzenia łącznych badań rozmai
tych problemów, a maszyny liczące umożliwiły szybkie
i wszechstronne wykorzystanie uzyskanych danych.
Tu też w pierwszym rzędzie szukać należy przyczyny
powołania w roku 1966 przez Prezydia Akademii Nauk
krajów socjalistycznych organizacji międzynarodowej pod
nazwą „Komisja Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych,
dla wszechstronnej współpracy w ramach kompleksowego
problemu „Planetarne Badania Geofizyczne” — w skró
cie „Komisja Akademii Planetarna Geofizyka” (KAPG)”,
przy czym skrót KAPG jest identyczny we wszystkich ję
zykach narodowych. KAPG koordynuje prace ponad 100
instytucji naukowych, w których pracuje lub z którymi
współpracuje ponad dwa tysiące uczonych.

Co z zakresu planetarnych badań geofizycznych wiąże
się z geodezją i jaki znalazło to wyraz w nowo utworzonej
organizacji międzynarodowej?
Geodezja jako nauka od setek już lat prowadzi badania
dotyczące kształtu i wielkości Ziemi. Podstawowym za
gadnieniem jest znalezienie dla tego kształtu najlepszego
wyrazu matematycznego. Cel ten osiągany jest przez po
krywanie coraz większych obszarów Ziemi sieciami trian
gulacyjnymi, przy czym dla należytego rozwiązania tych
sieci niezbędne są odpowiednio gęsto rozłożone pomiary
przyśpieszenia siły ciężkości również i na obszarach mórz.
Obserwacje prowadzone w tej dziedzinie doprowadziły
w ostatnich czasach do sformułowania poglądu, że górny
płaszcz Ziemi ma charakter plastyczny. Zmienny jest stan
zlodowacenia biegunów Ziemi i związane z tym naciski

płaszcza Ziemi na magmę, zachodzą również zmiany w roz
kładzie mas we wnętrzu Ziemi, co także wpływa na zmia
ny kształtu górnego płaszcza Ziemi. Zainteresowania geo
dezji idą w kierunku badania tych ruchów przy wykorzy
staniu danych dostarczanych przez niwelację precyzyjną,
co z kolei wiąże się z obserwacjami poziomu mórz i ocea
nów i stałą kontrolą mareografów. Z dziedziny fizyki at
mosfery interesują geodetów badania zjawiska refrakcji.
Wreszcie sztuczne satelity Ziemi otworzyły przed geodezją
możliwości zastosowania triangulacji satelitarnej, co po
zwala na założenie wielkich sieci kontynentalnych i międzykontynentalnych, a obserwacje orbit satelitów prowa
dzą do badania przebiegu geoidy i coraz lepszego okre
ślania figury Ziemi. Należy również wspomnieć o całym
zespole badań Selenoidalnych.
Jak widzimy, są to wszystko podstawowe problemy geo
dezyjne, przy czym mają one znaczenie nie tylko dla geo
dezji, lecz również dla całego szeregu innych nauk zain
teresowanych w dokładnym wyznaczeniu kształtu i wiel
kości Ziemi.
Co do struktury organizacyjnej i form pracy KAPG to
są one następujące. Komisja składa się z 19 osób, z któ
rych 6 reprezentuje Akademie Nauk, 4 stałe Biuro Ko
misji, zaś 9 — podkomisje problemowe, w których skon
centrowane są prace badawcze. Pracami KAPG kieruje
prof, dr J. D. Boulanger (ZSRR), jego zastępcami są: prof.
W. Parczewski (Polska) i prof. E. A. Lauter (NRD). Ko
misja zbiera się raz do roku dla podsumowania wyni
ków prac zakończonych oraz dla ustalenia planów prac na
przyszłość. Zebrania podkomisji odbywają się raz na dwa
lata. Celem tych zebrań jest koordynacja planów prac
i podsumowanie osiągniętych wyników. Prace we wszyst
kich podkomisjach przebiegają w grupach roboczych zaj
mujących się określonymi problemami. Do form pracy grup
roboczych należą Sympoziony na określone tematy, wspólne
akcje obserwacyjne, wymiana aparatury naukowej, prowa
dzenie międzynarodowego szkolenia specjalistów, a wreszcie
wspólne publikacje z wyników prac.

Jaka instytucja geodezyjna reprezentuje Polskę w doty
czących geodezji pracach KAPG? Czy znalazło to swój
wyraz organizacyjny i jaki?

Polska reprezentowana jest w KAPG przez Komitet Na
rodowy Geofizyki i Geodezji, powołany przy Wydziale III
Polskiej Akademii Nauk i współpracujący ściśle z Komi
tetem Geodezji PAN. W skład tego Komitetu wchodzą spo
śród geodetów polskich: doc. dr L. Cichowicz, prof, dr Cz.
Kamela, doc. mgr inż. St. Kryński, mgr inż. W. Krzemiński,
prof. Μ. Odlanicki-Poczobutt i mgr inż. B. Szmielew.
Prace badawcze dotyczące fizyki Ziemi prowadzone są
w 9 następujących podkomisjach KAPG:
I — Górnego Płaszcza Ziemi
II — Związku Słońce — Ziemia
III — Współczesnych Ruchów Skorupy Ziemskiej
IV — Sejsmologii
V — Centrum Zbierania i Wymiany Danych
VI — Geofizycznych Problemów Geodezji
VII — Meteorologii
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Jak. przedstawia się w Polsce stan prac dotyczący geo
fizycznych problemów geodezji i jakie są zamierzenia do
tyczące tych prac na przyszłość?

VIII — Hydrologii
IX — Oceanologii
Prące geodezyjne skupione są przede wszystkim w pod
komisji VI (Geofizyczne Problemy Geodezji), częściowo rów
nież w podkomisji I (Górny Płaszcz Ziemi), III (Współ
czesne Ruchy Skorupy Ziemi) i IX (Oeanologia).
Prace Podkomisji VI koorodynowane są przez przed
stawiciela Polski. Podkomisja VI ma 6 następujących grup
roboczych:
VI-I — Badanie wiekowych zmian siły ciężkości
VI-2 — Studium figury Ziemi na obszarach doświadczal
nych
VI-3 — Niwelacja precyzyjna
VI-4 — Niwelacja trygonometryczna
VI-5 — Geodezja satelitarna
VI-6 — Badania stałej dla gęstości Ziemi.

Jako przedstawiciel Polski koordynuję prace wszystkich
grup roboczych i kieruję całością prac podkomisji VI. Ko
ordynatorem prac grupy V-I jest dr Jerzy Bokun, a grupy
VI-5 doc. dr L. Cichowicz.
Jak już wspomniałem geodezja zainteresowana jest rów
nież pracami innych podkomisji KAPG. W szczególności
podpkomisji I (Górny Płaszcz Ziemi), w pracach której
reprezentuje Polskę doc. J. Skorupa oraz III (Ruchy Sko
rupy Ziemi), w pracach której reprezentuje Polskę doc.
St. Kryński.
Nie wyczerpuje to jednak udziału Polski w organach
KAPG. W skład Komisji, obok wymienionego poprzednio
prof. W. Parczewskiego i mnie jako przewodniczącego
Podkomisji VI, wchodzą: doc. St. Kryński jako przedsta
wiciel PAN, doc. dr Z. Mikulski, który przewodniczy Pod
komisji VIII i mgr inż. W. Krzemiński, który jest sekre
tarzem naukowym KAPG. Jak więc widzimy nasz udział
w pracach KAPG jest bardzo poważny, przedstawiciele
Polski zajmują ważne stanowiska w strukturze KAPG,
a udział w tym geodetów jest szczególnie liczny.

KAPG powstała w połowie 1966 roku. Pierwszy program
prac jest skromny, ale ma wyraźny charakter rozwojo
wy. Charakter tego programu odpowiada obu wielkim ten
dencjom współczesnej nauki, z jednej strony bardzo da
leko sięgającej specjalizacji, z drugiej zaś kontrolowanej
przez człowieka integracji nauk. Tendencjom specjalizacji
odpowiadają prace w grupach roboczych, tendencjom inte
gracji prace poszczególnych podkomisji i komisji jako ca
łości. Na osiągnięcia o charakterze integracyjnym jest jesz
cze za wcześnie, gdyż w roku 1967 przystąpiły dopiero
do pracy grupy robocze poszczególnych podkomisji. Można
już jednak powiedzieć ogólnie, w jakim kierunku rozwijać
się będą prace Podkomisji VI (Geofizyczne Problemy Geo
dezji). Są to prace z dziedziny niwelacji precyzyjnej, które
w przyszłości integrowane będą z pracami Podkomisji ΙΓΙ
(Współczesne Ruchy Skorupy Ziemi) i IX (Oceanologia).
Następne zagadnienia — to wyznaczenia przyśpieszeń siły
ciężkości, co w praktyce da lepsze rozwiązanie sieci trian
gulacyjnych, oraz pozwoli na coraz lepsze poznawanie pola
grawitacyjnego Ziemi. A wreszcie triangulacje satelitarne,
nowy wielki problem sieci triangulacyjnych kontynental
nych i międzykontynentalnych. W tej dziedzinie prace
i badania mają charakter wybitnie długofalowy, oparty
o obserwacje i wykorzystanie danych z obiegu sztucznych
satelitów Ziemi.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że poruszone tu
taj zagadnienia naukowe mają charakter prac komplekso
wych badań długofalowych. Jednak w perspektywicznym
ich rozwiązywaniu należy widzieć nie tylko teoretyczne ich
znaczenie, ale olbrzymią przydatność praktyczną przy za
stosowaniu ich dla stałego polepszania podstawowych osnów
geodezyjnych, zarówno poziomej jak i pionowej, stano
wiących podstawę wszelkiej działalności geodezyjnej.

UKD 528.46

Czynniki terenowe jako przedmiot zainteresowania rolniczej służby geodezyjnej
Część I
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Podstawę prac koncepcyjnych tak w działalności biur
geodezji i urządzeń rolnych, jak i organów planowania
przestrzennego stanowią Zainwentaryzowane i przeanalizo
wane z punktu widzenia podejmowanych decyzji elementy
terenowo-gospodarcze. Inwentaryzacja ta powinna objąć
cały szereg czynników, które można ogólnie podzielić na
stępująco:
1. Czynniki terenowe. Obejmują one względnie stałe na
turalne i sztuczne elementy, występujące na powierzchni
ziemi, możliwe do uchwycenia w toku pomiaru Sytuacyjno-wysokościowego, a zarazem łatwo dające się przedstawić
na mapie (np. rzeźba terenu, struktura użytków, układ sieci
komunikacyjnej itp.).
2. Czynniki terenowo-gospodarcze. Są to czynniki o du
żym stosunkowo stopniu i częstotliwości zachodzących w
nich zmian. Nie zawsze są one możliwe do uchwycenia w
czasie pomiaru w rozumieniu geodezyjnym, a także do
bezpośredniego przedstawienia na mapie. Są więc one nie
kiedy ustalane w wyniku wywiadów terenowych lub odpo
wiedniego przetworzenia wyników pomiaru bezpośredniego,
a przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
(ekwidystanty, izochrony, sposób zasięgowy, punktowy, po
wierzchniowy itd.).
Do czynników tych należą między innymi: struktura wła
dania, struktura zasiewów, stan i zasięg oddziaływania róż
nych urządzeń itp.
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Rozmowę przeprowadził: mgr inż. St. J. Tymowski
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I. Inwentaryzacja zjawisk terenowych
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3. Czynniki ekonomiczne (gospodarcze). Do grupy tej za
liczyć należy takie czynniki, których nie można uchwycić
w drodze pomiaru terenowego, a występowanie ich ustala
się tylko w drodze wywiadów lub badania odpowiednich
dokumentów. Uzyskane wyniki przedstawiać można za po
mocą niektórych spośród metod kartograficznych wymie
nionych w p. 2, a także za pomocą różnych diagramów,
wykresów, tabel i załączników opisowych (np. stosunki de
mograficzne, wysokości plonów, wydajność inwentarza, kie
runek gospodarowania).
Poniżej przedstawiono propozycję usystematyzowania
czynników grupy pierwszej, tj. czynników terenowych
z punktu widzenia wpływu, jaki wywierają one na kształ
towanie układów różnych terytorialnych jednostek gospo
darczo-rolnych (które będę oznaczać w skrócie jako —
tjgr).
II. Kształtowanie areału i granic tjgr — a czynniki
terenowe
Istotą projektowania w dziedzinie geodezyjnego urzą;
dzania terenów rolnych jest wykonanie szeregu czynności
mających na celu wyznaczenie nowych granic, położenia,
a także wielkości obszaru różnego rodzaju obiektów, celem
stworzenia optymalnych warunków dla prowadzenia gos
podarki rolnej. Przy projektowaniu tym wymagają roz
wiązania m. in. następujące zagadnienia:
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1) wielkość obiektu,
2) kształt Obiektu i proporcje w wymiarach,
3) położenie projektowanego obiektu w stosunku do
obiektów sąsiednich oraz w stosunku do bazy terenowej,
4) wewnętrzny układ czynników terenowych.
Wewnętrzny układ czynników terenowych wywiera duży
wpływ na realizowanie każdej z poprzednich czynności.
Z punktu widzenia możliwości formalnych, projektowanie
wymienionych wyżej elementów ukształtowania tjgr obej
muje cały szereg przypadków, przy rozwiązywaniu których
można spotkać się tak z całkowitą, a przynajmniej dużą
dowolnością w wyborze wariantów projektu (uformowa
nia nowych tjgr na terenach jeszcze nie zagospodarowa
nych lub powstających wskutek ⅞miany władania indywi
dualnego na uspołecznione jak: rolnicze spółdzielnie pro
dukcyjne, PGR-y tworzone z gruntów PFZ — np. PGR
Msciszewo w woj. wrocławskim lub PGR Grodziec w woj.
olsztyńskim), jak i z możliwością dokonywania drobnych
jedynie zmian w niektórych elementach ukształtowania
gospodarstwa (prostowanie łamanych lub krętych odcinków
granic zewnętrznych, likwidacja enklaw).
Uwzględnienie wpływu czynników terenowych jako nie
mal stałego elementu warunkującego na dłuższą metę
sposób prowadzenia gospodarki rolnej w konkretnej jed
nostce, decyduje o stopniu wkomponowania projektowa
nego obiektu w teren, stwarzając zarazem optymalne wa
runki gospodarowania dla całego
zespołu sąsiadujących
z sobą tjgr.

Poza wymienionymi wyżej zależnościami układ rzeźby
terenu, który powoduje nachylenie pól o Io ku północy,
jest równoznaczny — pod względem otrzymywanego ciepła
słonecznego — z przesunięciem obszaru położonego pozio
mo o 100 km na północ (Niklewski (21)). Ponadto wzrost
pofałdowania terenu powoduje wzrost zapotrzebowania siły
pociągowej, zmniejszenie udziału użytków rolnych w areale
gospodarstw, wreszcie zmniejszenie powierzchni poszcze
gólnych, odrębnie uprawianych części gospodarstwa (pól,
działek itp.).
Reasumując, rzeźba terenu warunkuje organizację tery
torium gospodarstwa uzależniając podział areału na pod
stawowe jednostki uprawowe dostosowane do nachylenia
zboczy; determinuje określone partie terenu na użytkowa
nie pastwiskowe lub nawet wyłącza je z produkcji rolnej,
decyduje o wprowadzeniu do uprawy wybranych kultur,
a także wpływa na ogólny rozmiar prac agrotechnicznych
(rys. 1).

III. Systematyka czynników terenowych

W proponowanej tu systematyce czynniki terenowe ujęte
zostaną w przedziałach różnicujących ich wpływ na kształ
towanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przy równo
czesnym omówieniu niektórych wskazań literatury nau
kowej, określającej rodzaj i zakres tego wpływu.
1. Rzeźba terenu. Rozpatrywać ją można jako czynnik
terenowy w dwóch podgrupach, a mianowicie:
1.1. Ogólną konfigurację pionową terenu.
1.2. Wyodrębnione wyraźne formy terenowe.
Ad. 1.1. Według Krzymuskiego (13) istnieją trzy cechy
rolniczej klasyfikacji terenów falistych: trudności agrotechniki, zagrożenie erozją, wartość rolnicza. Pierwszy
z wymienionych elementów można różnicować zależnie od
tego, czy rozpatrujemy tak zwane przejazdy robocze (orka,
siew, zbiory) czy przejazdy transportowe. W odniesieniu
do przejazdów roboczych Orzechowski (24) rozróżnia 7 sto
pni trudności, przy czym np. siódmy stopień przypisuje
warunkom uprawy wzdłuż stoku o nachyleniu 18—21% na
glebach 5 stopnia ciężkości, tj. bardzo ciężkiej w uprawie.
Większość autorów, a między innymi Nowak (22), Uggla
(35), Majewski (14) i Glander (5), podaje wielkość 3%
nachylenia stoku jako nie wymagającą jeszcze żadnych
zabiegów mających na celu niwelowanie wpływu nachyle
nia przy pracach polowych; 6% — jako granicę, od której
poczynając wpływ ten należy zmniejszyć (np. przez orkę
w poprzek spadu), a spadki rzędu 15—18% jako uniemoż
liwiające w zasadzie użytkowanie gruntów ornych.
Dla przejazdów transportowych wykonywanych tak po
obszarach użytków rolnych, jak i po drogach, maksymalne
pochylenie podłużne ustalone eksperymentalnie, wynosi ok.
9% (Glander (5) ), co odpowiada w przybliżeniu propono
wanym przez Nowaka (22) normom opartym o zwiększony
o 20—25% maksymalny spadek podłużny dróg komunikacji
ogólnej V klasy technicznej.
Z punktu widzenia zagrożenia erozją, ocena przydatności
terenu do gospodarki rolnej w zależności od jego konfigu
racji pionowej sprowadza się także do określenia pewnych
przedziałów nachylenia zboczy, w których podatność gleby
na działanie erozji ulega wyraźnym zmianom. Przedziały
te są w zasadzie zbliżone do przedziałów odnoszących się
do stopnia trudności prac polowych, przy czym do 3% na
chylenia erozja nie występuje, od 3% do 6% może wystę
pować zależnie od rodzaju gleby, powyżej 6% występuje
zawsze, powodując konieczność stosowania odpowiednich
zabiegów Przeciwerozyjnych. Jako granicę uprawy użyt
ków rolnych podaje się tereny o spadku 12—15% (grunty
orne) i 25—30% (pastwiska) — Kern (8), Niewiadomski (20).
Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt występowania
tak zwanej erozji burzowej jako następstwa nawalnych
deszczów, kiedy to prowadzenie orki wzdłuż warstwie
(zwłaszcza na glebach piaszczystych) nie zapobiega,
a sprzyja erozji (Uggla (35) ).

Rys. 1. PGR Głębia

Ad 1.2. Do form terenu wyróżniających się specyfiką
ukształtowania pionowego zaliczyć można:
— jamy, doły, głębokie lub kręte wąwozy, zamknięte
kotliny, tak zwane oczka wodne, rozsiane wśród komplek
sów użytków rolnych,
— wydłużone, strome wyniosłości, tworzące mniej lub
bardziej ciągłe linie przeszkód, skarpy, uskoki itp.
Wymienione formy rozumiane jako części powierzchni
ziemi zajętej przez nie, nie nadają się do prowadzenia
produkcji rolnej, o ile z uwagi na ich rozmiary nie mogą
zostać zasypane lub zniwelowane. Według Majewskiego (14)
w miarę wzrostu liczby i powierzchni zajmowanej przez
takie utwory, powinien zmniejszać się ogólny areał tjgr.
Na równi z innymi czynnikami terenowymi formy te
tworzą naturalną szachownicę gruntów. Uggla (35) i Ma
jewski (14) zalecają zamykać pola w granicach opartych
o tego typu czynniki terenowe.
Omawiane tu elementy konfiguracji terenu nie dają się
zwykle pokonać w toku wykonywania przejazdów wew
nętrznych transportu rolnego i dlatego wydłużają nadmier
nie trasy tych przejazdów, (rys. 1).
Mogą one stanowić oparcie dla granic zewnętrznych tjgr.
2. Sieć wodna. Ten czynnik terenowy można podzielić
na dwie podgrupy:
2.1. Wodozbiory.
2.2. Wodocieki.
Ad 2.1. Można tu rozróżnić:
— jeziora — skupiska wodne o powierzchni od paru do
kilkudziesięciu tysięcy ha,
....
— stawy — o powierzchni od kilkudziesięciu metrów
kwadratowych do paru ha,
— sadzawki — najmniejsze zbiorniki wod stojących.
Z punktu widzenia organizacji rolniczej przestrzeni pro
dukcyjnej wodozbiory należałoby jeszcze klasyfikować
w zależności od tego, czy są one położone wewnątrz jedno
litego, naturalnego organizmu gospodarczego, czy też przy
legają do granic kilku gospodarstw. Zwykle mniejsze
obszarowo wodozbiory (do kilkudziesięciu ha) zajmują po
łożenie wewnętrzne w tjgr, a ich wpływ na warunki pro
wadzenia produkcji rolnej polega vna określeniu wewnętrzne
go podziału organizacyjnego i układu komunikacyjnego.
Wyjątek stanowić tu może komunikacja drogą wodną mię
dzy dwiema oddzielnymi częściami areału, np. za pomocą
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promu. Przez występujące zwykle powiązanie takiego zbior
nika wodnego z ukształtowaniem pionowym otaczających
je terenów, wpływ ten polega także na przesądzeniu o lo
kalizacji użytków użytków zielonych i tych kultur upra
wianych na gruntach ornych, które są szczególnie czułe
na warunki wodne (rys. 2).
Wodozbiory zewnętrzne — większe — decydują nieraz
o wielkości obszaru sąsiadującej z nim tjgr, przesądzając
kształt linii granicy zewnętrznej (rys. 2), a także przez
ukształtowanie linii brzegowej wpływają pośrednio na
wewnętrzny podział tjgr. Nieco inny aspekt wpływu wodozbiorów na omawiane zagadnienie występuje wtedy, gdy

gospodarka rolna łączy się z gospodarką rybacką, dzięki
czemu obszary wodne zostają włączone do obszarów pro
dukcyjnych, a zagospodarowanie użytków rolnych wiąże
się z eksploatacją zbiorników wodnych.
Ad 2.2. Wodocieki. Tę grupę gruntów pod wodami po
dzielić można w sposób następujący:
— rzeki — dość duży spadek zwierciadła wody, szero
kie koryto, czasem kręte i głęboko wcięte w powierzchnię
ziemi. W przypadkach rzek spławnych — występuje wzdłuż
ich brzegów tak zwana ścieżka holownicza,
— strumienie — można je określić jako rzeki o odpo
wiednio mniejszych rozmiarach, odpada przy nich warunek
spławności. Tak rzeki, jak i strumienie mogą występować
w postaci uregulowanej, wtedy koryto ich jest prostolinio
we lub przybiera formę regularnych łuków,
— kanały — nie różnią się z punktu widzenia ich wpły
wu na przylegające obszary użytków rolnych — od uregu
lowanych cieków naturalnych,
— rowy — szerokość ich nie przekracza zazwyczaj 5 me
trów, najczęściej prostoliniowe, występują zwykle w po
wiązaniu z całym systemem melioracyjnym, nawadniają
cym lub odwadniającym,

— Wodocieki okresowe — różnej wielkości i długości —
prowadzące wody pochodzenia opadowego w niektórych
porach roku (wiosna-jesień). Ich występowanie związane
jest z pionowym ukształtowaniem terenu i warunkami
klimatycznymi. Wymienione wodocieki — z wyjątkiem
tych, które po przeprowadzeniu dokładnych badań można
zlikwidować (zasypać, zastąpić krytym rurociągiem)—wpły
wają na kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
głównie przez stanowienie naturalnych granic obszarów
władania. Od pasa wody właśnie lub ziemi (Statuty Wiś
lickie) pojęcie granicy zmieniło się ewolucyjnie do dzisiej
szego, geometrycznego rozumienia linii granicznej (6).
Aktualnie przy projektowaniu Wielkotowarowych gospo
darstw dąży się czasem do obejmowania obszaru całej
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zlewni lub całego systemu urządzeń wodno-melioracyjnych
granicami jednej tjgr C27).
Opieranie linii granicy zewnętrznej o brzeg Wodocieku
zależne jest od wielkości (głównie szerokości) tego wodocieku, toteż granice takie stanowią zwykle rzeki lub ka
nały. Linię graniczną można także powiązać z linią wodo
działu, zwłaszcza w przypadkach szerokich dolin o łagod
nych zboczach dogodnych do rolniczego użytkowania.
Wewnętrzny podział areału warunkują wodocieki przez
wpływ, jaki wywierają one na przebieg granic pól (działek),
opierających się o ich brzegi oraz przez rozdrabnianie
kompleksów użytków rolnych na mniejsze fragmenty
(rys. 4).
Układ sieci wodocieków stanowić może przeszkodę w wy
konywaniu transportu rolnego. Na trasach od bazy budyn
kowej do pól, wodocieki zwykle ominąć się nie dadzą,
toteż dla ich przekroczenia niezbędny jest most, czasem
bród. Tak mosty, jak i brody nie zawsze zlokalizowane są
zgodnie z wymaganiami prawidłowej wewnętrznej organi
zacji gospodarstwa, zwykle decydowały o tym potrzeby
komunikacji ogólnej, ukształtowanie brzegu, a dawniej
nawet bliskość budulca. Wskutek tego występowanie wo
docieków o utrudnionych warunkach przekraczania decy
dować może o włączeniu do określonej tjgr pewnych
obszarów użytków rolnych.

Rys. 4. PGR Kurlowki, pow. Kętrzyn

3. Sieć komunikacyjna.
3.1. Sieć kolejowa.
3.2. Sieć dróg kołowych.
Ad 3.1. Sieć dróg kolejowych należy do elementów trwa
le zlokalizowanych w terenie. Ustalanie przebiegu tych dróg
dokonywane było z reguły już po ustabilizowaniu się
administracyjnych i gospodarczych granic tjgr, toteż
rzadko spotyka się przypadki pokrywania się tych elemen
tów (na 204 obiekty zbadane w pow. Morąg woj. olsztyń
skiego linie kolejowe stanowiły oparcie dla ok. 3«/0 dłu
gości ich granic zewnętrznych).
W związku z tym linie kolejowe najczęściej dzielą obszar
tjgr na części, między którymi komunikacja jest utrudnio
na, uzależniona od istniejących przejazdów. Wprawdzie
w uzasadnionych przypadkach można rozpatrywać możli
wości urządzenia specjalnego przejazdu przez tory, ale roz
wiązanie to jest skomplikowane zarówno ze względów for
malnych, jak i technicznych. Z tego punktu widzenia,
występowanie tras kolejowych na obszarze tjgr stanowi
utrudnienie tego mniej więcej rzędu, co w przypadku
szerokiego wodocieku. Przy tym praktycznie można po
minąć możliwość wykorzystania drogi wodnej i kolejowej
jako elementu usprawniającego komunikację wewnętrzną,
a nawet gospodarczą komunikację międzyosiedlową (rys. 5).
Ad 3.2. Drogi kołowe z punktu widzenia organizacji rol
niczej przestrzeni produkcyjnej można dzielić według róż
nych kryteriów. Mogą to być rodzaje nawierzchni dróg,
ilość i szybkość poruszających się po nich pojazdów, cha
rakter miejscowości, które łączą określone drogi, a zwłasz
cza ich znaczenie dla gospodarki rolnej, wreszcie możli
wości dokonywania zmian w przebiegu tych dróg.

Najwięcej wspólnych cech grupować mogą drogi podzie
lone według ich przynależności administracyjnej, to jest:
— drogi administrowane przez rejony eksploatacji dróg
publicznych,
— drogi administrowane przez powiatowe zarządy dróg
lokalnych. Podział ten wiąże się zasadniczo z teoretycznym
podziałem przejazdów transportowych wykonywanych w
związku z prowadzeniem produkcji rolnej, a mianowicie:
z przejazdami zewnętrznymi (drogi grupy pierwszej) i we
wnętrznymi (drogi grupy drugiej).
Badania naukowe nad rolą i znaczeniem transportu w
gospodarstwie rolnym zainicjowali Niemcy: Thaer (32)
i Thiinen (33). Oni też zaproponowali powyższy podział,
który mimo późniejszego rozwoju techniki transportu w za
sadzie pozostał bez zmian do dnia dzisiejszego.

Rys.

5.

PGR

Nowy

Folwark,

pow.

Morąg

Można przyjąć, że poza najważniejszym elementem pro
dukcji rolnej — ziemią — warunki wykonywania tran
sportu decydują o opłacalności gospodarowania. Jeżeli
chodzi o drogi grupy pierwszej, które można nazwać także
drogami komunikacji ogólnej, powinny one być zasadniczo
wyłączone z udziału w transporcie wewnętrznym. Decyduje
o tym łatwo Uszkadzalna nawierzchnia, możliwość zanie
czyszczenia drogi przez naniesienie ziemi, błota i odpad
ków produkcji rolnej, co przy dużej szybkości przejeżdża
jących taką drogą pojazdów stwarza niebezpieczeństwo
wypadków.
Wyprofilowanie całego pasa drogowego powoduje po
nadto trudności w wjeżdżaniu z pól na tego typu drogi
i odwrotnie.
Drogi tej grupy stanowić mogą granice wewnętrznych
kompleksów użytków rolnych, rzadziej granice zewnętrzne
tjgr, a niekiedy mogą być traktowane jako element skła
dowy wewnętrznej sieci transportowej, przy czym dotyczyć
to powinno tylko dróg o nawierzchni nie ulepszonej (np.
bruk) i nie wyprofilowanej.

i po polach, to jest praktycznie po bezdrożu, układ dróg
wewnętrznego transportu rolnego należy rozpatrywać łącz
nie z warunkami, jakie dla tego transportu stwarzają same
obszary uprawianych użytków rolnych.
Po pierwsze drogi takie muszą (traktując to jako roz
wiązanie optymalne)
zapewniać wjazd na pole i zjazd
z pola w każdym punkcie styczności drogi i pola. Długość
odcinka spełniającego ten warunek może być wtedy trak
towana jako podstawa do obliczania zagęszczania dróg
transportu rolnego (22). Niektórzy autorzy uważają za wy
starczające przygotowanie odpowiednio zlokalizowanych
wjazdów z drogi na pola, ale problem tej lokalizacji jest
właściwie nie rozwiązany z uwagi na różnorodność doko
nywanych przejazdów wymagających przedostawania się
z pola na drogę lub odwrotnie, w różnych punktach drogi
(rys. 6).
Nawierzchnia drogi odgrywa pewną rolę w układzie gos
podarstwa jako czynnik uzależniający warunki poruszania
się po niej maszyn i pojazdów, a więc decydujący o ogól
nym zapotrzebowaniu na te urządzenia i związaną z ich
obsługą pracę ludzką.
Zagadnieniem oceny stopnia efektywności maszyn pocią
gowych w zależności od rodzaju nawierzchni, po jakiej
wykonywane są przejazdy, zajmowało się wiele autorów
uzyskując wyniki w zasadzie zbliżone.
W poniższej tablicy (tablica 1) zestawiono niektóre rezul
taty tych badań. Zawarte w niej wielkości liczbowe należy
rozumieć w ten sposób, że np. 3,00 jako współczynnik cha
rakteryzujący warunki jazdy po zaoranym polu oznacza
wielkość strat siły pociągowej w stosunku do jazdy po
drodze gruntowej, to znaczy, że przejechanie 1 km po ta
kim właśnie zaoranym polu odpowiada 3 km przejechanym
po drodze gruntowej.

Rys. 7. Wieś Brzydowo, pow. Morąg

Dodatkowym elementem, który różnicuje wpływ na
wierzchni, po której wykonywane są przejazdy, jest aktual
ny jej stan, gdyż na przykład określenie „zaorane pole”
oznaczać może zarówno pole bezpośrednio po orce, jak
i grunt nieco już uleżały, czy wreszcie zmarzniętą grudę.
Omawiany tu czynnik — to jest drogi transportu rolnego
— powinien być rozpatrywany łącznie z układem rzeźby
terenu, o czym już wspomniano w punkcie 1.1. Rolę rzeźby
w kształtowaniu warunków wykonywania przejazdów tran
sportowych można wyrażać w formie współczynnika odpo
wiadającego procentowym stratom siły pociągowej maszyn
przy pokonywaniu określonych pochyłości.

O wiele bardziej istotny problem, z punktu widzenia
właściwej organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
stanowią drogi grupy II, to jest drogi lokalne. Nawierzchnia
ich z reguły nie jest ulepszona i w całości uczestniczą one
w wewnętrznym transporcie rolnym. Ponieważ jednak
transport rolniczy odbywa się nie tylko po drogach, ale
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sytuacji pokazano na rys. 7, wraz z propozycjami ewen
tualnych rozwiązań, do jakich należałoby dążyć wobec ko
nieczności dokonania zmian w przebiegu trasy drogi na
obszarze jednego z sąsiadujących tjgr.
Reasumując, drogi lokalne (gospodarcze) są tym czynni
kiem terenowym, który poważnie Oddzialywuje na prze
bieg procesów produkcyjnych, będąc przy tym czynnikiem
dość elastycznym, stosunkowo łatwym do korygowania
niektórych jego elementów zgodnie z wymaganiami agrotechniki. Jako czynnik kształtujący układ areału tjgr może
on np. wg Frelka (4) powodować niekiedy wydłużenie roz
łogu gospodarstwa zgodnie z kierunkiem drogi o ko
rzystniejszych parametrach transportowych, a brak odpo
wiednio zlokalizowanej drogi, np. wskutek niemożliwości
pokonania jakiejś przeszkody na trasie przejazdów wewnętrzno-gospodarczych (brak mostu, brak przejazdu przez tory
kolejowe), może decydować o wyłączeniu z określonej tjgr
pewnych fragmentów użytków rolnych.
∖
ʌɪŋ
c. d. n.

Szczegółowe badania nad wpływem układu dróg trans
portu rolnego na kształtowanie rolniczej przestrzeni pro
dukcyjnej wskazują na rolę usytuowania takich dróg
w stosunku do figury pola (niezbędna jest droga przyle
gająca choćby tylko do krótkiego boku pola, natomiast
wyraźnie zmniejsza zapotrzebowanie na siłę pociągową
drogą poprowadzoną przy jego dłuższym boku), a także
w stosunku do kierunku docelowego. Ważne są także wiel
kości odstępów między równolegle biegnącymi drogami
obsługi pól. Wg Udaczina (34) dla warunków ZSRR odstęp
ten winien wynosić 800—1000 m, własnych ostatecznych
wskazań nie posiadamy.
Ostatni, ważniejszy aspekt roli dróg jako czynnika
kształtującego warunki produkcji rolnej, to uwzględnienie
możliwości przeprojektowania istniejącego ich układu
z punktu widzenia jego roli w szerszym układzie komuni
kacyjnym. Dotyczy to zwłaszcza dróg, których wyloty na
obszarze jednej tjgr łączą się z drogami tej samej klasy
na obszarze jednostki sąsiedniej, spełniający tym samym
rolę dróg komunikacji ogólnej. Kilka wariantów takich
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Oddział Geodezji m. Łodzi

Rekonstrukcja geodezji miejskiej w Łodzi
Część I
Obszar miasta, jego uprzemysłowienie oraz tempo rozwoju
mają zasadniczy wpływ nie tylko na wielkość zapotrzebowa
nia na prace geodezyjne, ale także na organizację i plano
wanie tych prac.
Planowa rozbudowa i regulacja miasta wymaga dużego
nakładu prac geodezyjnych związanych ze sporządzeniem
map dla opracowań urbanistycznych, prac związanych z geo
dezyjnym opracowaniem planów zagospodarowania prze
strzennego i wnoszeniem ich elementów na grunt oraz stałą
obsługę geodezyjną przy realizacji inwestycji miejskich, jak
również z przygotowaniem map dla celów prawnych, ko
niecznych do prawidłowej gospodarki terenami w mieście.
Poza tym, do zadań szczególnie ważnych, wynikających
z ogólnych kierunków polityki gospodarczej kraju, noszących
charakter pozornie akcyjny, w rzeczywistości jednak wyma
gający długiego okresu czasu i dużej mocy produkcyjnej
jednostek wykonawstwa geodezyjnego, należy zaliczyć za
łożenie ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzenie in
wentaryzacji urządzeń nad- i podziemnych, jak również wy
konania koniecznych dla prawidłowej działalności służby
map: podstawowych, ewidencyjnych, inżynieryjskich, reje
stracyjnych i inwentaryzacyjnych wg klasyfikacji projektu
instrukcji Min. Gospodarki Komunalnej o mapach miejskich.
Konieczność stałego aktualizowania wykonanych już map
przez dokonywanie pomiarów uzupełniających, a nierzadko
nawet potrzebę przeprowadzenia nowych pomiarów dla pew
nych fragmentów miasta.
Stopniowe wprowadzanie postępu technicznego do prac
geodezyjnych oraz stosowanie nowych osiągnięć w technice
reprodukcji map nie zaspokaja i tak w pełni wciąż rosną
cych potrzeb miasta w zakresie geodezji. Dlatego też z ko
nieczności ograniczono się do wykonywania głównie prac
najpilniejszych, niezbędnych przede wszystkim dla realizacji
budownictwa mieszkaniowego i innych inwestycji w mieście.
Sytuacja taka, wobec zaangażowania do tych zadań w po
ważnym stopniu możliwości produkcyjnych istniejących jed
nostek geodezyjnych, nie sprzyjała tym samym zaspokajaniu
innych, niemniej ważnych potrzeb miasta, a także i potrzeb
samej służby geodezyjnej.
W tym stanie rzeczy, niedostatecznej dotychczas obsadzie
kadrowej służby geodezyjnej oraz przy ograniczonych możli
wościach jej rozwojy, nie mogło być mowy w wielu przy
padkach o dobrej jakości wykonywanych przez nią zadań.
Trudności z jakimi boryka się geodezja miejska stwarzała
dodatkowo jeszcze niewłaściwa działalność b. DBOR-ów, po
legająca na realizacji budownictwa miejskiego, niejedno
krotnie w postaci budowy nowych osiedli mieszkaniowych,
bez uprzedniego wykonania niezbędnej dokumentacji geode
zyjnej dla formalno-prawnego przejęcia w tym celu odpo
wiednich terenów, a sporządzenia takowej dokumentacji
w okresie znacznie późniejszym, tj. po całkowitym zlikwido
waniu dotychczasowego stanu własnościowego gruntów. Po
nadto poważnym utrudnieniem przy opracowywaniu map
dla celów prawnych jest fakt opieszałości instytucji i jed
nostek gospodarki uspołecznionej, nabywających tereny
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dla realizacji narodowych planów gospodarczych w doko
nywaniu we właściwym czasie odpowiednich ujawnień
w księgach wieczystych.
Pomimo tych niedociągnięć i trudności, przy stosunkowo
dość znacznym deficycie kadry technicznej, bieżące po
trzeby w zakresie geodezji, szczególnie dla budownictwa
miejskiego zostały w zasadzie zaspokojone, częściowo jed
nak kosztem innych potrzeb miasta, jakimi są m. in.:
ewidencja gruntów i budynków, inwentaryzacja urządzeń
nad- i podziemnych oraz kosztem prac związanych z upo
rządkowaniem osnów geodezyjnych.
Na tle ogólnych potrzeb miasta wynikają aktualne na
stępujące potrzeby geodezyjno-kartograficzne:

1. W zakresie osnów geodezyjnych

A. Odnośnie triangulacji i poligonizacji. Próby założe
nia i rozwiązania jednolitych osnów geodezyjnych dla
m. Łodzi rozpoczęto w 1918 r. w ówczesnych jego grani
cach o pow. ca 5900 ha. W związku z szybkim rozwojem
miasta powiększono jego obszar do powierzchni 21 400 ha,
przez co powstała pilna potrzeba opracowania map tere
nów przyłączonych.
Dla zaspokojenia szybko powstających w zakresie geo
dezji potrzeb związanych z rozwojem i rozbudową miasta
zagadnienie poszerzenia istniejących osnów geodezyjnych
rozwiązano w sposób nieprawidłowy, nieracjonalny i nie
zgodny z jakimikolwiek przepisami technicznymi.
Obecny więc stan tych osnów nie spełnia żądanych in
strukcjami warunków i nie zabezpiecza prawidłowego
wykonania prac geodezyjnych.
Nieprawidłowość istniejącej sieci poligonowej polega
również i na tym, że w związku z niewłaściwym rozwią
zaniem i wyrównaniem stworzono w niej kilka tzw. rzę
dów, pomimo że tak dawne, jak i obecne przepisy pomia
rowe dopuszczają tylko dwa rzędy ciągów.
Sytuacja taka powstała m. in. także i na obszarach
przyłączonych w okresie powojennym do miasta, na któ
rych zakładano osnowy geodezyjne poszczególnymi frag
mentami, wg obecnie obowiązujących wymogów przepi
sów technicznych o pomiarach kraju, lecz na skutek opar
cia ich o punkty sieci dawnych, określanych z błędami
większymi od obecnie dopuszczalnych, co spowodowało
przeniesienie tych błędów na nowo zakładane osnowy.
W związku z powyższym około 400∕o punktów stanowiących
sieć geodezyjną poziomą nie kwalifikuje się jako punkty
osnowy geodezyjnej, lecz tylko jako punkty tzw. osnowy
pomiarowej, spełniającej w świetle przepisów (z uwagi na
niższą dokładność określenia ich położenia) inną zupełnie
rolę.
Jako dowód, że istniejące obecnie na terenie m. Łodzi
osnowy nie spełniają właściwego zadania, może posłużyć
fakt, że dokonane w oparciu o nie pomiary sytuacyjne na
terenie wschodniej części miasta nie dają wyników osta-

tecznych, a tylko przybliżone z uwagi na przekroczenie do
puszczalnych tolerancji.
Poważnym czynnikiem decydującym o przydatności osnów
geodezyjnych jest także stan techniczny ich punktów w te
renie. W związku z rozbudową i przebudową miasta,
a szczególnie z szeroką rozbudową uzbrojenia podziemnego
ulic i przebudową ich nawierzchni, zniszczeniu uległa po
ważna ilość punktów. Dla dokładnego zbadania faktycznego
stanu osnów w terenie przeprowadzono szczegółową inwen
taryzację punktów triangulacyjnych i poligonowych, w wy
niku której stwierdzono, że na terenach o intensywnej za
budowie zniszczenie punktów wynosi średnio 25%, a na
pozostałych terenach — średnio 15%.
Doceniając ważność zagadnienia osnów geodezyjnych na
terenie m. Łodzi, mając przy tym dostateczne rozeznanie
o ich nieprzydatności, służba geodezyjna uznała za naj
bardziej właściwe i konieczne przeprowadzenie renowacji
sieci triangulacyjnej z uwzględnieniem terenów perspekty
wicznej strefy zainteresowania urbanistycznego, tj. ok. 70 000
ha oraz renowację sieci poligonowej z uwzględnieniem te
renu obecnej strefy zainteresowania urbanistycznego, tj. ok.
30 000 ha. Termin zakończenia całości prac związanych
z wykonaniem renowacji sieci triangulacyjnej i poligonowej
jest przewidziany w czerwcu 1968 r. Prace połowę będą
wykonane przy użyciu nowoczesnego elektronowego sprzętu
do obliczeń i do wyrównania obu sieci zostaną wykorzysta
ne maszyny matematyczne, co przyczyni się do skrócenia
czasu wykonania tej ogromnej pracy.
Z uwagi na wielkość i koszt takiego przedsięwzięcia i dla
zabezpieczenia przed zniszczeniem nowo założonych osnów
geodezyjnych, zachodzi konieczność należytej ich ochrony
i aktualizacji, co przy obecnej obsadzie i organizacji służby
geodezyjnej jest zupełnie niemożliwe.
B. Odnośnie niwelacji reperów. Zakładanie sieci reperów
na terenie m. Łodzi rozpoczęto w 1918 r., rozszerzając stop
niowo jej zasięg w miarę zachodzących potrzeb. Dalszej
rozbudowy sieci niwelacyjnej dokonywano sukcesywnie
w okresie wojennym i powojennym, w oparciu o repery za
łożone przed wojną. Taka stopniowa, nieunikniona jednak
rozbudowa, dokonywana w różnych odległych od siebie
okresach czasu, drogą kolejnych fragmentarycznych rozwi
nięć pierwotnej, stosunkowo niedużej sieci niwelacyjnej,
przy zastosowaniu do tego jeszcze różnych kryteriów dokładnościowych, musíala wreszcie spowodować potrzebę ge
neralnego pod względem technicznym uporządkowania ca
łości niwelacyjnej sieci reperów.
Do wykonania tego rodzaju zadania przystąpiono przed
trzema laty. Ze względu na obecny obszar miasta wraz ze
strefą zainteresowania urbanistycznego zdecydowano (jako
najbardziej słuszne) rozwiązać zagadnienie uporządkowania
geodezyjnej osnowy wysokościowej w drodze niwelacji pre
cyzyjnej oraz niwelacji technicznej reperów. Z uwagi na
ważność i charakter tego zamierzenia przewidziano dla za
bezpieczenia stosunkowo długiej trwałości omawianej sieci
założenie w jej ramach kilku reperów fundamentalnych.
Całość zatem podzielono na dwa zasadnicze etapy:
1. Założenie sieci reperów fundamentalnych i precyzyj
nych z zasięgiem całego miasta oraz strefy urbanistycznego
zainteresowania wraz z niwelacją, wyrównaniem ścisłym
i obliczeniem rzędnych wysokości tych reperów.
2. Niwelacja techniczna pozostałych reperów w nawią
zaniu do w.w. reperów niwelacji precyzyjnej.
Pierwszy z tych etapów został już w całości zakończony,
Pozostaje *natomiast do wykonania etap drugi. Należy zwró
cić uwagę, iż realizacja prac tego etapu z uwagi na ich za
sięg oraz ilość reperów stanowi dość poważne do wykona
nia zadanie.

2. W zakresie ewidencji gruntów i budynków
Do prac związanych z założeniem jednolitej ewidencji
gruntów i budynków na terenie m. Łodzi przystąpiono
w 1957 r. Prace te rozpoczęto na terenie dzielnicy ŁódżPolesje. Z uwagi na niedomówienia w przepisach oraz brak
doświadczenia wykonawców i służby geodezyjnej w tego
rodzaju pracach występowały zahamowania w założeniu
wspomnianej ewidencji dla tej dzielnicy.
Obecnie prace związane z zakładaniem ewidencji grun
tów nie nastręczają trudności natury technicznej co do
sposobu jej zakładania, niemniej jednak prace te są opóź
nione ze względu na ograniczoną moc produkcyjną przed
siębiorstwa, które prowadzi jednocześnie inne prace dla po
trzeb miasta. Należy jednak zaznaczyć, że postulowany
przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej termin zakoń
czenia prac związanych z założeniem ewidencji gruntów —
do końca 1967 r. — będzie mógł być dotrzymany.

Drugim, niemniej ważnym, etapem zagadnienia ewidencji
gruntów i budynków, jest prowadzenie założonej poprzednio
ewidencji. O ile etap I tych prac — to jest założenie ewi
dencji powierzane być mogło jednostkom wykonawstwa
geodezyjnego, to etap II — prowadzenie jej — musi być
wykonywany wyłącznie przez organa prezydium rady naro
dowej do spraw geodezji. Zapewnienie tego wykonania mo
że jedynie nastąpić przez właściwą organizację mającą na
celu głównie wzmocnienie służby geodezyjnej resortu go
spodarki komunalnej PRN m. Łodzi.

3. W zakresie inwentaryzacji urządzeń nad- i podziemnych
Dla rozwoju i życia (szczególnie dużego przemysłowego
miasta), niezbędna jest prawidłowa i racjonalna gospodar
ka takimi urządzeniami jak: sieci kanalizacyjne, wodocią
gowe, gazowe, telefoniczne, energetyczne, cieplne itp. Gospo
darka tymi urządzeniami możliwa jest przede wszystkim
w oparciu o posiadaną szczegółową ich ewidencję. Jednym
z działów pełnej ewidencji urządzeń nad- i podziemnych
jest ich geodezyjna inwentaryzacja, którą z kolei można
podzielić na dwa zasadnicze etapy, a mianowicie:
a) wykonanie inwentaryzacji urządzeń istniejących już w
terenie i założenie w jej wyniku odpowiedniej dokumentatacji geodezyjno-kartograficznej,
b) wykonywanie inwentaryzacji urządzeń na bieżąco, tzn.
podczas realizacji nowych inwestycji uzbrojenia terenu oraz
uzupełnienia jej wynikami uprzednio założonej dokumen
tacji geodezyjno-kartograficznej.
Należy zaznaczyć, że I etap wymaga jednorazowo dużego
nakładu pracy i koordynacji działania szeregu zaintereso
wanych instytucji, natomiast prace II etapu z uwagi na
konieczność prowadzenia ich na bieżąco będą miały cha
rakter ciągły.
Geodezyjna inwentaryzacji urządzeń wymaga zatem spo
rządzenia szczegółowych map z odpowiednim uwidocznie
niem na nich koniecznych informacji dotyczących przebie
gu, posadowienia, Zwymiarowania, rodzaju materiału da
nego urządzenia oraz całej jego armatury.
W związku z tym wyłania się konieczność pilnego opra
cowania tych map, wykonanie których stanowi jeden z po
ważniejszych problemów dla miejskiej służby geodezyjnej
z powodu dużej pracochłonności oraz wysokich kosztów ich
opracowania.
Drugim z kolei niemniej ważnym problemem jest nale
żyte współdziałanie służby geodezyjnej z odpowiednimi in
stytucjami eksploatującymi poszczególne urządzenia. Trud
ności wystąpią przede wszystkim przy zdobywaniu wszel
kich koniecznych informacji w terenie urządzeń oraz
w związku z potrzebą dokonywania niejednokrotnie odkry
wek niewidocznych elementów urządzeń, nie dających się
zlokalizować w inny sposób, to znaczy za pomocą specjal
nych przyrządów do ich wykrywania lub w oparciu o ist
niejącą dokumentację.
Konieczność dokonywania takich odkrywek wymagać bębędzie współdziałania służby geodezyjnej ze służbą dro
gową, jak również z użytkownikami tych urządzeń.
Omówiona wyżej praktyka wykonania inwentaryzacji
urządzeń podziemnych, po ich wybudowaniu i zasypaniu
jest nieprawidłowa ze względu na zbędny wzrost kosz
tów, trudności jej wykonania i niższą wartość techniczną.
W celu realizacji prac związanych z zagadnieniami in
wentaryzacji przewodów i urządzeń nad- i podziemnych
i założenia w jej wyniku odpowiedniej dokumentacji tech
nicznej służba geodezyjna (pomimo trudności) przystępuje
do sukcesywnego jej wykonania.
Z uwagi na specyfikę i dużą pracochłonność prac oraz
ze względu na potrzebę przyśpieszenia wykonania inwenta
ryzacji, zachodzi potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnej,
co związane jest ze wzmocnieniem i zmianami organizacyj
nymi służby geodezyjnej.
Dla uniknięcia w okresie wykonywania inwentaryzacji
urządzeń oraz w przyszłości, znanego dotychczas zjawiska
budowy urządzeń podziemnych bez równoczesnego doko
nania ich inwentaryzacji, zachodzi konieczność wydania
przez prezydium rady narodowej odpowiedniego aktu praw
nego, regulującego tok postępowania przy pracach zwią
zanych z inwentaryzacją urządzeń nad- i podziemnych.

4. W zakresie planowania przestrzennego i gospodarki
terenami w mieście
Podstawą gospodarki terenami jest plan zagospodarowa
nia przestrzennego, od stopnia wnikliwości opracowania
którego oraz realności jego kierunków rozwojowych za
leżna jest racjonalna gospodarka terenami. Do opracowań
planów zagospodarowania przestrzennego niezbędne są od

183

powiednie mapy. W związku z ciągłą rozbudową i przebu
dową wielu rejonów miasta wynika poważna trudność
w utrzymaniu w stałej aktualności posiadanych map, duże
jest także zapotrzebowanie na aktualne mapy rejonów, tak
już przebudowanych, jak i obecnie przebudowywanych.
Pierwszy etap tych prac, tj. wykonanie fotoszkiców, prze
widziano na koniec Iipca 1966 r., drugi natomiast — wy
konanie fotomap — w 1967 r.
Nawiązując do zagadnienia gospodarki terenami w mieś
cie należy stwierdzić, że dla prawidłowego współdziałania
geodezji z innymi organami w zakresie tej gospodarki służ
ba geodezyjna powinna posiadać duplikat planu zagospo
darowania przestrzennego.
5. W zakresie ewidencji nazw ulic, placów, parków itd. oraz
numerów porządkowych nieruchomomości
Utrzymywanie porządku w zakresie nadawania nazw uli
com i placom oraz numeracji nieruchomości ma na celu
jednoznaczne określenie ich położenia, co z kolei wydatnie
ułatwia pracę poszczególnych organów państwowych, jak
np. MO, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, poczty,
agend prn i in.
Zagadnienia utrzymania porządku w zakresie wyżej wy
mienionym szczególnie silnie występuje w miastach o in
tensywnej zabudowie.

Nowo wybudowane osiedla mieszkaniowe (nie mające za
budowy o charakterze ulicowym), w świetle obowiązują
cych przepisów prawnych stwarzają poważne trudności w
określeniu przynależności poszczególnych budynków do od
powiedniej ulicy i nadaniu im właściwej numeracji porząd
kowej. Ponadto wskutek dokonywania częstych zmian nazw
ulic, występowania w wielu przypadkah nazw ulic o po
dobnym brzmieniu zarówno ludność, jak i wymienione in
stytucje mają poważne trudności w odnalezieniu właściwe
go adresu.
Dla uporządkowania i ustalenia jednolitych zasad nada
wania nazw ulicom i placom oraz numerów porządkowych
nieruchomościom, dla terenu m. Łodzi została opracowana
i wprowadzona w życie instrukcja w tej sprawie, w myśl
której sporządzono projekt odpowiedniej rejonizacji nazw
ulic i placów.
W ramach akcji porządkowania omawianego zagadnienia
opracowano również propozycję zmian istniejących nazw
ulic i placów jedno- i podobnie brzmiących oraz wzory
i zasady umieszczania tablic z nazwami: ulic, placów i nu
merami porządkowymi nieruchomości. Zachodzi jeszcze
potrzeba dokonania dalszego uporządkowania prowadzonej
na bieżąco ewidencji nazw ulic placów i numerów porząd
kowych nieruchomości.
d.c.n.

Inź, ROMUALD RONISZ

Bieżące sprawy Samopomocy Koleżeńskiej Członków SGP
Samopomoc Koleżeńska Członków Stowarzyszenia Geode
tów Polskich działa od 1949 r. Zgodnie ze statutem Sto
warzyszenia Samopomoc Koleżeńska prowadzi dwa działy:
Fundusz Pomocy Koleżeńskiej i Kasę Zapomogową.
Uczestnictwo w „Funduszu” na wypadek śmierci człon
ków jest dobrowolne na podstawie złożenia odpowiedniej
deklaracji, w której członek FPK upoważnia wybraną
przez siebie osobę do odbioru zapomogi. Jednocześnie przy
składaniu deklaracji należy wpłacić składkę wstępną w
wysokości zależnej od wieku, a następnie opłacać składkę
bieżącą w wysokości 4 zł za każdy wypadek śmierci człon
ka FPK. Ze składek bieżących wypłacana jest zapomoga
pośmiertna w wysokości 9000 zł osobie podanej w dekla
racji, po przedstawieniu wyciągu z aktu zejścia Urzędu
Stanu Cywilnego.
Kolegom, którzy na skutek niepłacenia składek zostali
skreśleni z FPK przypomina się, że ponowne zapisanie się
do „Funduszu Pomocy Koleżeńskiej” może nastąpić albo
po uregulowaniu zaległych składek, albo na prawach nowo
wstępujących członków, tj· po ponownym opłaceniu składki
wstępnej i od tej daty opłacania składek bieżących (bez
regulowania zaległych). Wybór formy ponownego uczest
nictwa w akcji „Funduszu” pozostawia się decyzji zainte
resowanych kolegów.
Do Kasy Zapomogowej, udzielającej zapomogi bezzwrotne
w wypadkach losowych członka SGP lub osób będących
na jego utrzymaniu, należą wszyscy członkowie SGP bez
żadnego dodatkowego obciążenia. Na fundusz zapomogowy
przeznacza się bowiem jedną złotówkę z płaconej 10-złotowej składki członkowskiej SGP. Zapomogi bezzwrotne
wypłacane są w przypadkach długotrwałej choroby unie
możliwiającej pracę lub innych poważnych nieszczęść,
określanych wypadkami losowymi. Ciężkie warunki ma
terialne, zwłaszcza naszych kolegów emerytów, nie mogą
być podstawą do ubiegania się o zapomogę.
W 1949 r., przy organizowaniu Samopomocy Koleżeńskiej
Stowarzyszenie nasze liczyło zaledwie 1520 członków, któ
rzy obowiązkowo uczestniczyli w akcji Funduszu Samo
pomocy Koleżeńskiej. Pierwsza zapomoga pośmiertna wy
niosła 4332 zł. W miarę wzrostu ilości członków SGP wzra
stała wysokość zapomogi pośmiertnej, osiągając w 1958 r.
sumę 9000 zł.
W latach 1958—1962 powstały dość duże rezerwy fun
duszu zapasowego FPK (składki wstępne, nadwyżki ze
składek bieżących przy zryczałtowanej wysokości zapo
mogi itp.), które w wykonaniu pokontrolnego zarządzenia
Urzędu Spraw
Wewnętrznych należało wydatkować.
W związku z powyższym w 1963 r. XVII Zjazd Delegatów
w Zakopanem uchwalił podwyższenie zapomogi pośmiertnej
z 9000 zł na 11 000 zł z tym, że do każdej zapomogi po
śmiertnej należało dopłacać ok. 2000 zł z omawianych re
zerw funduszu zapasowego FPK.
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W 1953 r. wprowadzono dobrowolność należenia do Fun
duszu Pomocy Koleżeńskiej, co nie miało wpływu na ów
czesną ilość członków FPK, ale w latach następnych sku
tek tej decyzji był bardzo niekorzystny dla rozwoju samo
pomocy koleżeńskiej. Oto do naszego Stowarzyszenia przy
bywali masowo nowi członkowie, ale tylko w minimalnej
ilości zasilali szeregi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
Obecnie do FPK należy zaledwie 40,9% członków SGP.
Do 1956 r. ilość członków Funduszu wzrastała (3600), a po
tym okresie systematycznie malała, stabilizując się dzisiaj
na ilości ok. 3000 członków.
Ponieważ od 1963 r. ilość członków FPK nie zwiększała
się, Fundusz Pomocy Koleżeńskiej do każdej zapomogi
pośmiertnej wypłacanej w wysokości 11 000 dokładał ok.
2000 zł z rezerw funduszu zapasowego, co powodowało
szybkie wyczerpanie się tych rezerw pieniężnych.
Na początku 1967 r. rezerwy zapasowego funduszu FPK
wyczerpały się i XXI Zjazd Delegatów SGP w Kielcach
zmuszony był uchwalić obniżenie zapomogi pośmiertnej do
wysokości 9000 zł, tj. do realnej wysokości odpowiadającej
ilości członków FPK i 4-złotowej składce bieżącej. Po
nadto XXI Zjazd Delegatów SGP wprowadził porządkową
a bardzo istotną zmianę do p. 5 § 19 Regulaminu Samo
pomocy Koleżeńskiej członków SGP, który obecnie brzmi
jak następuje: „Niezapłacenie przez członka FPK składek
bieżących, przypadających w okresie jednego roku, powo
duje utratę wszelkich praw członka FPK. O powyższym
Główna Komisja Samopomocy Koleżeńskiej powiadamia
zainteresowanego i Oddziałową Komisję Samopomocy Ko
leżeńskiej”.
Należy sądzić, że oddziałowe komisji samopomocy kole
żeńskiej usprawnią na swoich terenach inkaso składek na
FPK, nie dopuszczając do tak dużych zaległości.
O celowości i pożyteczności akcji Samopomocy Kole
żeńskiej członków SGP niech świadczą poniższe dane z jej
działalności:
a) od 1949 r. do dnia 1.1.1967 r. wypłacono rodzinom
naszych zmarłych kolegów 622 zapomogi pośmiertne na
sumę 5 334 344 zł,
b) od 1959 r. do dnia 1.1.1967 r. — naszym kolegom, któ
rzy potrzebowali pomocy finansowej, wypłacono 245 za
pomóg na sumę 442 724 zł.
Mimo tych imponujących osiągnięć, ostatnie dwa lata
wykazują, że akcja samopomocy koleżeńskiej przeżywa
poważne trudności, systematycznie się pogłębiające. Przy
czyną kryzysu jest obojętność dla tej akcji około 4000
członków SGP, nie należących do FPK. Jednak gwoli
prawdzie należy stwierdzić, że to nie jest obojętność dla
doli kolegów, a nieświadomość z braku należytej infor
macji o celach samopomocy koleżeńskiej członków SGP.

Mgr inż. ADAM SZCZERBA
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Współczynniki w katalogach norm pracy—ciąg dalszy
W artykule moim, zamieszczonym w zeszycie 2 Przeglą
du Geodezyjnego z 1966 r. pt. Współczynniki w katalogach
norm pracy, zapowiedziałem ciąg dalszy rozważań na ten
temat o tym, czy współczynniki powinno się dodawać czy
mnożyć?
Zanim na to pytanie odpowiemy, przeanalizujemy współ
czynniki omawiane w powyższym artykule pod innym
aspektem. W artykule cytowanym wyżej została przepro
wadzona analiza pod kątem dopasowania na drodze apro
ksymacji matematycznej do współczynników odpowiednich
wzorów matematycznych.
Obecnie przedstawiamy inne wzory matematyczne dla po
szczególnych współczynników, wyprowadzone na podstawie
z góry ustalonych położeń:
1. Jako założenie generalne przyjmijmy pracochłonność
dla współczynnika Q = I.
2. Normy ustalone są dla jednostki powierzchniowej,
czynności wykonywane dotyczą jednak pomiarów względ
nie zabiegów na liniach lub punktach, wobec tego normy
należy ustalać dla takich czynności, przeliczając je następ
nie na miary powierzchniowe.
3. Należy wprowadzić tzw. orgliki, które w zasadzie ma
ją różny wpływ na normy w zależności od całkowitej pra
cochłonności. Przyjęto założenie, że dla czynności przy
współczynniku 1 i dla obszaru 600 ha orgliki wynoszą 10%
całkowitej pracochłonności i te orgliki dodamy do obliczo
nej pracochłonności danego zabiegu geodezyjnego.
4. Współczynniki odpowiednie uzyskujemy dzieląc obli
czoną pracochłonność wraz z dodanym orglikiem przez cał
kowitą pracochłonność przy współczynniku q = 1. Praco
chłonność wyrazimy wzorem uwzględniającym jednostki
katalogowe, to jest powierzchnię obrębu, działki, ilości dzia
łek i wielkość gospodarstwa.
Wzory zostały podane w ostatecznej formie, bez ich wy
prowadzenia.
1. Dla zobrazowania tego zagadnienia przedstawimy roz
mieszczenie poszczególnych współczynników w pozycjach
katalogowych na robotach polowych i kameralnych (tabli
ca 1).
Pozycje katalogu 23 i 24 dotyczą terenów, na których
znajdują się operaty dawnego katastru austriackiego i prus
kiego. Przy dalszych rozważaniach pozycje te zostaną po
minięte, więc do analizy przyjmiemy 14 pozycji. Na 14 po
zycji współczynnik b występuje 13 razy, współczynnik a —
7 razy, e — 5 razy, c, f, g — po 3 razy, d — 2 razy, a h —
1 raz. Przedmiotem dalszego rozważania będą współczyn
niki b, c, d, e — związane w jakiś sposób z powierzchniami,
współczynnik a nie wymaga komentarza.
2. Współczynnik „b” posiada w interwale od 500 do 700
ha minimum równy 1 i od tego minimum w dół i w górę
następuje przyrost wartości. Rozważmy wpierw przyrost
w dół, przyjmując średnie powierzchnie dla poszczególnych

wartości współczynnika b. Tablicę opracowano dla pozycji
katalogowej 10, przy normie 0,105 godziny na jednostkę.
Dla sprawdzenia prawidłowego ustalenia współczynników
katalogowych (kolumna 5) przeliczymy powierzchnie na dłu
gości obwodnicy i ciągów związkowych dla poszczególnych
powierzchni obszarów. Przeliczenie przeprowadza się na
podstawie relacji 0 (obwód) = 2 (a + b), ciągi związkowe
równe

2 ∣ α2-j-b2
podstawiając za b = an otrzymamy
0 ± c = 2α [(1 + n) + J i + n- ]

P
P=ab = ain, a= —
n

Zrelacji

wobec czego
O + c = 2[(1+⅛) + √1+b*]

Wyraz n określa nam stosunek boków w obwodnicy ciągów
związkowych obszaru ewidencyjnego, który na ogół wyraża
się w jakiejś formie przybliżonego prostokąta. Całkowity
wyraz
2[(l+N) + √rT^^]

Jn

przybiera wartość od 6,84 wzwyż, ponieważ przy n = 1,
a więc przy kwadracie
2(1 + 1) +1,42

'— = 6.81

—■

W analizie przyjęto n = ⅛, % oraz obwód w kształcie
krzyża. Na ogół granice są nieregularne, można je między
innymi przyjąć na przykład w kształcie krzyża. W tym
przypadku obwodnica zewnętrzna plus obwodnica kwadratu
3 dla powierzchni 600 ha wyniesie
------ j/p = 17,5 km
2,22 ’

Z porównania wielkości dla poszczególnych stosunków róż
nice w długości obwodnicy i ciągów związkowych wynoszą
około 10%.
W kolumnie 11 obliczono pracochłonność dla całego ob
szaru, mnożąc P · q · 0,105. Następnie dzieląc kolumnę 11
przez kolumny 2, 3 i 4 otrzymujemy pracochłonność dla
1 km obwodnicy + ciągi związkowe, przy różnych stosun-

Tablica 1

5

1

9

10

11

13

16

18

20

21

24

22

23

25

26

Pracochłonność w sto
sunku do całości

Pomiar stanu
władania

Kartowanie sta 
nu władania

Dochodzenie
władania

km

0,105

0,043

0,203

0,235

0,023

0,150

0,101

0,088

a
b

—
b

a
b

a
—

a
b

b

a
b

b

b

a
b

b

b

b

b

b

C

C
e

e

d
e

d
e

d
C

d
e

f

f
g

g

S

’o 'ã.
5 e.

Sporządzenie
matrycy

h

Dochodzenie
władania na
katastrze prusk.

Obliczenie po
wierzchni ogól
nej

0,099

SZCZCg.

Obliczenie i pierworys

0,022

Osnowa sytua
cyjna i pomiar

Protokół gra
niczny i osnowy

0,024

© ®
=L ≡©3

Pomiar osnowy

i granic

Norma godz. na jednost
kę
Rodzaj współczynników
Trudność terenu
a
Wielkość obszaru
b
Wielkość kontur, użytk.
C
Wielkość gospodarstw d
Wielkość dzialkii
e
Krzywolinijność i wydłu
żenie
f
Skala map
g
Stabilizacja
h
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«
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osnowy

Wyszczególnienie
czynności w skrócie

Szkic proj.

:

4

Dochodzenie
władania na
katastrze au Str.

Pozycje katalogowe
B 49

0,021

0,034

b

0,77
1,00

C

0,08

e

0,46

J
g

0,46
0,26
0,18

© C
·= ®

dla prac
polowych

dla prac
kameral
nych

-

0,67
0,27
0,36

0,08
0,08
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Tablica 2
Tablica wyznaczenia współczynnika „b“ na podstawie pracochłonności na 1 km O3nowy

Powierzchchnia
w ha

1

600
400
237.5
137.5
87.5
37.5
17.5
7,5

Obwodnica i ciągi związkowe
przy stosunku a : b

Pracochłonność ustalona

Pracochłonność na 1 km

Współczynnik

Pracochl.
wg katal.
godz.

1:3

1:4

figura
krzyżowa

katal.

wylicz.

kol. 2

kol. 3

kol.4

założona

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17,5
14,3
11,0
8,4
6,7
4,37
3,0
1,96

1,0
1,05
1,10
1,3
1,5
2,1
3,0
4,0

1,0
1,25
1.70
2,35
3,05
5,40
8.70
16,2

3,12
2,67
2,16
1,93
1,79
1,62
1,57
1,37

2,82
2,42
1,96
1,73
1,62
1,48
1,45
1,26

3.60
3,08
2,50
2,23
2,06
1,92
1,83
1.61

3,24

22,3
18,2
14,0
10,8
8.5
5.6
3,8
2,5

20,2
16,5
12,7
9.7
7.7
5,1
3,5
2,3

orgliki
godz.

razem
godz.

11

12

13

14

63,0
44,1
27,43
18,77
11,16
8,27
5,51
3,15

56,7
46.3
35,6
27,5
18.3
14,2
9,7
6,4

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

63,0
52.6
41,9
33,8
24.6
20,5
16,0
12.7

Jak wynika z kolumny 6 tablicy 3 istnieje w ustaleniu
nowych współczynników w pierwszych czterech wierszach
prawie identyczna zgodność, stąd możemy wyciągnąć wnio
sek o ich prawidłowym ustaleniu. Pozostałe współczynniki
odbiegają od współczynników katalogowych.
Wzór na ustalenie współczynnika c przedstawia się na
stępująco:

kach n oraz przy różnych powierzchniach, co dostatecznie
ilustrują kolumny 7, 8 i 9. Z tych liczb wynika paradoks,
że pracochłonność przypadająca na 1 km przy powierzchni
600 ha wynosi dla n — 1∕t 2,82 godziny, a dla obszaru
7,5 km — 1,26. Uwzględniając w pracochłonności czasu na
zorganizowanie i likwidację stanowiska pracy w stosunku
do jej wielkości około 10%, możemy założyć, że pracochłon
ność ta powinna wynosić 63 — 63 · 0,10 = 56,7. Na 1 kilo
metr pracochłonność wyniesie 2,5426 godzin. Po przelicze
niu, w kolumnie 12, 13 i 14 otrzymamy pracochłonność dla
poszczególnych obszarów. Z wartości kolumny 14 i na pod
stawie relacji

σ = 2,21561/ ʌ + 0,1905
przy czym i oznacza ilość konturów, P — powierzchnię ob
szaru.
·
4. Obliczenie współczynnika „d”. Współczynnik ten doty
czy wielkości gospodarstw.
Dla analizy przyjęto pozycję katalogową B49-22 z praco
chłonnością 0,099 ~ 0,1 godz/ha. Wielkość gospodarstwa ma
wpływ na ilość gospodarstw, która, jak z tablicy 4 wynika,
jest w dużych rozpiętościach — jak 1 :10. Natomiast współ
czynnik katalogowy jest w granicach 1 : 1,6. Jako założenie
można przyjąć, że wzrost nakładu pracy zaistnieje pomiędzy
proporcjonalnością do pierwiastka a propocją zwykłą do
ilości gospodarstw.
Wzór na wyprowadzenie współczynnika „d” będzie nastę
pujący:
r0
4,5
d = —0,9 + 0,1 =------ 1-0,1

Pracochłonność

Z = ---------------;----------Powierzchnia ■ x czas
otrzymamy współczynnik w kolumnie 6. Wzór na wyzna
czenie współczynnika „b” dla powierzchni 600 ha i poniżej
będzie się przedstawiać następująco:

"b" = 0,90-1∕⅛ + 0,10 Δ
powyżej 600 ha
"b"i = √j⅛-0,00667 + 0,837
3. Obliczenie WspiMczynnika „c”, uwzględniającego wiel
kość konturu użytkowego i klasyfikacyjnego. Analizę tego
współczynnika przeprowadzimy w formie tabelarycznej przy
założeniach: obszar przy współczynniku b = 1, a więc
600 ha, długość linii wyrażona w kilometrach, w zależności
od ilości konturów obliczona na podstawie wzoru:
iι = 2(√n÷

bez orglika
godz.

Ti

τi

5. Współczynnik „e”. Współczynnik ten występuje w do
tychczasowym katalogu w dwu rodzajach, osobno dla prac
polowych i osobno dla prac kameralnych, wobec czego roz
patrzymy go w dwu aspektach: jako e1 (dla prac polowych)
i e2 (la prac kameralnych). Analogicznie jak powyżej przed
stawimy analizę tabelarycznie (tablica 5). Przy analizie
uwzględniamy działki, wartości liniowe i punkty, według
wzorów podanych w części omawiającej współczynnik c.
Dla obliczenia pracochłonności przyjęto czas z pozycji ka
talogu B49-20-0 — 0,15/godz/ha.
Wzór ogólny na obliczenie współczynnika

1)∙∕pΓ

Ilość punktów w zależności od ilości konturów (przyjmując
na kontur 4 punkty) obliczona na podstawie wzoru:
I=(√n÷ 1)«

przy czym n w obu przypadkach określa ogólną ilość kon
turów. Te założenia służą do określenia rzędu trudności.
Analiza przeprowadzona na podstawie pozycji katalogu
B49-13 o t = 0,203.
W tablicy 3 przyjęto do ustalenia współczynników długość
linii wynikającą z ilości konturów jako najbardziej charak
teryzujące potrzebny nakład pracy, to jest kolumny 3 i 9.
Uwzględniając orgliki — 10%, otrzymamy mnożną 2,2509 dla
kolumny 11.

Wzór powyższy, po wprowadzeniu wartości na n0 i Po>
przekształci się na wzór:

Tablica 3
Pracochłonność na podstawie kol. 3

Współczynniki
Wielkość
konturu
ha pi
1

12,5
7.5
4,0
2.5
1.5
0,75
0,25
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Ilość
konturów
P

Długość
linii
w km

Ilość
punktów
I.

katal.

wylicz.

ogólna
P.,.1.

jednego
konturu

jednego
km

jednego
punktu

bez
orglików

orgliki

razem

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

48
80
150
240
400
800
2400

38,85
48,70
64,92
81,09
102,90
143,47
244,9

62,88
98,60
175,56
273,90
441,00
857,32
2498,00

0,9
1,0
1,3
1,6
2,0
2,5
3,2

0,818
1,00
1,300
1,598
2,001
2,751
4,625

109,62
121,80
158,24
194,88
243,60
304,50
389,76

1,74
1,23
0,90
0,712
0,552
0,356
0,156

37,45
109.62
146,13
160,02
231.62
322,94
551,25

2,284
1,5225
1,056
0,812
0,609
6,381
0,162

2,82
2,5011
2,44
2,40
2,37
2,12
1,59

12,18
12,18
2,18
12,18
12,18
12,18
12,18

99,631
121,80
158,31
172,20
243,80
335,12
563,43

Wzór na wyprowadzenie współczynnika e2 przedstawia się
następująco:

Tablica 1
Pracochlonn ość

Współczynniki
Ilość
Obszar
gospod. gospod.
600
r i w ha
ri

wylicz.

katal.

3

4

5

6

7

0,9
0,95
1,00
1,15
1,3
1,5

0,61
0,70
1,00
1,38
1,90
4,60

54,0
57,0
60,0
69,0
78,0
90,0

0,95
0,71
0,50
0,40
0,32
0,15

25,6
36,0
54,0
77,0
108,0
170,0

2

1

57
80
120
171
240
600

10,5
7,5
5,0
3,5
2,5
1,0

9

e2 =

bez ororgliki
wg kata glików
logu na
wg kata jednostlogu kę gospod. w stosunku do
ilości gospopow.
darstw

eɪ = 32,74317

(⅞r

razem

Po wprowadzeniu wartości na n0 i Po otrzymamy wzór
ostateczny:
e2 = 0,002371917 ∙∣'∏Γ Pi + 0,1

9

8

7. Współczynniki f1 i f2 charakteryzujące krzywolinijność
i wydłużenie działek uzależnione są od odstępu ciągów
sytuacyjnych. Wydaje się, że prostszą sprawą byłoby w ogó
le ustalić wzór jako funkcję ilości niezbędnych ciągów czy
linii. Przyjmijmy, że dla zdjęcia działki prostej mają miej
sce takie zabiegi jak: 2-krotne pryzmatowanie, 2-krotne od
czytanie odciętych i 2-krotne odczytanie rzędnych oraz od
czytanie czołówki, co w sumie daje 7 zabiegów. Te same
zabiegi wystąpią przy pomiarze drugiej strony działki. Ra
zem więc będzie 14 zabiegów. W przypadku odczytywania
przecięcia się działki z linią pomiarową odpadnie pryzma
towanie (4 razy). Ponieważ może wystąpić pryzmatowanie
lub przecięcie, średnio wypadnie 12 zabiegów. Natomiast
przy pomiarze dodatkowym na linii przecinającej działkę
dokonujemy odczytu odciętych, a więc stosunek do uprzed2
nio wyszczególnionych zabiegów —. a po uproszczeniu

36,8
42,0
60,0
83,0
114,0
276

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

•0,9+ 0,1
∏0 * 1 P0

60
K

a dla naszego przykładu podstawiając za

Wzór ostatni należy uważać za wzór wystarczający przy
wszystkich powierzchniach P¡, miarodajna jest bowiem

1
— względnie — 0,15.
6
Wzór na fɪ wypadnie więc jako fɪ = 1 + n · 0,15, gdzie
n — będzie oznaczać ilość linii pomiarowych przecinających
działkę.
Współczynnik ∕2, charakteryzujący wydłużenie^ działki,

działka przeciętna

możemy przedstawić w formie funkcji ft = 1 +

0,154572

e2 =

∏i

0,15,

przy czym 1 oznacza długość działki. Liczba 300 określa
granicę działki prostej, dla której występuje współczynnik
równy 1, a 0,15 — współczynnik analogicznie jak dla fɪ.
Pozostałe współczynniki g i h nie są analizowane i po
zostawia się je bez zmian.
Na zakończenie artykułu należy omówić jeszcze sprawę
sumowania czy mnożenia współczynników.
8. Już na podstawie logicznego rozumowania można powiedzeć, że wzrost pracochłonności z tytułu różnych trud
ności sumuje się a nie mnoży. Należy tylko zwrócić uwagę
i przy sumowaniu nie popełniać błędu sumowania współ-

6. Współczynnik e2 dotyczy prac kameralnych. Do analizy
przyjęto ilość działek i długość linii w metrach, przypadają
cą na jedną działkę, przyjmując te wartości jako wagi przy
obliczaniu powierzchni. Zakładając, że obliczenie prowadzi
my za pomocą planimetru wózkowego, wypadnie nam ob
wieść pewną ilość kilometrów (wyrażoną w skali) i w zależ
ności od wielkości działek, przy założeniu kształtu działki
prostokątnej o stosunku boków 1 : 10, wzór na obwodnicę
jednej działki będzie się przedstawiał jako 6,963 j∕pi.
Analizę oparto o pracochłonność wynikającą z czynności
B49-30 — 0,216.

Tablica 5

Ilość
działek
na
600 ha

Długość
linii
w km

Ilość
punktów

4
2,5
1,75
1,25
0,75
0,375
0,125
0,1

150
240
342
480
800
1600
4800
6000

69,92
80,85
93,10
112,26
139,57
198,0
339,52
379,55

175,56
272,25
380,25
524,97
857,32
1684,00
4940,68

katal.

0,9
1,0
1,2
1,4
1,7
2,1
2,6

wylicz.

0,88
1,00
1,14
1,35
1,65
2,28
3,88
4,277

Pracochłonność załóż, na podstawie
kolumny 3

Pracochłonność katalog.

Współczynnik

Wielkość
działki
ha pi

ogólna
Pet

jednej
działki

81
90
108
126
153
189
234

0,541
0,375
0,316
0,262
0,191
0,118
0,049

jednego
km
szczegółów

1,160
1,113
1,116
1,120
1,095
0,965
0,473

jednego
punktu

0,461
0,330
0,283
0,240
0,178
0,112
0,048

bez
orglików

orgliki

razem

70,04
80,99
93,26
112,45
139,81
196,33
340,10
380,20

9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

79,04
89,99
102,26
121,45
148,81
205,33
349,10
389,20

Tablica 6

Pi

Ilość
działek
na 600 ha

Obwodnica
w kra 1
działki
przy sto
sunku bo
ków 1 : 10

Suma
wszystkich
obwodnic
w km

katalog

wylicz.

katal.

jednej
działki

jednego
kra

bez orgli
ków na
jedn.

bez orgli
ków

orgliki

razem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

150
240
342
480
800
1600
4000
6000

1,3926
1,1009
0,9212
0,7785
0,6030
0,4261
0,2465
0,2200

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

0,812
1,00
1,173
1,373
1,743
2,422
4,596
4,840

116,64
129,60
194,40
259,20
324,00
427,68
544,32

Wielkość
działki

4
2,5
1,75
1,25
0,75
0,375
0,125
0,100

208,89
264,22
315,05
373,68
482,40
681,67
1183,20
1320,00

Pracochłonność założona na podstawie kolumny 4

Pracochłonność

Współczynniki

0,773
0,540
0,568
0,540
0,405
0,266
0,113

0,556
0,490
0,617
0,695
0,673
0,625
0,458

0,44145
0,44145
0,44145
0,44145
0,44145
0,44145
0,44145
0,44145

92,21
116,64
139,08
164,96
212,96
300,96
522,32
582,71

12,96
12,96
12,96
12,96
12,96
12,96
12,96
12,96

105,17
129,60
152,04
177,92
225,92
313,92
535,28
595,67
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czynników, lecz do jedynki dodawać wzrost (może być ze
znakiem ujemnym) pracochłonności.
Rozpatrzmy przykład z kilku różnych składowych współ
czynników:
a = 1,5; 6 = l,25;c = 0,85; d = 4,6;
eɪ = l,5;ea = l,05,/, = 1,2

Współczynnik łączny dla prac polowych wyniesie 1 + 0,5 +
+ 0,25 — 0,15 + 0,5 + 0,2 = 2,3, przy mnożeniu Wypadloby
2,8688, dla prac kameralnych 1,00 + 0,25 + 0,15 + 3,60 +
+ 0,05 + 0,020 = 4,95, a w przypadku umorzenia 6,1582.
Można by poddać krytyce, czy słuszne jest sumowanie
pracochłonności bez uwzględnienia wpływu poszczególnego
współczynnika wynikającego z danego etapu robót. W ta
blicy 1 umieściłem w ostatnich kolumnach współczynniki
pracochłonności dla poszczególnych współczynników. Przy

ich zastosowaniu ustalenie współczynnika łącznego wypadłoby:
0,5 0,77 + 0,25-1 — 0,15∙0,08 + 0,2∙0,46 + 0,5-0,46
1 j---------------------------------- ---------------------------- -— = 1,34
0,77 + 1 + 0,08 + 0,46 + 0,46
a dla robót kameralnych:
0.25-1,0-0,85-0,67 + 3,60 i 0,27-0,05-0,36 + 0,2-0,08
ɪ i
1,0 + 0,67 + 0,27 + 0,36 + 0,08
Te przykłady nie dają jeszcze dostatecznego uzasadnienia
stosowania tych współczynników jako wagę, gdyż zasadni
czą przewagę w tym przypadku miałby współczynnik „b”.
Sprawa ta wymaga dalszego i głębszego przeanalizowania;
na razie wydaje się słuszne wyprowadzenie współczynnika
generalnego według zaproponowanego sposobu bez wag.
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TADEUSZ CHOJNICKI

Badanie pływów skorupy ziemskiej
Wstęp. Poznanie zmian wielkości i kierunku siły
ciężkości zachodzących w czasie jest obecnie jednym z waż
niejszych zagadnień grawimetrycznych. Wnioski, wynikają
ce z badania tego zagadnienia, mają doniosłe znaczenie
praktyczne i teoretyczne. W związku z tym na całym świę
cie poświęca się temu problemowi wiele uwagi. Dowodem
tego jest m. in. organizowanie międzynarodowych grup
współpracy w badaniu różnych aspektów tego zagadnienia,
jak np.: Stała Komisja Pływów Ziemskich przy Między
narodowej Asocjacji Geodezyjnej oraz dwie grupy robocze
w Komisji Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych „Pla
netarne Badania Geofizyczne”: grupa 3 w podkomisji 3 —
„Pływy Ziemskie” oraz grupa 1 w podkomisji 6 — „Stu
dium Wiekowych Zmian Przyśpieszenia Siły Ciężkości
Wzdłuż Linii Wschód-Zachód”.
W niniejszej pracy omówimy pokrótce szereg zagadnień
związanych z problemem tzw. pływów skorupy ziemskiej,
tj. zagadnień związanych z najlepiej znaną i najbardziej
zbadaną przyczyną czasowych zmian wielkości i kierunku
siły ciężkości — działaniem grawitacyjnym Księżyca i Słoń
ca.
Ponieważ położenie Księżyca i Słońca względem określo
nego miejsca na Ziemi zmienia się okresowo, to działanie
obu tych ciał na ziemskie pole grawitacyjne także zmienia
się okresowo. W ten sposób powstają czasowe zmiany pola
grawitacyjnego Ziemi. Siły wywołujące te okresowe zmia
ny nazywamy siłami pływowymi.
Siły Jdywowe działają nie tylko na masy wodne oceanów,
mórz i jezior (co wywołuje ogólnie znane zjawiska przy
pływów i odpływów), lecz działają także na stałe i gazowe
masy ziemskie. Tak powstają pływy skorupy ziemskiej
i atmosfery.
Najprostsza metoda obserwacji, która pozwoliła na po
twierdzenie istnienia pływów .skorupy ziemskiej, wskazana
została w r. 1876 przez lorda Kelvima [1]. Rozumowanie
jego było proste: jeśli kula ziemska nie jest doskonale szty
wna, to należy przypuszczać, że zniekształca się ona pod
działaniem sił pływowych tak jak oceany, lecz w mniejszym
stopniu. Pływy oceaniczne obserwowane są względem punk
tów odniesienia umieszczonych na lądzie. Punkty te były
by nieruchome, gdyby kula ziemska była doskonale sztyw
na, a obserwowana amplituda pływów oceanicznych byłaby
wtedy równa amplitudzie teoretycznej, otrzymanej z obli
czeń. Natomiast jeśli skorupa ziemska jest także deformo
wana, mierzona amplituda będzie tylko różnicą między pły
wami oceanicznymi i pływami skorupy ziemskiej.
Pierwszym, który zastosował to rozumowanie do obser
wacji pływów oceanicznych o długim okresie, był G. Dar
win. Otrzymał on, że ich amplituda wynosi tylko 2/3 ampli
tudy teoretycznej, co oznacza, że pływy skorupy ziemskiej
mają amplitudę trzy razy mniejszą niż oceany, które ją
pokrywają. Jest to historyczny wynik (1883), który wskazu
je, że sztywność Ziemi przyjętej za jednorodną jest taka
jak sztywność stali.
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Wpływ Księżyca i Słońca na ziemskie pole grawitacyjne
Rozpatrując wpływ ciał niebieskich na ziemskie pole
grawitacyjne bierzemy pod uwagę tylko Księżyc i Słońce,
gdyż wpływ innych ciał jest na razie nie do stwierdzenia.
Działanie przyciągające Księżyca na Ziemię musimy zba
dać szczególnie z powodu jego bliskości, natomiast dzia
łanie Słońca — ze względu na jego wielką masę.
Siły zewnętrzne, wywołane przez działanie grawita
cyjne jakiegoś ciała niebieskiego, wpływają na Ziemię
w dwojaki sposób. Po pierwsze nadają one przyśpieszenie
punktowi ciężkości Ziemi, co powoduje zmiany ruchu kuli
ziemskiej jako całości we Wszechświecie. Siły te nie mają
jednak we wszystkich punktach Ziemi jednakowej wielko
ści i kierunku. Wskutek tego przez ich działanie powstają
w różnych punktach Ziemi pewne przyśpieszenia względem
punktu ciężkości kuli ziemskiej. Przyśpieszenia te obja
wiają się jako małe zmiany wielkości i kierunku rzeczy
wistego przyśpieszenia w różnych miejscach Ziemi j to jest
drugi, interesujący nas aspekt działania ciała niebieskiego,
będący przyczyną występowania zjawisk pływowych na
Ziemi. Wielkości tych zmian w określonym punkcie po
wierzchni Ziemi wyznacza się jako różnicę sił przyciąga
jących, z jakimi dane ciało przyciąga jednostkę masy, jeśli
ją umieścimy w danym punkcie oraz w środku ciężkości
Ziemi.
Wzory do obliczenia zmian wielkości i kierunku przy
śpieszenia siły ciężkości w dowolnym punkcie powierzchni
Ziemi wyprowadzamy w następujący sposób. Wychodząc
z prawa powszechnego ciążenia Newtona, możemy obliczyć
siły przyciągające jednostkę masy w punkcie ciężkości Zie
mi i w dowolnym punkcie jej powierzchni, wywołane przez
rozpatrywane ciało niebieskie, a następnie różnice tych
sił, mając daną masę ciała niebieskiego oraz jego odle
głości i odległości zenitalne dla rozpatrywanych punktów.
Wzory wyprowadzamy dla składowych tych sił: poziomej
i pionowej. Nie powtarzając szczegółowego wyprowadze
nia tych wzorów, opublikowanych już wcześniej [2], [3], po
damy tylko wzory ostateczne, celem zorientowania
się
w rzędzie wielkości sił pływowych.
Zmiany siły ciężkości w punkcie na powierzchni Ziemi,
wywołane przez ruchome ciało niebieskie, wyrażają się
wzorami:
składowa pozioma
3 mS
.. .
ΔF∣, — -■■■
sin3 p sin 2 z
(1)
2 M
a składowa pionowa
ΔFv== % m sin3p

+ cos 2 zj

gdzie:
m — masa zakłócającego ciała niebieskiego,

(2)

przyśpieszenie siły ciężkości Ziemi,
masa Ziemi,
paralaksa geocentryczna ciała zakłócającego,
geocentryczna odległość zenitalna ciała zakłóca
jącego.
Pozioma składowa sił pływowych wychyli swobodnie
wiszące wahadło z położenia, które zajmuje ono pod wpły
wem przyciągania ziemskiego o mały kąt e, który jest
równy:
g
M
P
z

—
—
—
—

3m

e≥tge-----

■

3

■

9

= -ʃ- sιn∙,p sin 2 z

(J)

Wstawiając do wzorów (2) i (3) wartości liczbowe po
szczególnych elementów wzoru,, dotyczących Księżyca:
— --= 0,01227
M

pt = 57'

—
= 332000
M

ps = 8,8"

i Słońca:

otrzymamy:
ΔFυk = ∆gk= — 0,081 ɛɜ- + cos 2 zj mgal

(4)
J Fm = Jg, = — 0,038

+ cos 2 z) mgal

oraz

ek = 0,017’sin 2 z
e, = 0,008’ sin 2 z

(5)

Stąd przedział wahań przyśpieszenia siły ciężkości i kie
runku linii pionu, wywołanych siłami pływowymi, przed
stawia się w przybliżeniu następująco:
Jg: —0,16 ÷ + 0,09 mgal

e: - 0,025' ÷ + 0,025’

(6)

Przy wyprowadzaniu powyższych wzorów dla zmian wiel
kości i kierunku przyśpieszenia siły ciężkości przez ciała
niebieskie założyliśmy, że Ziemia jest ciałem absolutnie
sztywnym. Wiemy jednak, że w rzeczywistości tak nie
jest.
Najwygodniejsze i powszechnie wykorzystywane przed
stawienie aspektów pływów ziemskich przy uwzględnieniu
elastyczności Ziemi podane jest w ramach teorii Love a
[4], Podstawowa idea tego przedstawienia jest następująca.
Potencjał sił pływowych reprezentowany jest z wystarcza
jącym przybliżeniem przez harmoniczną fukcję kulistą
drugiego rzędu. Wszystkie zakłócenia wywoływane w Zie
mi przez ten potencjał mogą być przedstawione przez tę
samą funkcję harmoniczną, zawierającą czynnik liczbowy
amplitudy, odpowiadający aspektowi
rozpatrywanego,
szczególnego zjawiska. Takie czynniki nazwane zostały licz
bami Love’a. Dla pewnych przejawów deformacji pływo
wych istnieją proste kombinacje algebraiczne liczb Love’a
ɪ to właśnie m.in. decyduje o wygodzie zastosowania tej
teorii.
Przykładami przedstawienia przejawów deformacji pły
wowych wynikających z teorii Love’a mogą być dwa pod
stawowe wzory zagadnienia pływów: wzór na tzw. współ
czynnik zmniejszenia γ oraz wzór na współczynnik grawi
metryczny δ.
Współczynnik γ określa stosunek między obserwowaną
i teoretyczną wartością zakłócenia pionu i wyraża się wzo
rem:

y = ∆⅛=l + fc-fc

h — jest to stosunek amplitudy pływów ziemskich do
amplitudy statycznych pływów oceanicznych na
POiwierzchni Ziemi,
k — przedstawia Sitoisunek dodatkowego potencjału wy
wołanego przez deformację skorupy ziemskiej do
deformującego głównego potencjału pływowego.
Dla orientacji podamy numeryczne wartości liczb Lo
ve’a przy różnych założeniach własności elastycznych kuli
ziemskiej.
1. Dla Ziemi jednorodnej, płynnej
h = 1 k = 0,6
2. Dla Ziemi nieskończenie sztywnej
h = 0 k = 0
3. Dla Ziemi rzeczywistej
h — 0,482 k = 0,188
Ogólny schemat metody badania wnętrza kuli ziemskiej
polega na tym, że liczby Love’a otrzymywane na podstawie
wzorów (7) i (8) z obserwacji, związane są oczywiście z ra
dialnym rozmieszczeniem stałych elastycznych i gęstości
w Ziemi, danymi przez równania różniczkowe. Na podsta
wie przesłanek z różnych dziedzin geofizyki i geodezji mo
żemy budować modele wewnętrznej konstrukcji globu ziem
skiego, a wynikające z tego modelu liczby Love’a muszą
zgadzać się co do wartości z liczbami otrzymanymi z obser
wacji. Dotychczas cala seria takich modeli wewnętrznej
konstrukcji globu została w ten sposób zbadana i niektó
re dają wyniki dość bliskie obserwacjom, jakkolwiek cał
kowita zgodność między teoretycznymi, i zaobserwowanymi
wartościami liczb Love’a nie została jeszcze uzyskana.
Pomiary. Wpływ sił pływowych na grawitacyjne
pole Ziemi przejawiający się czasowymi zmianami wiel
kości i kierunku przyśpieszenia siły ciężkości przedstawi
liśmy w poprzednim paragrafie jako działanie dwóch skła
dowych sił zakłócających pionowej i poziomej. Przejawy
działania każdej składowej mierzymy innymi przyrzą
dami.
Przejawy działania składowej pionowej sił pływowych,
czyli czasowe zmiany wielkości przyśpieszenia siły ciężko
ści mierzymy precyzyjnymi grawimetrami statycznymi.
Obecnie najczęściej używanymi są grawimetr Askania
Gs-Il lub Gs-12 oraz Grawimetr North American. Zasada
tych pomiarów jest bardzo prosta. Grawimetry te są ro
dzajem wagi sprężynowej, na której zawieszona jest stała
masa. Zatem zmiany przyśpieszenia siły ciężkości działają
cego na tę masę wywołują zmiany siły napinającej spręży
nę wagi, a w związku z tym i zmianę długości tej spręży
ny. Wskazania grawimetrów rejstrowane są w sposób cią
gły przez urządzenia elektromechaniczne lub fotograficzne.
Przejawy działania składowej poziomej sił pływowych,
czyli czasowe zmiany kierunku pionu mierzymy precyzyj
nymi nachyleniomierzami (klinometrami). Używa się w tym
przypadku z reguły tzw. wahadeł poziomych, Oś takiego
wahadła znajduje się w położeniu bliskim pionowego,
a wahania odbywają się w płaszczyźnie bliskiej poziomej.
Położenie spoczynku takiego wahadła jest bardzo czułe
na zmiany nachylenia jego osi w stosunku do kierunku li
nii pionu, a więc zmiany kierunku linii pionu będą powo
dować zmiany położenia takiego wahadła. Jednym z istot
nych warunków konstrukcyjnych takiego instrumentu dla
zapewnienia jego reakcji na bardzo małe zmiany kierunku

(7)

ɛieo

Współczynnik <5 określa stosunek między obserwowaną
i teoretyczną wartością zakłócenia przyśpieszenia siły cięż
kości i wyraża się wzorem:

Ó ⅛ = i + h - -- k
giro
2

(8)

Wielkości h i k, występujące we wzorach (7) i (8) są właś
nie wspomnianymi wyżej liczbami Love’a:

pionu jest zmniejszenie do minimum tarcia w punkcie
zawieszenia wahadła. Warunek ten spełnia tzw. zawieszenie
Zollnera, które jest obecnie powszechnie stosowane i któ
rego schemat pokazany jest na rysunku 1.
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Szczegółowe omówienie teorii wahadła poziomego można
znaleźć m.in. w pracach Pichy i Joberta [2], [3], Tutaj po
damy tylko, że kąt wychylenia wahadła f mierzony w płasz
czyźnie wahań, wywołany przez zmianę kierunku linii
pionu o kąt e, mierzony w płaszczyźnie prostopadłej do
belki wahadła, określony jeśt wzorem:
/= 4
i

(9)

gdzie i — jest kątem między osią wahadła i kierunkiem
pionu. Kąt i jest zawsze bardzo mały (rzędu minut) i wy
znaczany jest ze wzoru:

gdzie
To- jest okresem wahadła wahającego się jako zwy
czajnego wahadło wokół poziomej osi obrotu, a
T — jest okresem wahań wahadła w pozycji roboczej.
Ruch wahadeł poziomych rejestruje się fotograficznie.
Belka wahadła posiada na końcu lusterko, na które rzuca
się wiązkę światła. Po odbiciu w lusterku promienie wią
zki padają na bęben walca rejestrującego z papierem fo
tograficznym. Ruch walca kierowany jest przez zegar, a
szybkość tego ruchu może być regulowana. Jeśli d jest
odległością walca rejestrującego od lusterka, to przy wy
chyleniu wahadła o kąt f punkt padania wiązki promieni
na walec przesunie się na nim o odcinek y równy:

y = 2df

(U)

Z równań (9, 10, 11) otrzymamy ostatecznie, że kąt zmia
ny linii pionu e można obliczyć ze wskazań wahadła po
ziomego według wzoru:

-■⅛(τp*

“2)

gdzie

nazywamy stałą redukcyjną wahadła.
Na stanowiskach wahadłowych do obserwacji pływów
ziemskich ustawia się z reguły co najmniej parę wahadeł
poziomych, mierzących dwie składowe poziome zmian li
nii pionu w azymutach wzajemnie do siebie prostopadłych.
Istnieje jeszcze inny typ wahadła poziomego do rejestra
cji zmiany kierunku pionu, a mianowicie tzw. wahadło
podwójne, skonstruowane przez Lettau’a [5], [6], Wahadło
takie składa się z dwóch sprzężonych wahadeł poziomych
o zawieszeniu Zollnera. Schemat takiego wahadła pokazany
jest na rys. 2. Zależność wychylenia F wahadła 2 od kąta
zmiany kierunku pionu e określa wzór:

F=Ne

(14)

gdzie
N — oznacza tzw. powiększenie wewnętrzne, składające
się z trzech elementów:
n — stosunku powiększenia,
i — kąta nachylenia osi obrotu wahadła (1) do linii pio
nu oraz
Q — tzw. współczynnika chwiejności ∙ N określone jest
wzorem :
N= ʌ

(15)

Poszczególne elementy wzoru (15) pozwalają niezależnie
podnosić wartość powiększenia N, czyli czułość wahadła
podwójnego, dość wysoko. Ideą wahadła podwójnego jest
zwiększenie czułości na zmiany nachylenia przez to, że wa
hadło 2 bierze udział w wychyleniu wahadła 1 z powięk
szoną amplitudą.
Czułość wahadła podwójnego może kilkakrotnie przewyż
szać czułość wahadła pojedynczego; jednak w praktyce
okazało się, że trudności i niedokładności wyznaczenia tej
czułości niwelują korzyści płynące z jej zwiększenia i w
związku z tym obecnie konstrukcja Lettau’a straciła na
znaczeniu.
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Zagadnienie doskonalenia techniki instrumentalnej w dzie
dzinie badania pływów skorupy ziemskiej jest nadal za
gadnieniem otwartym, dotyczy to w szczególności wahadeł
poziomych. Wyniki uzyskiwane jednym instrumentem wy
kazują często wysoką zgodność wewnętrzną, natomiast nie
zgodność wyników uzyskanych różnymi instrumentami
Wslkazywalaby na niedostateczne ich wycechowanie. Z tego
też względu należy tu wymienić interesujące prace pro
wadzone obecnie przez Instytut Geofizyczny Czechosłowac
kiej Akademii Nauk i Stacji Pływowej w Pribram, polega
jące na jednoczesnym rejestrowaniu obserwacji czterema
typami wahadeł poziomych, a mianowicie: wahadłami
konstrukcji Schweydara, Ostrowskiego, Melchiora i ToHiaschka-Ellenbergera. Opracowanie wyników tych obser
wacji da bardzo ciekawy materiał naukowy, dotyczący po
równywania wyników uzyskanych różnymi instrumentami
-oraz rzuci pewne światło na wady i zalety poszczególnych
konstrukcji wahadeł.
Bardzo ważnym elementem zagadnienia techniki obser
wacji pływów skorupy ziemskiej jest wybór właściwego
miejsca dla stacji obserwacyjnej. Stosunkowo proste wy
magania musi spełniać stacja grawimetryczna do obser
wacji zmian wielkości przyśpieszenia siły ciężkości.
W pomieszczeniu, w którym mamy ustawić grawimetr po
winna być zachowana taka temperatura i wilgotność po
wietrza, jaka wymagana jest w ogóle dla precyzyjnych in
strumentów. Stałość temperatury może być zachowana
w granicach kilku stopni, gdyż np. grawimetry Askania
posiadają termostaty. Ponadto grawimetr powinien być
izolowany od wstrząsów zakłócających (np. mi-krosejsmika
wywołana działalnością człowieka) oraz od dużych pól
elektromagnetycznych (limie energetyczne) zakłócających
funkcjonowanie elektrycznej aparatury przekaźnikowej.
Dużo bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest wybór
miejsca dla pływowej stacji wahadłowej [7], Ponieważ wa
hadła poziome mają za zadanie pomiar nachyleń powierzchni
Ziemi — wywołanych siłami pływowymi, stacja -obserwa
cyjna powinna być izolowana od nachyleń wywołanych in
nymi przyczynami.
Promieniowanie cieplne Słońca wywołuje naprężenie ter
miczne w skorupie ziemskiej. Naprężenia te wywołują
zmiany nachylenia powierzchni aż do głębokości około
50 m, które nie mają nic wspólnego ze zjawiskiem pływów.
To termiczne działanie Słońca ma ten sam okres, co pły
wowe działanie Słońca, co stwarza trudność (jak to będzie
dalej wskazane) rachunkowej eliminacji tego zakłócenia.

Wiskutek tego stacje pływowe powinny być wybierane
na głębokości co najmniej 30 m pod powierzchnią Ziemi.
Głębokości od 100 do 150 m są najodpowiedniejsze. Na
większych głębokościach możliwe jest występowanie zakłó
cających zmian nachylenia wywołanych deformacjami
plastycznymi na skutek ciśnienia mas Ziemi.
Jasne jest, że instalowanie stacji pływowych na takich
głębokościach, w otworach specjalnie do tego celu wykona
nych, byłoby trudne do przeprowadzenia ze względu na
koszty. Toteż stacje instaluje się w istniejących już, nada
jących się do tego miejscach, najczęściej oczywiście w ko
palniach. Pożądane jest umieszczanie stacji na uboczu tere
nów eksploatacyjnych, ponieważ eksploatacja może zakłócać
nachylenie stacji. Natomiast wybuchy na terenach eksploa
tacyjnych na ogół nie przeszkadzają stacji pływowej, o ile
między tą stacją a miejscem wybuchu znajduje się war
stwa skalna o grubości co najmniej 20 m.
Ze względów geologicznych na ogół najodpowiedniejsze
dla założenia stacji pływowej są kopalnie rud. Ze względu

na plastyczność skał mniej odpowiednie są kopalnie soli,
jakkolwiek są one wygodne ze względu na dobre warunki
pracy. Z obu tych względów wyklucza się kopalnie węgla
jako nadające się do instalowania stacji..
Bardzo istotnym czynnikiem dobrej pracy wahadeł po
ziomych jest zapewnienie na stacji stałej temperatury.
Z tego względu zaleca się instalowanie stacji pływowych
na końcach poziomych i ślepo kończących się sztolni, a wy
klucza się pionowe względnie położone blisko pionowych,
gdzie czynnikiem zakłócającym są prądy konwekcyjne. Ze
względów termicznych pożądany jest także podział stacji
na dwie sale. W jednej, stale dostępnej, umieszcza się
wówozas urządzenia rejestracyjne a w drugiej — zam
kniętej można zapewnić wahadłom pracę w stałej tempe
raturze bez zakłóceń.
Obliczenia. Ruch wahadeł poziomych, który rejestruje
się jako pewna krzywa na papierze fotograficznym, jest
wynikiem działania różnych sił. Zawiera ona nie tylko
okresowe działanie sił pływowych, lecz także działanie in
nych sił nieokresowych. Działanie sił pływowych przeja
wia się w dwóch formach: jako przyciąganie Księżyca
i Słońca oraz jako wpływ deformacji stałej, płynnej i gazo
wej części kuli ziemskiej.
Z innych działań, które nie są wywołane przez pływy,
należy wymienić: wahania temperatury i ciśnienia, zmiany
obciążenia powierzchni Ziemi przez opady, osady itp., zja
wiska tektoniczne i geochemiczne, wahania biegunów ziem
skich, zmiany szybkości ruchu wirowego Ziemi itd.
Przy opracowywaniu zapisów chodzi o to, aby te różne
wpływy oddzielić i wyznaczyć ich wielkość. Jest to trudne
zagadnienie i do dzisiaj nie rozwiązane w całości, ponie
waż często chodzi tu o bardzo małe, nieregularne i długo
trwałe zmiany, które podlegają także wielu działaniom za
kłócającym. Do dzisiaj matematycznie daje się wyrazie
i najdokładniej jest wyznaczane działanie sił pływowych.
Jak wynika z treści poprzednich paragrafów, celem gra
wimetrycznych i wahadłowych pomiarów pływowych jest
porównanie zaobserwowanych wartości z teoretycznymi, ce
lem wyznaczenia liczb Love’a. Z tego co powiedziano wy
żej, wartości teoretycznej zmiany kierunku lub wielkości
przyśpieszenia siły ciężkości w danym momencie, nie można
bezpośrednio porównywać z wartością zaobserwowaną,
gdyż ta ostatnia obarczona jest zakłóceniem dodatkowym.
Do wyznaczania zaobserwowanych wartości możliwie ma
ksymalnie pozbawionych zakłóceń służą metody analizy
harmonicznej funkcji, otrzymanych w postaci krzywych re
jestracyjnych; zasady tych metod zostaną krótko omó
wione poniżej.
W paragrafie 2 przedstawione zostały wzory na zmiany
kierunku i wielkości przyśpieszenia siły ciężkości jako
funkcje odległości zenitalnej ciała zakłócającego. Wprowa
dzając zamiast tego argumentu współrzędne geograficzne
miejsca obserwacji, współrzędne równikowe ciała zakłóca
jącego i czas, wzory te znacznie się skomplikują.
Potencial pływowy można rozwinąć w nieskończony szereg
zbieżnych wyrazów, z których każdy jest przedstawiony
jako funkcja wspomnianych wyżej argumentów. Z tego
potencjału można wyznaczyć zmiany wielkości przyspi szenia siły ciężkości oraz składowe zmian pionu w dowo nym kierunku o azymucie a.
Dla poszczególnych wyrazów potencjału pływowego zo
stały wprowadzone stałe oznaczenia. Zachowując Je tasze
dla wyrazów rozwinięcia poszczególnych Skladowyc
i ograniczając się do najważniejszych wyrazów możemy na
pisać, że składowa s w azymucie ɑ określona będzie
wzorem :
s = Λfi + Si + N + K, + K1 + 0+P+∙∙∙
(16)
Poszczególne wyrazy mają następujące nazwy:
M2 — główny wyraz księżycowy,
S2 — główny wyraz słoneczny,
N _ ∙wielki eliptyczny wyraz księżycowy,
K2 — półdobowy wyraz księżycowo-słoneczny,
K1 — dobowy wyraz księżycowo-słoneczny,
O — wyraz deklinacji księżycowej,
P — wyraz deklinacji słonecznej itd.
Dowolny wyraz pływowy wyprowadzony teoretycznie
oznaczamy przez Xteo, a otrzymany z obserwacji przez
Xobs- Przy założeniu sztywności Ziemi możemy napisać,

że ogólna forma każdego wyrazu pływowego Xteo ma
postać:
Xuo = τCp c°s (* t ÷ lzo (ɪ7)
gdzie
τ — stała, zależna od masy Księżyca i Ziemi, promienia
Ziemi i odległości Księżyca od Ziemi,
C — współczynnik zależny od stałej r, masy Słońca, od
ległości Ziemi od Słońca, od ekscentryczności drogi Księ
życa lub Ziemi i od wzajemnego położenia tych dróg;
współczynnik C dla każdego członu jest inny: p i A —
stałe zależne od szerokości geograficznej φ i azymutu a;
i — zmiana argumentu w jednostce; t — czas; Vo — war
tość początkowa argumentu.
Szczegółowe wyliczenie poszczególnych wyrazów szeregu
(16) podał w swej pracy [8] W. Schweydar.
Przedmiotem analizy harmonicznej materiału obserwa
cyjnego z określonego odstępu czasu jest wyznaczenie
amplitud i faz poszczególnych wyrazów pływowych Xobs∙
Podobnie do wyrazu (17) każdy wyraz pływowy otrzyma
my w formie:

XobS = R cos (»
* — i)

(ɪ8)

Jak wiadomo analizą harmoniczną nazywamy przedstawie
nie funkcji za pomocą szeregu trygonometrycznego Fuoriera. Zatem wzór (18) przedstawia ogólną postać harmonik
tego rozwinięcia, a współczynnikami Fouriera analizowanej
funkcji, zapisanej przez wahadła poziome, będą wyzna
czane wartości amplitud R.
Obecnie istnieje cały szereg praktycznych metod analizy
harmonicznej wyników obserwacji działania sił pływowych.
Ogólnie biorąc, praktyczna realizacja metod analizy polega
na tworzeniu średnich wartości zaobserwowanych dla wy
branych momentów t doby (najczęściej dla pełnych go
dzin TU). Średnie oblicza się osobno dla każdego wyrazu
pływowego z n dni dobranych z badanego przedziału czasu
tak aby w rozpatrywanych momentach dany wyraz osią
gał wartości maksymalne. Wiskutek tego, że poszczególne
wyrazy pływowe mają różne okresy, wpływ innych wyrazów
przy takim tworzeniu średnich w mniejszym lub większym
stopniu eliminuje się. Z tak przygotowanych średnich wy
znacza się amplitudy i fazy poszczególnych wyrazów, no.
metodą najmniejszych kwadratów.
Z tego, co powiedziano wyżej o eliminacji wpływu in
nych wyrazów ze średniej wartości szukanego wyrazu wy
nika, że jeśli dwa wyrazy mają jednakowy okres, to nie
można ich w analizie harmonicznej rozdzielić. Tak właśnie
jest z wyrazem S2 oraz z wyrazem odpowiadają cym na
chyleniom Wierzchniej warstwy ziemskiej, wywołanym ter
micznym działaniem Słońca, niezależnym od sił pływo
wych. Wyraz ten oznaczamy przez S1. O występowaniu
tego zjawiska wspominaliśmy przy opisie wyboru miejsca
na stanowisko dla wahadeł poziomych. Z powyższego wy
jaśnienia prostszy wydaje się postulat konieczności insta
lowania stacji wahadłowych co najmniej na głębokości
30 m, tj. na głębokości, na której nie występuje już ter
miczne działanie zakłócające Słońca w postaci fali S1.
Najistamszymi metodami analizy harmonicznej są metody
Borgena [9] i Darwina [∣10]. Z nowoczesnych metod należy
wymienić metody Percewa [11], Doodsona [12], Lecolazeta [13] i in.
Ponieważ wyniki obliczeń Jdywowych uzyskane różnymi
metodami analizy harmonicznej nie są ściśle jednoznaczne,
wybór jednej, najlepszej metody, ma bardzo duże znaczenie dla możliwości porównywania wyników uzyskanych
w różnych obserwatoriach.

Inne metody badania pływów
Opisane wyżej metody badania pływów skorupy ziem
skiej za pomocą czasowych zmian siły i kierunku przy
śpieszenia siły ciężkości Ziemi znalazły szerokie zastoso
wanie przez to, że technika budowy instrumentów dla tych
metod rozwinęła się w zadowalającym stopniu i dzięki
temu otrzymuje się godne zaufania wyniki. Oprócz tych
metod istnieją jeszcze inne, które wprawdzie mniej po
wszechnie, ale są także obecnie stosowane i analizowane
i o których tutaj krótko wspomnimy.
Wahadłami poziomymi dokonujemy pomiaru wahań kie
runku pionu w stosunku do pewnego stałego kierunku
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średniego. Istnieje jeszcze możliwość pomiaru precyzyjny
mi narzędziami astronomicznymi wahań pionu w stosunku
do osi świata. Stosunek zaobserwowanej wartości do teo
retycznej, oznaczany przez Λ, wyrazi się w ramach teorii
Love’a wzorem:
Λ = l+k-l

(19)

gdzie 1 jest liczbą Love’a, która dla Ziemi rzeczywistej
wynosi Około 0,06 (dla sztywnej Ziemi I = 0, a dla Ziemi
jednorodnej i płynnej I = 0,3).
Odkształcenia skorupy ziemskiej wywołane siłami pływo
wymi można jeszcze obserwować bezpośrednio tzw. ekstenSOmetrami. Są to przyrządy, których zasadniczą częścią są
pręty kwarcowe lub inwarowe sztywno związane z podło
żem, pozwalające zaobserwować zmiany długości odcinka
100 m z dokładnością względną rzędu 40-10. Zmiany obję
tościowe skorupy ziemskiej możliwe są także do zaobser
wowania przez pomiar zmian poziomu powierzchni płyn
nych pokładów (wody artezyjskie, ropa naftowa, lawy wul
kaniczne) w otworach wiertniczych.
Przejaw działania sił pływowych można jeszcze wykryć
z pomiaru pływów jeziornych za pomocą niwelacji precy
zyjnej oraz przez wyznaczenie tzw. statycznych pływów
morskich z obserwacji długookresowych (14-dniowych
i miesięcznych) pływów oceanicznych, o czym wspomniano
na wstępie.
Z nowych, interesujących konstrukcji instrumentów do
badania pływów należy wymienić wahadło pionowe do re
jestracji zmian kierunku linii pionu, skonstruowane przez
A. Grafa [14], Instrument ten przewidziany jest do po
miaru w otworach wiertniczych. Składa się on z dwóch
wahadeł o kształcie rur 2-metrowych, umieszczonych jedno
w drugim i wahających się w płaszczyznach wzajemnie do
siebie prostopadłych, celem rejestrowania zmian kierunku
pionu w dwóch płaszczyznach pionowych. Wychylenia wa
hadła rejestrowane są drogą elektryczną. Na taśmie reje
stracyjnej wartości kątowej 0,04”, tj. maksymalnej różnicy
między ekstremami krzywej pływowej odpowiada długość
40 mm. Instrument wyposażony jest W mechanizm wyko
nawczy zdalnie sterowany do ustawiania pionowego
w otworze. Rejestracja, dzięki połączeniu kablowemu, pro
wadzona jest na powierzchni na drukarce Wielopunktowej.
Prócz krzywej pływowej rejestrowana jest temperatura
i ciśnienie powietrza.
Graf wymienia następujące zalety swojej konstrukcji:
— wydłużony kształt instrumentu pozwala na łatwe
umieszczanie go w otworze wiertniczym,
— dzięki możliwości wykonywania pomiaru w otworach
wiertniczych, niezależnie od rozmieszczenia istniejących
kopalni, wahadłem poziomym można dokonywać równo
miernych zdjęć powierzchniowych i gęstych zdjęć profilo
wych,
— rejestracja elektryczna umożliwia zapis zdalny,
— otwór wiertniczy posiada mniejszy wpływ zakłócający
rozkład ciśnień na otaczających instrument ścianach skal
nych w porównaniu z pomieszczeniami w kopalniach,
— wahadło pionowe nie posiada żadnego tłumienia,
— cechowanie instrumentu można także wykonywać
zdalnie,
— wahadło pionowe ze względu na swą długość ma 10
razy większą bazę podporową niż poziome, przez co lokal
ne zmiany podłoża mają 10-krotnie mniejszy iwpływ zakłó
cający.
*

Jak wspomniano na wstępie, głównym celem prowadze
nia badań pływów skorupy ziemskiej jest uzyskanie ma
teriału do poznania właściwości globu ziemskiego. Prócz
tego obserwacje pływowe dostarczają szeregu bezpośred
nich korzyści praktycznych. Z obserwowanych krzywych
pływowych wyznacza Się poprawki chodu precyzyjnych ze

garów wahadłowych oraz poprawki chodu grawimetrów
wykonujących pomiary połowę. Podejmuje się próby po
wiązania obserwacji pływowych z prognozami tąpnięć ko
palnianych [17] i trzęsień ziemi oraz z poszukiwaniami geo
logicznymi. Konstrukcje wahadeł poziomych i doświadcze
nie uzyskane w toku pracy nimi wykorzystane może być
do badania ruchów zapór wodnych i innych budowli in
żynierskich.
W obecnej chwili na świecie pracuje około 80 stacji
pływowych, z czego około połowa w Europie. Bardzo duża
część istacji pozaeuropejskich znajduje się w Japonii (oko
ło 20),' gdzie problemowi badania pływów ziemskich przy
pisuje się duże znaczenie. Dane odnośnie ilości stacji pły
wowych na świecie pochodzą ze sprawozdania Biblioteki
Międzynarodowego Ośrodka Badania Pływów Ziemskich
w Brukseli [15], gdzie nadsyłane są materiały obserwacyjne.
W Polsce, stanowisko do badania pływów znajduje się
w Astronomicznej Stacji Szerokościowej PAN w Borowcu
koło Poznania. Stanowisko to wyposażone jest w grawi
metr Askania Gs-Il nr 110 oraz parę wahadeł poziomych
Lettau’a i parę wahadeł poziomych Tomaschka [16], Sta
nowisko to prowadziło rejestracje pływowe z przerwami
w latach 4959—63. Wyniki uzyskane z pomiarów wahadło
wych nie były w pełni zadowalające, głównie z tego powo
du, że cechy stanowiska (sztolnia pionowa, głębokość 10 m)
nie były całkowicie zgodne z zaleceniami w tej sprawie,
które omawialiśmy poprzednio.
Obecnie Obserwatorium w Borowcu wraz z zagadnienia
mi pływowymi podlega organizacyjnie nowo powstałemu
Działowi Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej Za
kładu Geofizyki PAN. Ostatnio rozważa się możliwość za
łożenia nowej stacji pływowej, usytuowanej w kopalni.
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Mechaniczna metoda identyfikacji stałych punktów odniesienia w sieciach teygonometiycznych
pełnych—stosowanych do wyznaczania przemieszczeń poziomych
Podstawową czynnością przy wyznaczaniu przemieszczeń
i odkształceń jest ustalenie grupy punktów stałych, stano
wiących układ odniesienia dla wyznaczanych wielkości. Za
punkty stałe uznaje się takie, których wzajemne zmiany
położenia mieszczą się w granicach dokładności wykonywa
nych pomiarów. Zależnie od rodzaju sieci i metody obser
wacji zadanie to można rozwiązać w różny sposób. W sieci
trygonometrycznej pełnej (rys. 1) identyfikację punktów od
niesienia przeprowadza się następująco:

W obliczeniach wykorzystuje się wielkości uzyskane w
wyniku wyrównania. Kolejne pary punktów traktuje się
jako stałe i „dostosowuje się” do nich pozostałe przesu
nięcia. Podobnie jak w przypadku wyrównania, uzyskanie
bliskich zeru2) przesunięć na innych punktach świadczy
o tym, że zarówno punkty dostosowania jak i te, które
uzyskały zbliżone do zera przesunięcia są punktami stałymi.
Dla wyprowadzenia właściwych wniosków odnośnie sta
łości sieci należałoby policzyć transformacje we wszystkich
możliwych kombinacjach, więc w ilości n(n —1) : 2 — 13).
Poniżej podano zestawienie ilości kombinacji dla różnych
ilości punktów w sieci:
n(n-l)

n--------------- 1
6
7
8
9
10
11

1) wyrównuje się różnice pomierzonych kierunków (ką
tów) przy założeniu stałości dwóch punktów,
2) drogą kolejnych prób transformuje się uzyskane w wy
niku wyrównania przesunięcia; za podstawę transformacji
służą wybrane pary punktów analizowanej sieci.

Ad 1. W przypadku stałości punktów dostosowania, do
branych tak, aby umożliwić właściwe znaczenie przesu
nięć, w wyniku wyrównania otrzymuje się dla innych
stałych punktów przesunięcia bliskie zera. Gdyby pomiar
był wielokrotnie dokładniejszy od wyznaczanych wielkości,
można by w takim przypadku, uznać identyfikację sta
łych punktów za dokonaną. Zazwyczaj jednak interesują
nas nawet niewielkie przesunięcia zbliżone do dokładności
pomiarów. Ich obecność powoduje, że w sieci może powstać
kilka grup „stałych punktów”, a w wyniku wyrównania
można otrzymać tylko jedną grupę. Tak więc nawet
w przypadku natychmiastowego stwierdzenia „stałości”
pewnych punktów nie wolno zakończyć badań. Ich potrzeba
jest na ogół automatyczna, gdyż z reguły co najmniej jeden
z punktów, na których oparto wyrównanie, jest ruchomy.

Ad 2. Jeśli wyrównanie zostało oparte na punktach „ru
chomych”, to stała sieć ulegnie skrętowi, przesunięciu
i zmianie skali. Jednak w figurze utworzonej przez punkty
stałe wewnętrzne proporcje pozostaną niezmienione*1). Moż
na więc dobrać taki sposób analitycznego opracowania, by
odwrócić skutki spowodowane wyrównaniem i punktom
stałym przypisać zerowe wielkości przesunięć. Temu celowi
służy transformacja przesunięć, opracowana przez T. Lazza'->
riniego.
’) Dzięki oparciu wyrównania tylko na dwóch punktach. Własność
tę wyjaśnia T. Lazzarini w pracy „Geodezyjne pomiary odkształceń
1 ich zastosowanie w budownictwie”.
:) Kryterium stałości w metodzie transformacyjnej przybiera
Postać:
(dx.) < mdχi gdzɪe: dli f⅛i to wielkości przesunięć uzyskane w wy(dy1) < mdvi
niku transformacji, a mdχl, mdyi są
błędami przesunięć uzyskanych w wy
niku wyrównania.
s) Przy liczeniu transformacji nie bierze się pod uwagę tych par
Punktów, które powodują niekorzystne wyznaczenie przemieszczeń.

14
20
27
35
44
54

Na wykonanie jednej transformacji dobry rachmistrz po
trzebuje około godziny czasu. Licząc, że należy rozpatrzyć
⅛ kombinacji, potrzeba na tel cel od 5 do 15 godzin pracy.
Nie jest to mało. Jednak czas opracowania pomiarów moż
na wybitnie skrócić dzięki wykorzystaniu metody mecha
nicznej transformacji.
Transformację taką zapewni przyrząd, w którym płasz
czyzna kliszy jest równoległa do płaszczyzny ekranu i po
siadający ruchy: zmianę skali, skręt i przesunięcie. Nie
trudno zauważyć, że warunki te spełnia przetwornik auto
matyczny, stosowany w fotogrametrii. Transformacja me
chaniczna będzie polegała na kolejnym wpasowywaniu
dwóch (poprawionych o uzyskane w wyniku wyrównania
wielkości przemieszczeń) punktów sieci na kalce (lub astralonie) w odpowiadające im punkty na planie. W przypadku
zgrania pewnych punktów należy je traktować razem
z punktami dostosowania jako stałe, o. ile decyzja taka
znajdzie potwierdzenie w transformacjach wykonanych
w oparciu o inne punkty z tej samej grupy.
Praktycznie, postępowanie identyfikacyjne przedstawia
się następująco: plan sieci należy przenieść na kalkę, na
którą nanosi się następnie przesunięcia otrzymane w wy
niku wyrównania różnic kierunków (w skali 5 :1). Kalka
zastępuje w przetworniku kliszę, a plan sieci — ekran.
Korzystając z możliwości zmiany skali, przesunięcia i skrę
tu, należy wpasowywać kolejno po dwa punkty, notując
jednocześnie fakt uzyskania każdej dodatkowej koincydencji.
Po wyczerpaniu wszystkich kombinacji, należy wyodrębnić
grupę punktów stałych i dokonać kontroli przez jednoczes
ne wpasowanie wszystkich punktów uznanych jako stałe.
Przy ocenie stałości należy stosować kryterium:

P — P' < n⅛
gdzie:
P —
P' —

mp —

położenie punktu na planie,
położenie punktu na kalce (zrzutowane na
plan),
błąd wyznaczenia przesunięcia punktu, na
niesiony graficznie (w postaci okręgu) na plan,
przy czym
mʃ, = mdx + mjɔ,;

mdx

ɪ

Mfy

są wielkościami obliczonymi w wyniku wyrównania różnię
kierunków. Wielkości błędów wyznaczenia przesunięcia
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punktów służących za podstawę wyrównania należy przyjąć
zależnie od wymaganej dokładności wyznaczenia przesunięć.
Sieć przedstawioną na rysunku 1 wyrównano w oparciu
o punkty III i VI a następnie transformowano ją sposobem
mechanicznym. W wyniku transformacji uzyskano następu
jące grupy wzajemnie stałych punktów:

Dodatkowa koincydencja

Podstawa transformacji

I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
V

II
IV
IV4)
V
V
VI
VI
VIII
III
IV
V
V
VIII
IV
V
VI
VII
V
VII
VII
VIII
VIII

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

Z zestawienia wynika, że stałymi są punkty: II, IV, V
i VIII. Można je wpasować jednocześnie, uzyskując tym sa
mym kontrolę transformacji. Na rysunku 2 przedstawiono
obraz widoczny na ekranie w momencie ostatecznego, kon
trolnego wpasowania.
W oparciu o tak zidentyfikowane stałe punkty, należy
wykonać tzw. transformacje ostateczną, sposobem analitycz
nym. Transformacja ta jest jednocześnie kontrolą dokona
nej identyfikacji, gdyż błąd dostosowania policzony po jej
wykonaniu powinien być mniejszy od wńelkości wynika
jącej z wymagań stawianych dokładności wyznaczanych
przemieszczeń.
Błędy wynikające z niedoskonałej budoWy przetwornika
są niewielkie tym bardziej, jeśli weżmiemy pod uwagę
fakt, że skalę przesunięć można dobierać dowolnie i tym
samym decydować o dokładności transformacji. Dla udoku
mentowania tego stwierdzenia zestawiono poniżej prze
mieszczenia uzyskane w wyniku:
1. Transformacji ostatecznej analitycznej.
2. Transformacji ostatecznej mechanicznej (pomierzone
na planie). W trzeciej kolumnie podano prawdziwe wielko
ści przesunięć, a w następnych błędy prawdziwe.
Punkt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

1
3,78 mm
0,35
2,73
0,62
0,66
1,70
10,66
0,23
4,88

2

3

4,42 mm
0,36
3,80
0,64
0,48
1,88
11,14
0,84
5,14

4

__
—
4,90
—
0,41
0,90
12,00
—
2,52

3,78 mm
0,35
2,17
0,62
0,25
0,80
1,34
0,23
2,36
mta

= ± 1 ∙75

5

4,42 mm
0,01
1,10
0,64
0,07
0,98
0,86
0,84
2,62
mtm= i1’84

Z tablicy wynika, że średni błąd prawdziwy wyznaczonej
wielkości (m/a) jest zaledwie o 0,09 mm mniejszy od błędu
wielkości wyznaczonej w sposób mechaniczny (mt,n)∙
Całość identyfikacji, łącznie z naniesieniem punktów na
plan i kalkę nie trwa dłużej niż godzinę. Oszczędność czasu
będzie szczególnie widoczna, jeśli cała sieć ulegnie defor
macji. Korzystając z transformacji mechanicznej można
wtedy uniknąć wielu bezużytecznych obliczeń.
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Walne zgromadzenie członków oddziału
Gdańskiego SGP

Dnia 13 marca 1967 roku odbyło się
w Gdańsku w sali Herbowej Prezydium
WRN Walne Zgromadzenie Członków’
Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia
Geodetów Polskich. Zebraniu przewod
niczył kol. Władysław Basis. Spra
wozdanie z działalności złożył przewod
niczący Zarządu Oddziału kol. Antoni
Nalepa. W końcu 1966 roku oddział li
czył 301 członków, w tym inżynierów
99, techników 169, innych 23. Członko
wie ci zgrupowani byli w 23 kołach
zakładowych. Najliczniejsze koła przy
WBGiUR i przy Gdańskim Okręgowym
Przedsiębiorstwie Mierniczym liczyły
po 43 członków. Najmniej członków li
czyły koła przy 13 powiatowych biu
rach geodezji, gdyż od 4 do 8 człon
ków. Liczba członków zbiorowych wy
nosiła 18.
Przy Zarządzie Oddziału działało 8
następujących komisji: techniki, szkoleniowo-odczytowa, organizacji i ekono
miki, wydawnictw, klubowo-rozrywkowa, uprawnień zawodu, pomocy kole
żeńskiej oraz zobowiązań i czynów spo
łecznych.
W okresie sprawozdawczym odbyło
się 9 zebrań plenarnych Zarządu, w
których wzięli udział przewodniczący
kół zakładowych. Prezydium Zarządu
odbyło 12 zebrań. W kolach zakłado
wych wygłoszono ogółem 16 odczytów,
których wysłuchało 388 osób.
Koła zakładowe zorganizowały 9 na
rad, na których omawiano problematy
kę postępu technicznego, wydajności
pracy, jakości i terminów robót, orga
nizacji i ekonomiki pracy. Na 4 kursokonferencjach, w których udział wzięło
218 osób omawiano sprawy wykorzy
stania najnowszego sprzętu geodezyj
nego i reprodukcyjnego oraz problemy
ekonomiki i organizacji pracy. Przy
okazji kursokonferencji zorganizowano
2 wystawy prac geodezyjnych obrazu
jące geodetów na wybranych odcinkach
pracy zawodowej. Po dłuższej przer
wie wznowiono wydawnictwo „Biulety
nu informacyjnego, poświęconego spra
wom oddziału SGP”.
Zarząd Oddziału czuwał nad przy
gotowaniem wytycznych do prawidło
wej pracy i współpracy komisji oddzia
łowych oraz do koordynacji pracy
poszczególnych kół zakładowych przy
realizacji uchwał Walnego Zgromadze
nia Oddziału, postanowień Zarządu
Głównego SGP oraz Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego NOT.
W związku z obchodami Tysiąclecia
Państwa Polskiego wiele kół zakłado
wych podjęło szereg zobowiązań zwią
zanych z bezinteresownym wykona

niem dokumentacji dla obiektów zwią
zanych z historią
kultury polskiej,
walk wyzwoleńczych, narodu polskie
go, budowę szkół tysiąclecia, interna
tów, boisk itp. Wartość wykonanych
zobowiązań zamyka się sumą 264 208 zł.
Zarząd Oddziału zorganizował wysta
wę węgierskich narzędzi geodezyjnych
produkcji MOM z Budapesztu. Wysta
wę tę zwiedziło 200 kolegów.
Działalność oddziału, poszczególnych
komisji oraz kół zakładowych miała na
celu:
— niesienie pomocy
kierownictwu
Zakładu w realizacji zadań,
— czuwanie nad unowocześnieniem
produkcji w drodze stosowania do
stępnych narzędzi pracy,
— podnoszenie kwalifikacji zawodo
wych kadry inżynierów i techników,
— dalszą poprawę jakości produktu
oraz wzrostu wydajności pracy,
— umocnienie więzi koleżeńskiej i
wytwarzanie dobrej atmosfery pracy,
— społeczne zaangażowanie człon
ków i niestowarzyszonych w czynach
społeczno-produkcyjnych.
Te kierunki pracy ogniw stowarzy
szenia pozwoliły na dalsze utrzymanie
i podnoszenie autorytetu organizacji,
szczególnie w kołach dobrze zorganizo
wanych, w których obok zarządu koła
pracą społeczną prowadzoną w koleżeń-

skiej atmosferze zajęli się wszyscy lub
większość członków.
W dyskusji nad sprawozdaniem za
bierali głos koledzy: Jan Cybulski,
Mieczysław Szułczyński, Piotr Góral,
Jerzy Stawowski, Jan Dębski.
Po dyskusji nad sprawozdaniem Za
rządu i wręczeniu zasłużonym akty
wistom nagród książkowych, odbyły
się wybory do władz oddziału na na
stępną kadencję.
Na przewodniczącego Oddziału został
wybrany kol. Antoni Nalepa, zaś do
Zarządu koledzy: Janusz Bujak, Piotr
Góral, Aleksander Kalisz, Jerzy Stawowski, Mieczysław Szułczyński.
Po wyborach władz Oddziału oraz
delegatów na XXI Zjazd Delegatów
SGP oraz na Walne Zgromadzenie Od
działu Wojewódzkiego NOT kol. Jan
Żołobiński przedłożył wnioski opraco
wane przez Komisję Wnioskową.
W dyskusji nad zgłoszonymi wnioska
mi zabierali głos koledzy: Jerzy Stawowski, Mieczysław Szułczyński, Wi
told Błoński, Stanisław Szymański.
Po uchwaleniu wniosków na XXI
Zjazd Delegatów SGP przyjęto wy
tyczne do dalszej pracy Oddziału.
ANTONf

NALEPA

Gdańsk

Geodezyjny ,,Archimedes" w Katowicach
Kto z nas nie pasjonuje się świetny
mi plebiscytami telewizyjnymi ,,Archimedesa”?
W ogólnopolskim głosowaniu wybie
ra się jedną z trzech przedstawionych
w programie postaci, przy czym zasad
nicze kryterium wyboru stanowi tu
możliwość postawienia wybranej oso
by jako wzorca współczesności.
Ponieważ programy tego typu cieszą
się ogromną popularnością, a jedno
cześnie w atrakcyjnej formie kształcą
słuchaczy, postanowiliśmy podobną im
prezę urządzić na Walnym Zgromadze
niu Oddziału SGP w Katowicach.
Inicjatorem tej imprezy był kol. Mi
rosław Żak.
A więc „geodezyjny Archimedes” —
plebiscyt ma taką postać związaną z
geodezją, która najlepiej pasuje do na
szych czasów i dzięki swym cnotom
służyć może jako wzór do naśladow
nictwa.

Już sam wybór trzech postaci, które
należało przedstawić zebranym sprawił
wiele kłopotu. Zdania były podzielone,
dyskusji było wiele. Wreszcie wybra
no: Tadeusza Banachiewicza — wy
bitnego uczonego, Jana Śniadeckiego —
wielkiego działacza, uczonego i prak
tyka oraz Abrahama Sterna — genial
nego samouka-konstruktora.
Charakterystyki i obrony tych syl
wetek i krytyki kontrkandydatów
podjęli się kolejno koledzy Hubert
Rak (T. Banachiewicz), Mirosław Żak
(Jan Śniadecki) i Kazimierz Nowicki
(Abraham Stern).
Zabawa była kapitalna. Słuchacze z
ogromną
uwagą i zainteresowaniem
wysłuchali charakterystyki przedsta
wionych im postaci.
Najpierw kolega K. Nowicki omówił
sylwetkę Abrahama Sterna, podkreśla
jąc ogromne zasługi, a nade wszystko
wielkie samozaparcie i pęd do wiedzy.
Oto biedny pomocnik zegarmistrza z
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kursu przewidywał zaznajomienie się
z takimi pracami jak:
— zdjęcia szczegółów metodą bezpo
średnią,
— osnowy sytuacyjne,
— osnowy wysokościowe,
— pomiary rzeźby terenu,
— zasady kosztorysowania robót geo
dezyjnych,
— wybrane zagadnienia z geodezji
(prace geodezyjne w rolnictwie, foto
grametria, pomiary realizacyjne, po
miary odkształceń, prace geodezyjne w
górnictwie, metody reprodukcji map,
maszyny matematyczne).
Kurs składał się z zajęć teoretycznych
i praktycznych. Po omówieniu każdego
z tematów odbywały się ćwiczenia
praktyczne. Z ogromną satysfakcją
oglądaliśmy naszych głównych księ
gowych (z którymi nieraz tak trudno
znaleźć wspólny język) uwijających się
z tyczkami i ruletkami lub w momen
cie, kiedy
bezskutecznie usiłowali
zgłębić tajemnicę odczytywania kątów
Mirosław Zak w teodolicie. Kurs odbywał się okre
sami
dwudniowymi:
wykłady-ćwiczenia przez całą zimę, co było zresztą
zamierzone przez organizatorów. Czer
wone nosy, sine ręce i katar ułatwiały
Kurs podstaw geodezji dla nietechnicznych
nazajutrz zrozumienie pracy terenowca.
W ramach kursu zorganizowano rów
pracowników przedsiębiorstw geodezyjnych
nież pokaz metod reprodukcji map oraz
Bliższe zaznajomienie się ze struk decydują o gospodarce przedsiębior demonstrację pracy maszyny ÜMC-1.
Zakończono kurs rodzajem konkursu,
stwa.
turą zawodową pracowników admini
podczas którego uczestnicy odpowiadali
stracji i pośredniej produkcji przed
Nie trzeba więc chyba nikogo prze
siębiorstw
geodezyjnych
pozwala konywać, jak bardzo przydatna była na proste pytania z zakresu geodezji.
Wręczeniem nagrody książkowej naj
stwierdzić, że około 50% zatrudnionych by u tych osób znajomość chociażby
uczestnikowi,
którym
nie posiada wykształcenia geodezyjne podstawowych zasad geodezji; zrozu pilniejszemu
uznano p. Lidię Graniczną — pra
go. Jest to zresztą oczywiste, gdyż cho mienie poszczególnych procesów tech
cownika działu księgowości Katowic
dzi tu o pracowników spełniających nologicznych,
orientacja w sposobie
wiele funkcji nietechnicznych. Jedno wykonywania robót, znajomość termi- kiego Okręgowego Przedsiębiorstwa
cześnie jednak wśród tej grupy osób nologiix poznanie trudności towarzy Mierniczego, kawą, ciastkami i lampką
znajdują się tacy, którzy bezpośrednio szących różnym typom prac geodezyj wina zakończono tę miłą i pożyteczną
imprezę.
decydują o profilu działalności całego
nych.
Wydaje się, że mały kroczek w kie
przedsiębiorstwa. Dodajmy — przed
pracy geodetów
Chcąc wypełnić tę lukę Zarząd Od runku zrozumienia
siębiorstwa geodezyjnego.
przez tych, którzy tą pracą w znacz
Zastępca dyrektora do spraw ekono działu SGP w Katowicach zorganizo
nym stopniu kierują, został w ten spo
micznych, główny księgowy, kierow wał dla nietechnicznych pracowników
sób osiągnięty.
nik działu ekonomicznego, kierownik przedsiębiorstw geodezyjnych kurs z
Mirosław Zak
działu zaopatrzenia — oto osoby, które zakresu podstaw geodezji. Program

Hrubieszowa staje się z biegiem czasu
najwybitniejszą indywidualnością War
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk, konstruktorem wielu znakomi
tych rozwiązań mechanicznych, a w
tym prototypu arytmometru, zbliżone
go budową do współczesnych maszyn
do Uczenia.
Następnie przedstawiona została po
stać prof. Tadeusza Banachiewicza,
twórcy rachunku krakowianowego,
który rozsławił imię Polski i swego
ukochanego Krakowa ogromnym do
robkiem naukowym.
Trzecia sylwetka — Jan Śniadecki
wielki uczony, znakomity pedagog, wy
bitny praktyk — inżynier i niespoży
tych sił działacz społeczny, który był
organizatorem życia naukowego i kul
turalnego całego narodu.
Po prezentacji trzech znakomitych
postaci, trzej koledzy uosabiający te
postacie w plebiscycie, poczęli wymow
nie zasiewać wątpliwości w umysłach
słuchaczy, eksponując pewne niedosko
nałości i wady
naszych bohaterów.

Potyczki słowne budziły żywą reakcję
sali. Szala zwycięstwa przechylała się
w stronę kolejno przedstawianych po
staci.
Ostatni zabrał głos obrońca Abraha
ma Sterna, mówiąc: „Co w tym dziw
nego, że ci dwaj uczeni, którzy ukoń
czyli po kilka fakultetów, byli mądrzy?
Robili to, co do nich należało. Czy nie
zasługuje raczej na szczególne podkreś
lenie samozaparcie i pęd do najwię
kszych osiągnięć skromnego Żyda z
Hrubieszowa, który dopiero w wieku
lat 30 nauczył się pisać? Czy jego
wielka pasja konstruktora-samouka nie
zasługuje na naśladownictwo?”.
Słuchacze zostali przekonani.
Największa ilość słuchaczy opowie
działa się za Abrahamem Sternem, a
jego obrońcę nagrodziła gromkimi
oklaskami.
Cały konkurs trwał niespełna 30 mi
nut, a był na pewno imprezą bardzo
pożyteczną, ciekawą i udaną.

Mgr inż. ANTONI HOLLENDER

Dnia 31 stycznia 1967 r. polski świat
geodezyjny poniósł bolesną stratę. Od
szedł na zawsze nestor polskich geode
tów mgr inż. Antoni Hollender.
Jeszcze nie tak dawno — przed kil
koma miesiącami — obchodził w za
ciszu domowym uroczystość 80-lecia
swych urodzin, przyjmując od licznie
zebranych kolegów, z właściwym sobie,
tak ujmującym humorem, tempera
mentem i żywością umysłu, kwiaty i
życzenia setnych lat.
Niestety długotrwała ciężka choroba
położyła kres Jego życiu.
Postać Zmarłego znana była na prze
strzeni długich lat wielu pokoleniom
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geodetów. Urodzony 13 czerwca 1886 r.
w Hryniowcach na Pokuciu, nauki pod
stawowe i średnie odbył w Wyższej
Szkole Realnej w Stanisławowie, a na
stępnie w r. 1906, — studia geodezyjne
w Lwowskiej Politechnice, po czym
został przyjęty do państwowej służby
mierniczej w charakterze elewa w
Urzędzie Katastralnym w Zydaczowie.
Od tej pory zaczęła się Jego wytę
żona i nieustająca praca niejako w
dwu kierunkach, które się razem uzu
pełniały: ciężka odpowiedzialna praca
zawodowa na coraz to wyższych, bar
dziej eksponowanych
stanowiskach
oraz praca społeczna wśród ludu wiej
skiego,
robotników i mieszczaństwa
nad podniesieniem ducha patriotycz
nego.
Źródłem i inspiracją tej wytrwałej,
nieustającej i bezinteresownej pracy
była gorąca miłość i tęsknota do nie
podległej Polski, głęboki humanizm i
szczery demokratyzm.
Zmieniały się kolejne placówki, któ
re obejmował w urzędzie: Jasło, Le
żajsk, Tyśmienica, Nowy Sącz, Stary
Sącz, Tyśmienica po raz wtóry, Zło

czów, wreszcie Lwów, gdzie został kie
rownikiem Wojewódzkiego Archiwum
Map Katastralnych.
Gdziekolwiek był, wszędzie dał się
poznać jako człowiek niepospolitego
charakteru, gorący patriota, pierwszo
rzędny organizator oraz wzięty mówca.
Dlatego wszędzie Go kochano, szano
wano i z żalem żegnano.
W okresie lat 1919—1928 pełnił fun
kcję komisarza rządowego miasta Tyśmienicy, zyskując sobie miłość i szacu
nek wszystkich jego mieszkańców, bez
różnicy narodowości.
Za pracę społeczną i zawodową zo
stał w r. 1927
odznaczony Złotym
Krzyżem Zasługi.
Był inspiratorem, a od r. 1924 bez
przerwy prezesem Centralnego Stowa
rzyszenia Inżynierów Mierniczych we
Lwowie, od r. 1928 — prezesem Od
działu Lwowskiego Związku Inżynie
rów Mierniczych RP oraz członkiem
Zarządu Głównego tegoż Związku; w
r. 1938 wybrano go honorowym pre
zesem Stowarzyszenia za Jego zasługi
w obronie spraw zawodu, za szereg
artykułów oraz publikację „Kataster
gruntowy w świetle cyfr i rzeczywis
tości”.

Był jednym z organizatorów I Zjaz
du Wychowanków Wydziału Geodezyj
nego Politechniki Lwowskiej w r. 1932
we Lwowie, a następnie I Kongresu
Miernictwa w r. 1939 w Warszawie,
na którym jako członek Komitetu Ho
norowego Kongresu wygłosił jeden z
referatów.
Wybuch wojny, katastrofa wrześnio
wa, podziemie, obóz, konfiskata mie
nia, a wreszcie najboleśniejszy cios —
śmierć jedynego syna — Tadeusza,
świetnie zapowiadającego się, znanego
i uznanego poety, rozstrzelanego na
Pawiaku przez Niemców za podziem
ną pracę dziennikarską i za jego prze
konania komunistyczne — oto pokło
sie okresu okupacji.
W maju 1944 r. wrócił wraz z rodzi
ną do Krakowa, gdzie zgłosił się do
pracy w służbie Polski Ludowej i za
trudniony został jako kierownik admi
nistracyjny w Wydziale Pomiarów
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a
od r. 1951 pełnił funkcję kierownika wo
jewódzkiej służby geodezyjnej. Ostatnie
lata pracy zawodowej spędził jako
starszy inspektor Delegatury GUGiK w
Krakowie. W r. 1958 przeszedł na eme
ryturę.
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yN latach 1948—1952 był wykładowcą
w Technikum Geodezyjnym w Krako
wie, uzyskując tytuł „przodownika na
uki”. W latach 1947—1949 prowadził
wykłady na 3-letnim Kursie dla Mier
niczych b. Urzędu Ziemskiego. W la
tach
1952—1954 był wykładowcą
Wszechnicy Radiowej. Od r. 1951
do 1963 — kierownikiem i wykła
dowcą na kursach kreśleń mierni
czych i kartograficznych w Krakowie,
które wyszkoliły kilkuset kreślarzy. W
latach 1952—1956 był przewodniczącym
Oddziału Wojewódzkiego Stowarzysze
nia Geodetów Polskich w Krakowie,
gdzie rozwinął szeroką działalność.
W czasie Jego kadencji liczba członków
wzrosła dwukrotnie, a kołami zakłado
wymi objęto wszystkie komórki geode
zyjne. Jego zasługą jest zorganizowanie
dwu udanych konferencji naukowotechnicznych (1953—1955).
Od r. 1948 był aktywnym członkiem
Stronnictwa Demokratycznego.
Nie sposób wymienić wszystkich Jego
prac, funkcji, akcji, inicjatyw i wy
stąpień. W uznaniu wszechstronnych
zasług odznaczony
został Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za

zasługi w dziedzinie Geodezji i Kar
tografii oraz Krzyżem Kawalerskim
Odrodzenia Polski.
W ostatnim roku życia spotkała Go
wzruszająca niespodzianka. Oto w Le
żajsku, gdzie pozostawił po sobie nie
zatartą pamięć, w miejscu urodzenia
Jego syna Tadeusza — społeczeństwo
miejscowe ufundowało samorzutnie ta
blicę pamiątkową w domu, gdzie mie
szkał, oraz postanowiło urządzić mu
zeum ku czci Jego syna.
Do ostatnich chwil życia był zawsze
czynny, wrażliwy na ludzką niedolę,
zawsze śpieszący z pomocą, zawsze
czujny — jeśli szło o dobro społeczne,
uwielbiany przez młodzież, kochany
i szanowany przez kolegów.
Gorące, wielkie serce bić przestało...
W smutnej uroczystości pożegnania
wzięli udział wszyscy, którzy Go zna
li, w serdecznych słowach żegnali Go
prof, dr Zbigniew Skąpski i mgr inż.
Zdzisław Strejczek.
Cześć Jego świetlanej pamięci.

Kąt zewnętrzny ADC = 2β. Trójkąt
ACD jest równoramienny, a wobec te
go <⅛ DAC = 2β.
Kąt BAC = a + β=iβ= 96039'
β = 32013' zaś a = 64o26'

1
1
100
P2 = — ∙ AD ∙ EC - — ■ 100-------- tg β =
2
2
2
= 5226 m2
Istnieje wiele sposobów obliczenia
P1 i P-2, najprostszy jednak jest podany
wyżej, gdyż nie wymaga liczenia żad
nych elementów liniowych. Obliczamy
jedynie a i β, a następnie P1 i P2.
W wyniku losowania nagroda główna
przypadła kol.: Zdzisławowi DawidoWidowiczowi z Piotrkowa; jest to ma
pa plastyczna Tatr (od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich). Nagrody dodatko
we w postaci książek wylosowali kole
dzy: Stanisław Serafin z Wrocławia,
Bohdan Kozarzewski z Białegostoku,
Jerzy Szwarlik z Katowic, Henryk
Cierkoń z Lublina, Władysław Wieczór
z Łodzi.

Rozwiązanie zadania nr 42
Zadanie nr 42 spotkało się z dużym
zainteresowaniem, gdyż wpłynęło na
nie 66 rozwiązań. Prawidłowa odpo
wiedź jest następująca:
P1 = 4510 m1
2
P, = 5226 m2
Zadanie nie było trudne, a ogromna
większość kolegów rozwiązała je w
sposób następujący:
Ponieważ trójkąt ABD jest równora
mienny, więc <£ BAD = ABD = β.

Mgr inż. Jan Korzeniewicz

Rozwiqzcnie zadania nr 42 nadesłali:
Jerzy Skibicki (Piotrków), Edward Domka
(Jarosław), Ryszard Krzywoń (Piekary Śląs
kie), Wiesław Szymczak (Łódź), E. Fiodo
rów (Białystok),
Remigiusz Szczepaniak
(Warszawa), Zdzisław Dawidowicz (Piotr
ków), Saturnin Zygmunt (Bytom), Henryk
Hadasz (Gliwice), Witold Kuckiewicz (War
szawa), Grzegorz
Krawczyk
(Szczecin),
Jacek Żebrowski (Łódź), Stanisław Sera
fin (Wroclaw), Kamil Kasprzycki (BielskoBiała), Henryk Ciborowski — (Białystok),
Zygmunt Moraczewski
(Łódź), Edmund
Musial (Radomsko), Adam Nowakowski
(Warszawa), Alfred
Jankowski (Gdynia),
Ludwik Padewski (Wrocław), Jerzy Glejch
(Kielce), Włodzimierz
Kuberka (Poznań),
Bohdan Kozarzewski (Białystok), Władysław

Figielski (Szczecin), Jerzy Labus (Katowice),
Józef Zdyb (Ostrowiec Sw.), Jerzy SzwarIik (Katowice), Longin Strutynski (Bla
chownia Sl.), Pham
Kim Chi (Kraków
AGH), Marian Jalbrzykowski (Białystok),
Jerzy Szpyra (Wąbrzeźno), Andrzej Bo
gucki (Ostrowiec Sw.), Henryk Liberek (Ja
rocin), Władysław Kochan (Szczecin), Wik
tor Pietrulan (Szczecin), Jan Komusiński
(Oświęcim), Henryk Olechowski (Warszawa),
Włodzimierz Mentel (Grodziec k. Będzina),
Henryk Cierkoń (Lublin), Józef Strzelec
(Niemodlin), Andrzej Bodak (Żagań), Sta
nisław Jarosiński (Katowice), Władysław
Wieczór (Łódź), Karol Borzucki (Ruda Sl.),
Stanisław Ogrodowczyk (Kościan), Wiktor

W trapezie pomierzono przekątne i
linię łączącą środki boków nierównoległych oraz kąt DAB. Znaleźć boki
trapezu.

Zadanie nr 47

Dane:

AC
BD
GH
DAC

=
=
=
=

210,00
150,00
150,00
48035,

Zadanie nadesłał kol. Edmund Musiol z Radomska.
Rozwiązanie nadesłać należy do dnia
15 sierpnia 1967 r.

Gogoliński (Kraków), Zygmunt Lotka (Ka
towice — Dąb), Stanisław Pieniążek (Klucz
bork), Józef Bartnicki (Szczecin), Eugeniusz
Bodych (Skierniewice), Jan Wandasiewicz
(Jarosław), Ksawery Malewicz (Radomsko),
Jan Obtulowicz (Kraków), Zenon Zarzycki
(Łódź), Włodzimierz
Bazylewicz (Będzin),
Krystyna Tuszyńska (Wrocław), Henryk MuSiatowicz (Szczecin), Krzysztof Chudy (Lu
blin),
Hieronim Olenderek
(Warszawa),
Eugeniusz Waniek (Bytom), Gerard Ramolla
(Wójtowa Wieś k. Opola), Franciszek KaIandyk (Sulechów), Wojciech Baniewicz
(Słupsk), Grupa Pomiarowa Rz. OPM (Ma
chów), Jerzy Guzik (Nisko), Henryk Kużnik
(Kraków).
NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znane będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci mapy plastycznej Tatr i książ
ki — od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

UWAGA !
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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KIELECKIE. MAPA SAMOi : 500 000. Państwo
we Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych,
Warszawa 1966, format 456 X 530 mm (po złożeniu
108 X 232 mm), cena 10.— zł.
WOJEWÓDZTWO

Chodowo-Krajoznawcza

Do bardzo ubogiego zestawu pol
skich map samochodowych doszła nie
dawno nowa pozycja — Mapa samoChodowo-Itrajoznaweza
woj ewództwa
kieleckiego 1 : 500 0C0. Podzialka wska
zuje na podobieństwo z mapami wcześ
niej wydanego Atlasu samochodowego
Polski *). Nowa mapa samochodowa
jest w istocie powtórzeniem na jednym
arkuszu kilku sekcji atlasu samochodo
wego i pod względem kartograficznym
nie wnosi nic nowego. Znajdziemy tu
więc: drogi kołowe w podziale na trzy
rodzaje, krajową i międzynarodową,
numerację dróg, podwójny kilometraż,
miejscowości w podziale na sześć klas.
Zwiększono natomiast nieznacznie sieć

∣H
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dróg niższych klas, dodano kilkanaście
mniejszych miejscowości, zmianom uległ kilometraż, wyróżniono granice
województwa kieleckiego. Treść mapy
wzbogacona została jedynie o interesu
jące turystów obiekty, które w atlasie
podane były w części tekstowej. Opu
szczono na mapie Ojcowski Park Na
rodowy.
Mapa obejmuje swym zasięgiem ob
szar po Łódź i Trzebinię na zachodzie,
Kraków i Rzeszów na południu, Stalo
wą Wolę na wschodzie i Grójec na
północy. Na dodatkowej mapce podano
odległości drogowe z Kielc do wszyst
kich miast wojewódzkich. Na odwrocie
podano szereg informacji krajoznaw

GEODESIA es KARTOGRAFIA

Nr 5 — wrzesień—październik 1966 r.
— J. J. Levallois-— Rozwój geo
dezji w ostatnim dwudziestoleciu. —
F. Raum — Międzynarodowa Konfe
rencja Geodezyjna w Budapeszcie. —
F. Halmos — V. Hetenyi —
Obliczenie współrzędnych punktu wcię
tego przy wykorzystaniu azymutu
określonego za pomocą teodolitu żyro
skopowego. — L. Bendefy — Uwagi
o tektonice Europy. — Gy. Szent —
Ivanyi — Pomiary miast wykonane
w roku 1965. — Zs. Mike — FotoInterpretaOja na Węgrzech. — L. Lac
ko — Treść i forma w kartografii
ekonomicznej. — I. Suta — Ochrona
pracy w geodezji inżynieryjnej. — Ka
tedra geodezji EKME — Treść map
w wielkich skalach.
Nr 6 — listopad-grudzień 1966 r. Z.
Halmos — Określenie stałych teo
dolitu żyroskopowego. — Gy. Andor
— Wyznaczenie działek budowlanych
w miastach i osiedlach. — L. Bend e f y — Reniwelacja sieci precyzyjnej
w Finlandii. — Gy. Holeczy — K.
Horvath — A. Sardy — Program
ćwiczeń polowyeh katedry geodezji
EKME. — K. Horwath — O do
kładności niwelacji trygonometrycznej.
— P. F ii 1 e — Poligonizacja centralna.
— A. Fodor — L. Reis — O moż
liwościach
zastosowania
grafomatu
przy sporządzaniu map. — L. T e Ι
ο s u t i — Technika map rytowanych.
— Kronika: — E. Regoczi — Świa
towa Akademia Nauk — T. Lukacs
— Współczesne instrumenty kartogra
ficzne. — L. Bendefy — Czy w

I UiyelatvMttui
czych i turystycznych, takich jak: opis
geograficzny, charakterystyka najważ
niejszych ośrodków turystycznych wo
jewództwa, wykaz hoteli i domów
noclegowych dla turystów, stacji ben
zynowych, punktów informacji tury
stycznej, rezerwatów przyrody.
Wobec stanu istniejącego mapa wo
jewództwa kieleckiego jest na pewno
pożyteczną pomocą dla automobilistów
poruszających się po terenie przedsta
wionym na mapie, a nie dysponują
cych atlasem samochodowym.
Maciej Piekuth
>) Porównaj rec. L. Ratajskiego („Poznaj
Świat” 1958, nr 10, str. 45).

THE CHARTERED SURVEYOR

geodezji „norma” ma znaczenie tech
niczne. — Gy. Alpar — Węgierskie
wydawnictwa geodezyjne w 1965 r. —
Gy. Balogh — Plany miasta Sumeg
wykonane w czasie praktyk studen
ckich. — L. Balazc — Instrukcja
o numeracji porządkowej nieruchomoś
ci. — T. Raum — Sympozjum foto
grametryczne w Pradze. — V. Vinc z e — Wyższa Szkoła Geodezyjna w
Szekesfehervar. ■—

Nr 1 — lipiec 1965 r. — S. P. Simcoocks — P. B. J. Crisp — E. W.
Grimwood — Nowoczesna technika
maszyn do liczenia a przygotowanie
obliczeń. — J.E. Cooke — Ekono
mika środowiska geograficznego. —
B. E. Drake — Aspekty rachunko
wości i urządzenia ekonomiką środo
wiska. — T. R. F. Fenwick — Spół
dzielnie w leśnictwie i ich możliwości.
— S.E. Denman — Ceny ziemi w
miastach i kilka uwag na ten temat.
— E. Ford — Centralne ogrzewanie
gazowe w dużych budynkach. Kronika
młodych: C. Williams — Zawód
geodezyjny w Malajzji.

Tijdschrift voor kadaster
en Landmeetkunde

Nr 2 — sierpień 1965 r. Doroczna
konferencja geodetów W Cambridge —
1965. — W. L. Slayton — Budowa
i rozbudowa miast w Stanach Zjedno
czonych. — J. Keith — Przebudowa
i unowocześnienie niedostatecznie wy
posażonych okręgów miejskich. — A.
Day — Rozwój miast a zagadnienia
o charakterze ogólnym. — J. G. P ow e 11 — Wkład rzeczoznawcy w stu
dium planowania wielkich budowli. —
A. T. Breit-Jones — Wkład rze
czoznawcy mierniczego w postępowa
niu, ocenie i kontroli finansowej pro
jektów budowlanych. — D. A. J. S earle — Reorganizacja i unowocześ
nienie miast. — I. D. Muir — Wyko
rzystanie i znaczenie złóż rud. — G.
Camblin — Nowe miasta i parki
narodowe w Północnej Irlandii.

Nr 5 — wrzesień—październik 1966 r.
— B. G. K. Knijger- Kilka uwag
o automatyzacji obliczeń geodezyjnych.
— W. F. B onardt — Nanoszenie
punktów o współrzędnych określonych
za pomocą grafomatu Zuse Z-64. —
In Memoriam prof, dr F.A. Vening
Meinesz. (1887—1966).
Nr 6 — listopad—grudzień 1966 r. —
Współczesna technika kartograficzna.
— E. Englerts — Holenderski in
strument trygonometryczny z roku
1751 — Suplement holenderski do Mię
dzynarodowego Słownika Geodezyjnego
FIG. — 5ιl-sze dni geodezyjne w Niem
czech.

Nr 3 — wrzesień 1965 r. — B. J.
Wratteno — Ośrodek Cowley w
Oxford. Sprawozdania z dyskusji w

CZYTAJ I PRENUMERUJ „PRZEGLĄD GEODEZYJNY"

Sdkcjach na konferencji geodetów w
Cambridge. — A. Budden — Mo
dernizacja starego budownictwa w
Birmingham. — J. Kolsey — Cy
kliczne po∣nawianie niwelacji w sie
ciach !niwelacyjnych Ordnance Survey
w Anglii.

Nr 5 — listopad 1965 r. E.S. Dobb
— D. J. Griffiths — Długookreso
we inwestycje w rolnictwie. — J. B.
Cannel — Rozbudowa i gospodarka
a geodeci. — J.A. Denton — Pla
nowanie i projektowanie uprzemysło
wienia. — Μ. R. Richards — Elek
tromagnetyczne pomiary długości —
.sympozjum w Oxford — wrzesień
1965 r. H. L. F. — Vaughan — Na
rzędzia elektroniczne w pomiarach
hydrograficznych.
Nr 6 — grudzień 1965 r. — W. G.
Nutley — Przyszłość nieruchomości
wiejskich i miejskich w Zjednoczonym
Królestwie. — Μ. Wand — Zapora
w estuarium Tamizy — możliwość
rozwiązania
południowo-wschodniego
problemu w Anglii. — R. Walton
■— Kontrola wykorzystania gruntów.
— Kronika młodych.
Nr 7 — styczeń 1966 r., F. T. Wi 1Iey — Propozycje rządowe dotyczące
polityki terenowej. — K.W. Monk —
P. H. Dunstone — Dwa lata prak
tyki geodezyjnej przy obliczeniach na
maszynach elektronicznych. — A. T.
Brett — Jones — Planowanie
Przestrzenne ogólnokrajowe. — R.
Turton — Handel detaliczny w ma
łych miastach. — F. L. Burton —
dzień na wsi. — V. W. Taylor —
Prywatne wykorzystanie gruntów —
kontrola i interwencja. — W. Brit
ton — Polityka terenowa i skarbowa.
— Dyskusja na temat artykułu Μ. R.
Richardsa „Elektromagnetyczne po
miary długości. —

Nr 8 — luty 1966 r. — H. F. R. K at h er wo o d — Plan narodowy a prze
mysł budowlany. — G. Houston —
Plan narodowy a rolnictwo. — G. R.
Oscroft — Badania geologiczne za
pomocą prądów elektrycznych. — N. C.

für

ZEITSCHRIFT

Vermssungswesen

Nr 5 — maj 1966 r. — H. G. F u c h s
— Zabezpieczenie wartości szacun
kowych przy scaleniu rolnym. —
P. Gleinsvik — Działanie przesad
nie długich lub krótkich celowych na
trygonometrycznie wyznaczane punkty.
— J. Kakkuri — Próby niwelacyj
nego przejścia przez rzekę przy użyciu
automatycznego
niwelatora
Zeissa
Ni 2. — E. Groten — Wyznaczenie
geoidy za pomocą obserwacji sateli
tów. — W. G. Schmelz — Wprowa
dzenie luźnej karty w księdze hipo
tecznej w Westfalii i jej wpływ na za"
gadnienia nieruchomości i katastru.
Nr 6 — czerwiec 1966 r. — F. A c k e rm a η n — Znaczenie elektronicznych
maszyn rachunkowych w geodezji. —
W. Lehrberg — Położenie punktów
niwelacyjnych Helgolandu w stosunku
do normalnego zera. — W. Seele —

Strother-Smith — Ochrona przed
pożarami w budownictwie. — D. A. E 1s e — Inwestycje na drogi miejskie.
Centralne ogrzewanie na ropę.
Nr 9 — marzec 1966 r. — H. Wells
— Otwarcie konferencji rolniczej. —
A. F. L. Clive — Sylwetka właścicie
la nieruchomości WZjednoczonym Kró
lestwie. — E. Dunnett — Jak far
mer widzi przyszłość. — A.J. Davies
— Państwowa doradcza służba rolna.
— G. R. Judd — Geodeci rolni i ich
przÿszle zadania. — A. R. — E d e n —
Kształcenie i szkolenie geodetów rol
nych na lata 1970. — P. B. J. C r i s p —
Uwagi na temat standardów w budow
nictwie. — D. Ferry — Budynek
i jego otoczenie. — A. Wilcox —
Oświetlenie. — A. D. S. Atkinson —
Oświetlenie pomieszczeń biurowych.
W. A. Stepec — Służba czasu w
astronomii praktycznej.
Nr 10 — kwiecień 1966 r. — S. H. Pi ck e t — Przebudowa miast w Kana
dzie. — Rola geodety w planowaniu
miast i wsi. — K. H. Ragsdale —
Oświetlenie w przemyśle. — N. R. S t ocks — Analiza kosztu i zysku w pla
nowaniu przestrzennym. — Kronika
młodych. —
Nr 11 — maj 1966 r. — J. Boyden
— Kontrola w budownictwie. — C. N.
Brook — Ekonomiczna ocena upraw
zbóż. — P. W. Grafton — Planowa
nie kosztów. — J. E. Cook — Eko
nomika środowiska a geodeta. — J. B.
Cannel — Rozbudowa gospodarcza
a geodeta. P. H. Dunstone — Przejś
cie na system metryczny w budownic
twie. — W. A. Seymour — Geodeci
w Wielkiej Brytanii. —

Nr 12 — czerwiec 1966 r. — H. W.
Wells — Przyszłość zawodu geo
dety. — S. Kaye — Jak budować:
trakty — wąskie czy szerokie, budynki
— wysokie czy niskie? Dyskusja nad
artykułem W. A. Seymoura — Geodeci
w Wielkiej Brytanii. —

St. J. Tymowski

Problemy przydziałowe w scaleniu rol
nym. — H. G. Coser — Do artykułu
„Wskaźnik załamania promieni w po
wietrzu”.
Nr 7 — lipiec 1966 r. — K. Ram
sa y e r — Satelitarna geodezja i sa
telitarna nawigacja ,— R. Finster
wal d e r — Doświadczenia sponadszerokokątnych zdjęć w wysokich gó
rach. — H. J. Meckenstock —
Tyczenie krzywych krawężników me
todą kątową .— Μ. Rank — Wpro
wadzenie luźnej karty w księdze hi
potecznej i jej wpływ na zagadnienia
nieruchomości i katastru.
Nr 8 — sierpień 1966 r. — W. H o fm a η n — Przegląd literatury geode
zyjnej i techniki kultury z roku 1965
z poszczególnymi uzupełnieniami z po
przednich lat. — H. Moritz — Geo
metryczna interpretacja zasady mini
mum rachunku wyrównawczego. —
Μ. Bonatz — Wybór i utrwalenie
punktów grawimetrycznych.

GÉOMÈTRE (Francja)

Nr 8-9 — sierpień—wrzesień 1966 r.
— C. Richard — Prace nad osu
szeniem zalewów na wybrzeżu Langue
doc i Roussillon. — N. Schoffer —
Miasto Cybennetyczne. — R. Couzet
— Wykorzystanie maszyn elektronicz
nych przy budowie dróg w Szwajcarii.
— Μ. Miecznikowski — Tablice do
obliczeń przyrostów współrzędnych.

Nr 10 — październik 1966 r. — J.
Michaud — Rolnictwo w ZSRR. —
Μ. Kamiński — Urbanistyka Le
ningradu. — P. Peltier — Poligonizacja precyzyjna w Paryżu. — L. Catinot — Fotogrametria a rozgrani
czenie. — Dom Geodety w Lyonie.
Nr 11 — listopad 1966 r. — Budow
nictwo mieszkaniowe we Francji. —
Μ. Gazeau — Wciecie wstecz. —
Perspektywiczny plan Paryża wykona
ny przez Ludwika Breter w 1739 roku
— zwany planem Turgota. — Znaki
■drogowe. — Posiedzenie Komisji IV
FIG — Scalenia i Kataster — w Sztok
holmie — czerwiec 1966.

RIVISTA DEL CATASTO E DEI

Servici

technici erariali

Nr 1—2, styczeń — luty — ma
rzec — kwiecień 1966 r. Μ. Cast elfranchi — Wykorzystanie katastru
dla studiów ekonomicznych i socjal
nych. V. Tomelleri — Tablice po
mocnicze dla wyciągania pierwiastka
kwadratowego. — S. di Fazio — Ce
niona książka z dziedziny miernictwa
XVIII wieku. — Μ. di Padova —
Metody optyczne w badaniach od
kształceń. — E. Vitelli — Μ. Ra
go n e s e — Włoska bibliografia geo
dezyjna z lat 1961—1964.
Nr 3—4, maj — czerwiec — lipiec —
sierpień 1966 r. — N. Savia — Ka
taster w królestwie Nepalu, B. B onifacino — Odwzorowanie walco
we i odwzorowanie specjalne Gaus
sa. — G. Folloni — Teodolit uni
wersalny Wild F-4 N. 80951 — Ba
dania dokładności i określenie stałych
instrumentu. — Μ. Rugonese —
Włoska bibliografia geodezyjna z lat
1961—1964.
GÉOMÈTRE (Belgia)

Nr 1 — styczeń—Iuty—marzec 1965 r.
— IX Kongres Międzynarodowej Fe
deracji Geodetów w Rrzymie (maj—
czerwiec 1965 r.) — V. B u r e — Belgia
w roku 2000 — prognozy demograficz
ne i urbanistyczne. — G. Bakker —
Podział i sprawdzenie podziału kół w
instrumentach geodezyjnych (Cz. I). —
W. Bender — Obliczenie klotoidy
za pomocą maszyny do liczenia „Curta”.

Nr 2 — kwiecień—maj—czerwijsc
1965 r. — A. deLeeuw — Zawód
geodety w zachodniej Europie. — G.
Bakker — Podział i sprawdzenie
podziału kół w instrumentach geode
zyjnych (dokończ.). — Przyrząd do ty
czenia łuków.
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAi Fotogrametrycznegoi
Dr inż. ZBIGNIEW SITEK

UKD 528.72.088.3

Zakład Fotogrametrii AGH

Możliwość podniesienia dokładności opracowań fotogrametrycznych

Geometryczna rekonstrukcja fotograficznej wiązki pro
mieni należała zawsze do podstawowych zagadnień foto
grametrycznych. Fotogrametria analityczna oraz wprowadze
nie precyzyjnych Stereokomparatorow i monokomparatorów
(o dokładności pomiaru współrzędnych tłowych utrzymują
cej się w granicach ± 1 u do ± 2 μ) stwarzają nową mo
żliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie tego podstawo
wego zagadnienia. Wysoka dokładność pomiaru współrzęd
nych tłowych i raczej niska dokładność wyznaczonych na ich
podstawie współrzędnych terenowych (± 6 μ do ± 9 u)
wyrażone jako błędy Xiyw płaszczyźnie tła [2] wskazuje,
że najprawdopodobniej przyczyna tej dysproporcji tkwi
w nieodpowiedniej definicji i słabej geometrii obrazu foto
graficznego. Wnikliwe rozważania dotyczące tej rozbieżności
w dokładności prowadzą do wyodrębnienia kilku źródeł
błędu, które T. J. Błachut [1] podzielił na następujące
grupy:
1. Błędy optyczne i geometryczne spowodowane warun
kami wykonania zdjęć i systemu optycznego kamer.
2. Nieprzyleganie emulsji fotograficznej do płaszczyzny tła
kamery w momencie naświetlania spowodowane nieplaskością filmu czy też niepoprawnym umieszczeniem płaszczyz
ny emulsji.
3. Nierównomierny skurcz filmu.
4. Błędy geometryczne, które mogą powstać w czasie wy
konywania diapozytywów.
Jak wiadomo współczesne kamery lotnicze wyposażone
są w doskonałej jakości obiektywy, a więc błędy wymie
nione w p. 1 są znikome.
W celu dostarczenia kontroli błędów wymienionych
w punktach 2 — 4 oraz z uwagi na potrzebę określenia wiel
kości tych błędów wprowadzono do fotogrametrii zdjęcia
„reseau”. Idea takich zdjęć została zapożyczona od astro
nomów, a w fotogrametrii naziemnej były one już wyko
rzystane na początku bieżącego stulecia. W fotogrametrii
lotniczej natomiast, po raz pierwszy „reseau” zastosowano
w 1938 r. w Ordance Survey w Londynie, ale to nie spo
wodowało wówczas rozwoju metod obliczeniowych. Do
piero obecnie kiedy fotogrametryczne metody obliczeń zy
skały prawo obywatelstwa dzięki wykorzystaniu uniwersal
nych maszyn cyfrowych, „reseau” ponownie wkroczyło do
fotogrametrii. Obecne „reseau”, umieszczone w płaszczyź
nie ogniskowej obiektywu kamery lotniczej, jest zarysem
siatki na płycie szklanej. Siatka ta stanowi układ małych
krzyży przedstawiających przecięcia Iini o interwale jednego
centymetra. Długość każdego z czterech ramion krzyża wy
nosi około 0,5 mm, a szerokość linii od 0,04 mm do 0,07 mm.
Położenie krzyży na szkle rejestrującym jest wyznaczone
z dokładnością ± 2 względnie ± 3 μ (mikronów). Szklana
płyta rejestrująca jest zatem jednym z elementów układu
optycznego kamery. W momencie ekspozycji, do powierzchni
takiej płyty rejestrującej przylega emulsja filmu, co jest
powodem, że każde zdjęcie (formatu 23 × 23 cm) oprócz
obrazu terenu rejestruje również 529 krzyży.
Kamery angielskie, jak np. Williamson F 49 czy Hilger
and Watts 105 wyposażone są w tego rodzaju rejestrujące
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płyty szklane. Zdjęcia wykonane takimi kamerami umożli
wiają wprowadzenie poprawek z uwagi na błędy wymie
nione w p. 2—4, co wraz z uwzględnieniem dystorsji obiek
tywu kamery — teoretycznie, powinno pozwolić na popraw
ne odtworzenie wiązki rzutu perspektywicznego.
Wprowadzenie takich poprawek połączone jest z dodat
kowym nakładem pracy zarówno podczas pomiaru współ
rzędnych tłowych, jak i w czasie obliczenia. Pomiar wy
maga bowiem oprócz odczytania współrzędnych jakiegokol
wiek punktu, również rejestracji współrzędnych tłowych
najbliżej usytuowanego krzyża „reseau”. IV obliczeniach
natomiast trzeba uwzględnić poprawki wynikające ze zna
jomości teoretycznego położenia każdego krzyża na zdjęciu,
à więc obliczyć zniekształcenie filmu przypadające na dany
krzyż i dodać (względnie odjąć) je od współrzędnych tło
wych mierzonego punktu terenowego. To proste ale żmud
ne obliczenie dokonywuje się przy pomocy elektronicznej
maszyny liczącej, wykorzystując do tego celu podprogram
przygotowania danych do aerotriangulacji.
W okresie półtorarocznego pobytu na StypendiumwNRC
w Kanadzie autor prowadził badania nad użytecznością
¡zdjęć „reseau”. Mając do dyspozycji dwa zespoły takich
zdjęć w skalach 1 : 7500 i 1 :15 000 wykonanych nad tym
samym polem doświadczalnym zawierającym 155 sygnalizo
wanych punktów kontrolnych, została dokonana obszerna
analiza zdjęć „reseau” i to zarówno na pojedynczych mo
delach, jak i na całych zespołach zdjęć [2], Prace pomia
rowe wykonano na Stereokomparatorach Nistriego TA3
i Wilda STK-1, komparatorze Manna oraz autografie Wilda
A7 i Stereoplanigrafie Zeissa C-8. Obliczenia aerotriangu
lacji metodą NRC sformułowaną i zaprogramowaną przez
G. H. Schuta (opisaną w języku polskim w Przeglądzie
Geodezyjnym nr 8 i nr 9 1965 [3] ) zostały dokonane na ma
szynie elektronowej IBM 1620. Cztery oddzielne modele zo
stały kilkakrotnie pomierzone, a następnie traktując współ
rzędne tłowe punktów różnego rodzaju poprawkami doko
nano 39 obliczeń aerotriangulacji na pojedynczych mode
lach.
Zespół zdjęć w skali 1 : 7500 został pomierzony dwukrot
nie, a zespół w skali 1 :15 000 czterokrotnie. Na podstawie
tego materiału przeprowadzono dwanaście razy aerotriangulację, a następnie wyrównanie tych bloków zdjęć. ParaIaksy poprzeczne powstałe po wykonaniu aerotriangulacji
szeregów, oraz różnice współrzędnych punktów po wy
równaniu bloków dostarczyły danych do analizy zdjęć „re
seau”. Analiza bogatego materiału doświadczalnego została
przeprowadzona wielotorowo i opublikowana również w ję
zyku polskim w Zeszytach Naukowych AGH [4], Wyniki
tych badań można ująć w następujących kilka punktów:
1. Układ optyczny kamery „reseau” obarczony jest dość
pokaźną dystorsją asymetryczną i jej wpływ jest bardziej
znaczny na wyniki pomiaru fotogrametrycznego niż wpływ
poprawek „reseau”.
2. Uwzględnienie poprawek „reseau” łącznie z poprawka
mi na asymetryczną dystorsję obiektywu kamery prowadzi
do lepszych wyników niż ze zdjęć standardowych, takich
jak np. z kamery RC-8.

3. Poprawki „reseau” uwzględnione w aerotriangulacji
bloków zdjęć poprawiają wyniki nie tylko na punktach
kontrolnych, ale podnoszą wewnętrzną dokładność aero
triangulacji oraz zmniejszają pozostałe po wykonaniu aero
triangulacji szeregów paralaksy poprzeczne.
4. Zdjęcia „reseau” (z nielicznymi wyjątkami) posiadają
systematyczne zniekształcenia, które najprawdopodobniej
powstają wskutek nieprzylegania filmu do płaszczyzny pły
ty rejestrującej „reseau” w momencie naświetlenia.
To ostatnie spostrzeżenie zostało również potwierdzone
przez Błachuta [1] na zdjęciach pochodzących z innej ka
mery „reseau” aniżeli kamera autora.
Jak wynika z wniosków pracy [4] zdjęcia „reseau” jak
kolwiek podnoszą dokładność opracowania analitycznego, to
jednak obarczone są większą niż zdjęcia standardowe dys
torsją asymetryczną (płyta rejestrująca „reseau” jest dodat
kowym elementem układu optycznego kamery), a dzięki
wadliwemu urządzeniu dociskającemu zdeformowane są
wskutek nieprzylegania płaszczyzny filmu do powierzchni
szkła rejestrującego. Te wady można prawdopodobnie usu
nąć w procesie budowy kamery, nie mniej zdjęcia „reseau”
wykonywane nawet poprawnie skonstruowaną kamerą przy
opracowaniach na instrumentach analogowych praktycznie
nie dają nic więcej niż zdjęcia standardowe (jak np. z ka
mery RC8). Wyłania to konieczność poszukiwań nowych
dróg zwiększenia dokładności opracowań fotogrametrycz
nych. Wygodny w użyciu produkowany w rolach, ale nie
stety mechanicznie zginany film jest poważnym ograni
czeniem precyzyjnych opracowań fotogrametrycznych. De
formacja podłoża celuloidowego emulsji jest znaczna. Jak
bardzo dużym jest to ograniczeniem wykazały badania [1]
przeprowadzone w NRC w Kanadzie. W ich toku m. in.
wykonano z precyzyjnej (rektyfikacyjnej) siatki odbitki sty
kowe na dwunastometrowej taśmie filmowej (Kodak
Double X estar) oraz z tej samej siatki odbitki na kliszach.
Z takich negatywów sporządzono diapozytywy na kliszach,
zachowując wszelkie ostrożności i używając kopiarkę ze
światłem równoległym. Za pomocą monokomparatora NRC
pomierzono współrzędne (tłowe) naroży siatki zarówno na
diapozytywach sporządzonych z negatywów otrzymanych
na filmach, jak i na diapozytywach otrzymanych z nega
tywów kliszowych. Zakładając 60% pokrycia takich teore
tycznych zdjęć obliczono orientację wzajemną i orientację
bezwzględną par „zdjęć”, przy czym w każdym obliczeniu
wykorzystano 66 punktów, tj. wszystkie punkty pomierzone
w zasięgu Stereomodelu. Wyniki zestawione w tablicy I są
niezwykle interesujące. Wskazują one na olbrzymi wpływ
skurczu filmu. Współrzędne sytuacyjne x i y otrzymane
z negatywów filmowych są trzy razy gorsze aniżeli te z ne
gatywów kliszowych. Błędy tych współrzędnych są nawet

Tablica 1. Błędy współrzędnych modeli siatki (w mikronach)
Diapozytywy
otrzymane
z negatywów

Błędy w skali siatki
mX

my

mX

filmowych

±10,9

±12,4

±8,5

kliszowych

± 2,2

± 4,5

±5,5

większe od błędów otrzymanych na punktach kontrolnych,
kiedy są użyte prawdziwe zdjęcia lotnicze. Usprawiedliwia
to jednak rozmieszczenie punktów, które w przeciwień
stwie do prawdziwych zdjęć lotniczych w pięćdziesięciu pro
centach usytuowane są na brzegach Stereomodelu, gdzie
wpływ skurczu filmu jest największy.
Jak wynika z powyższego, idea zdjęć „reseau” jest bardzo
cenna, mimo że zdjęcia takie umożliwiają jedynie kon
trolę i korekcję deformacji filmu, a nie eliminują niepo
żądanego zła. Przy opracowaniach analitycznych jest to
wystarczające, a wprowadzenie z tego tytułu poprawek nie
sprawia większych trudności. Dla opracowań na instru
mentach analogowych trzeba w tym zakresie znaleźć nowe
rozwiązanie, gdyż uwzględnienie poprawek „reseau” jest
niewykonalne, a stosowane niekiedy jako podłoże dla emul
sji szkło jest nierówne, sztywne, ciężkie i tłukące się. Stąd
też rodzą się nowe idee [1] zastąpienia dotychczas uży
wanego filmu jakimś innym materiałem negatywowym, któ
rego podłożem byłyby pewnego rodzaju plastikowe płytki
łączące w sobie zalety filmu i klisz. Można mieć nadzieję,
że rozwiązanie zagadnienia stabilności podłoża materiałów
negatywowych wraz z wykorzystaniem dla celów kontroli
jakości zdjęć jakiegoś systemu odniesienia podobnego do
„reseau” wydatnie podniesie dokładność opracowań foto
grametrycznych. Precyzja bowiem przyrządów do wymie
rzania zdjęć jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu
z jakością deformacji materiałów fotograficznych. Stan ten
nakłada na producentów tych ostatnich konieczność poczy
nienia naprawdę zasadniczych zmian.
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Fotogrametryczny pomiar kątów
Przy poziomym ustawieniu osi kamery fototeodolitu i wy
konaniu zdjęcia otrzymamy na kliszy pukt P’ jako obraz
Punktu P w terenie. Jego współrzędne tłowe w układzie
znaczników tłowych to x i z.

Punkt P’ zrzutowany prostopadle na oś xx daje P{
(rys. 1).
Kąt poziomy wyznaczymy z wzoru:

X

Potrzebną do obliczenia współrzędną x możemy pomierzyć
bezpośrednio na kliszy.
Powstaje pytanie, z jaką dokładnością będzie określony
kąt α. W tym różniczkujemy wzór względem zmiennych
a i x, przyjmując / = const.
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da
cos2 a

dx
f

stąd
dx
da = —— cos2 a
Jak widać da jest maksymalne, gdy cos2α = 1, tzn. gdy
a = 0.
dx

Przechodząc na wielkości skończone, możemy napisać
Ax
Ax
Aamai — ——

Ponieważ kąt składa się z dwóch kierunków, otrzymamy
ostateczny wzór na średni błąd kąta:
dx
.—
∙ll⅛ax =

' Q

ʃ

F2

wywołany przez ten mimośród, będzie przekraczał dokład
ność pomiaru kąta (za pomocą zdjęcia fotograficznego). Z ry
sunku 2 widzimy
d
(2)
siny sin (180 — a)
stąd
e
d — —---- sin a
siny
Z wzoru tego można określić odległość, przy której wpływ
mimośrodu będzie równy błędowi pomiaru kąta. Dla przy
kładu: a = 21o, γ = 14”, e = 10,5 cm. Ze względu na małą
wielkość kąta γ przyjąć można sin y = y. Po wykonaniu ra
chunku otrzymamy d = 510 metrów. Wysuwamy stąd wnio
sek, że punkty powinny być odległe od stanowiska fototeodolitu o 510 m lub więcej, aby mimośród nie miał wpływu
na wartość obliczonego kąta.
Można zagadnienie odwrócić, tzn. obliczyć wartość błędu,
jakim obarczono obliczony kąt, gdy znana jest odległość do

(1)

Potrzebne do obliczeń współrzędne tłowe można pomie
rzyć na komparatorze, koordynatografie lub za pomocą podziałki. Stosowanie komparatora ma na celu podniesienie
dokładności pomiaru współrzędnych. Zakładając f = 200 mm,
X = 0,02 mm, ρ” — 2 ∙ IO5 otrzymamy średni błąd kąta
ma = ± 28”.
Wydaje się, że przy obecnym stanie techniki w fotogra
metrii można przyjąć, że Ax = 0,01 mm, a w związku z tym
błąd średni kąta będzie równy ma =± 14”.
W dalszym ciągu obliczamy, jaki największy kąt możemy
mierzyć ze zdjęcia o formacie np. 10 X 15 cm if = 200 mm.
X
tg ɑ = —

b

f

a

== 2

75 = 0,375
tg a —----200

punktów fotografowanych. Korzystając z podanego wyżej
wzoru (2) mamy:
e
sin y = — sin a

a = 21°
Kąt możemy bezpośrednio pomierzyć za pomocą teodolitu lub
obliczyć wg wyżej ustalonych wzorów. Wiemy również, że
oś pionowa teodolitu nie przechodzi przez punkt główny
obiektywu kamery, tzn. istnieje mimośród poziomy (pionowy
również).
Rozpatrzmy jego wpływ na pomiar kąta i w tym celu
posłużmy się rysunkiem 2.
a’ — to kąt pomierzony teodolitem
a — to kąt obliczony ze zdjęcia.
Oczywiście mimośród uwzględnimy wtedy, gdy błąd kąta,

e
•y= — sin a ■ η
Z
d
l
Przykład: obliczmy błąd kąta otrzymanego ze zdjęcia dla
punktów położonych w odległości 40 m od stanowiska fototeodolitu
10,5 cm · 0,375
γ" = ----- 77----- ’---- 2° 15s = 179"
4000 cm
Stąd wniosek praktyczny, że znając odległość do punktów
fotografowanych możemy do obliczonych kątów wprowa
dzić poprawki γ i otrzymać prawdziwą wartość kąta.
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Problemy aktualizacji map klasyfikacyjnych na terenach Objptych wpływami przemysłu
Część II
III. Przemysłowe zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego

Źródłem zanieczyszczenia powietrza w okręgach przemy
słowych jest emisja dużej ilości pyłów i gazów przez różno
rodne zakłady. Jest ona skutkiem nie tylko określonych
procesów technologicznych, lecz także wynikiem samego
spalania węgla, w domieszce którego mogą znajdować się
takie pierwiastki jak np. siarka w ilości dochodzącej do
kilku procent. Skład powietrza atmosferycznego w pobliżu
zakładów, a nawet i w pewnym od nich oddaleniu, ulega
znacznym zmianom. Ich wielkość zależy w pierwszym rzę
dzie od rodzaju przemysłu występującego na rozpatrywanym
obszarze, Iakalizacji poszczególnych zakładów, rodzaju sto
sowanej technologii, sprawności działania urządzeń odpyla
jących, wysokości emitora, warunków meteorologicznych itd.
1. Ogólna charakterystyka wpływu na gleby i roślinność.
Zanieczyszczenie powietrza Oddzialywuje na użytki rolne
i leśne w sposób bardzo złożony zarówno poprzez bezpośre
dni wpływ na roślinność, jak i pośredni poprzez akumula
cję składników w glebie.
Wpływ bezpośredni ujawnia się najpowszechniej uszka
dzaniem roślin w postaci ostrej (oparzenia) albo w postaci
chronicznej. Bielenie czy też czerwienienie liści, pojawianie
się na nich różnych plam, zamieranie młodych pędów jest
przede wszystkim wynikiem reakcji roślinności na obecne w
Powietrzu zanieczyszczenia typu gazowego, które zakłócają
Procesy życiowe (fotosynteza, gospodarka wodna rośliny
ɪ inne). Z uszkodzeniami ostrymi spotkać się można na
tych obszarach, gdzie nawet przez krótki okres czasu wy
stępują duże stężenia gazów. Natomiast tam, gdzie niższe
stężenia utrzymują się przez dłuższy czas, występować
będą w głównej mierze uszkodzenia w postaci chronicznej.
Również w strefie dużego opadu pyłów można napotkać
różnego rodzaju zmiany na roślinach. Pyły mogą oddzia
ływać mechanicznie, zamykając szparki w liściach i utrud
niając przez to transpirację i oddychanie, albo chemicznie,
jeżeli zawierają składniki toksyczne w formie rozpuszczal
nej w wodzie. Zmiany i uszkodzenia chroniczne w wyniku
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i ich skutki
Uwidaczniają się przede wszystkim na roślinności wie
loletniej, głównie drzewiastej. Kumulowanie szkodliwych
Wpływów w ciągu wielu lat może doprowadzić do stanu
krytycznego i masowego wymierania drzewostanów. W przy
padku roślin jedno- lub dwuletnich, ze względu na krótki
okres ich życia, uszkodzenie chroniczne nie są tak groźne.
Roślinność wykazuje znaczne różnice gatunkowe w od
porności na zapylenie. Do najbardziej wrażliwych, najsil
niej reagujących gatunków zalicza się spośród drzew
świerk, sosnę, jesion, a spośród roślin uprawnych łubin,
koniczynę, lucernę, wykę i inne. W siedliskach leśnych
znajdujących się w strefie silnego zanieczyszczenia powie
trza stwierdza się ponadto osłabienie biologicznej odpor
ności na szkodniki (owady i grzyby). Także w obrębie jed
nej populacji mogą występować znaczne różnice w indy
widualnej odporności między poszczególnymi osobnikami,
dodatkowym czynnikiem różnicującym skutki jest żyzność
Sleby. Stwierdzono wielokrotnie, że rośliny rosnące na
Slebach zasobnych w składniki pokarmowe reagują słabiej
≡niζeli rośliny na glebach ubogich.
Zmiany zachodzące w glebach pod wpływem przemysło
wych zanieczyszczeń powietrza są powolne, a przy tym
trudne do uchwycenia w trakcie normalnych terenowych
kadań gleboznawczych. Istotę ich stanowią niepożądane na
£gół zmiany właściwości fizykochemicznych, fizycznych oraz
biochemicznych gleb. Najczęściej występują zmiany odczy
nu, charakteru materii organicznej, zawartości pierwiast

ków śladowych, składu chemicznego roztworów glebowych
i kompleksu sorpcyjnego. W glebach uprawnych niektórych
obszarów przemysłowych, np. GOP, z wyjątkiem fragmen
tów położonych w pobliżu niektórych zakładów oraz obrze
ży tego regionu, mimo imisji dużych ilości substancji za
kwaszających (głównie H2SO4), nie stwierdza się tendencji
do obniżenia pH. Wpływ SO2 jest tam neutralizowany rów
noczesną „imisją” dużych ilości tlenków metali, np. związ
ków wapnia, sodu i potasu. Zwiększenie zasobności gleb na
tej drodze nie jest niestety równoznaczne z polepszeniem ich
efektywnej żyzności. Oprócz związków korzystnych dla
roślin dostarczane są bowiem w większych ilościach związki
działające toksycznie. Na terenach przemysłowych obser
wuje się także nagromadzenie dużej ilości węgla w pozio
mach próchnicznych. Powoduje to rozszerzenie stosunku
C:N oraz zmiany w składzie substancji organicznych. Jed
nym z przejawów zmian fizykochemicznych w glebie jest
pogorszenie struktury, co wpływa niekorzystnie na właści
wości wodne gleb, a w terenach falistych może zwiększać
ich podatność na erozję.
Jak wynika z powyższego, zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego może na znacznych przestrzeniach powo
dować obniżenie zdolności produkcyjnej użytków, przy
czym bardzo ważną sprawą jest ustalenie jego rozmiarów
oraz powierzchniowego zasięgu.
2. Ocena skutków w użytkach rolnych i leśnych. Ogól
nie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo spadku zdol
ności produkcyjnych użytków wzrasta w miarę zbliżania się
do źródła emisji. Nie jest to jednak bezwzględną regułą.
Skutki różnicują przede wszystkim: wysokość emitera,
czynniki meteorologiczne (siła i kierunek wiatru, pionowy
rozkład temperatury), ukształtowanie terenu, warunki gle
bowe oraz rodzaj roślinności. W przypadku nakładania się
różnych rodzajów emisji może nastąpić potęgowanie dzia
łania, bądź też neutralizacja substancji toksycznych. Dla
tego wyznaczenie zasięgu wpływów zanieczyszczeń powie
trza i stopnia ich szkodliwości jest sprawą trudną. Wyda
wałoby się, że rozpoznanie zmian biochemicznych gleb sta
nowi najpewniejsze kryterium oceny ich aktualnej war
tości. Prace zmierzające do ustalenia tych zmian są jednak
zbyt kosztowne, aby mogły znaleźć miejsce w kartografii
gleboznawczej w skalach choćby 1 : 5000. Również pomiary
ilości zanieczyszczeń opadających na jakąś powierzchnię,
zwykle skomplikowane i długotrwałe, nie dają jeszcze od
powiedzi na pytanie, jak dalece zostanie obniżona wartość
użytkowa gleby. Dane ilościowe traktować można tylko
jako pomocnicze, bowiem o skutkach decydować będą w
pierwszym rzędzie jakość substancji opadających i ich wza
jemne stosunki ilościowe. Dlatego też dopiero wtedy, gdy
znany jest skład zanieczyszczeń jakiegoś obszaru, można
uzależnić wielkość zmian glebowych od wielkości imisji,
przy czym przyjęte kryteria odnosić się będą do tego tylko
obszaru, albo też do terenów o analogicznych warunkach
imisji. Jak stwierdzono, na terenie GOP procentowy udział
różnych substancji w ogólnej sumie zanieczyszczeń jest
mniej więcej jednakowy na całym terytorium z wyłącze
niem stref bezpośrednio sąsiadujących z zakładami prze
mysłowymi. Stąd też można dla GOP przyjąć strefy zanie
czyszczeń kierując się kryteriami ilościowymi, jak przed
stawiono na rys. 7. Nie uwzględniono na nim granicznych
wartości stężeń zanieczyszczenia gazowego — głównie
SO2 — ze względu na to, że o szkodach nie zawsze decydują
średnie stężenia gazów, lecz ich maksymalne koncentracje,
także bardzo krótko działające (kilkunastominutowe). Mo
ment taki jest bardzo trudny do uchwycenia w trakcie
nawet systematycznych i długotrwałych pomiarów. Można
jednak przyjąć, że istnieje współzależność między rozprze-
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Strzenianiem się gazów i pyłów w powietrzu atmosferycz
nym kierując się zgodnością między granicą uszkodzeń
a zasięgiem koncentracji pyłów.
Przy ocenie szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powie
trza nie powinno się poprzestawać na analizie danych iloś-

ZaMartosc pyłów toksycznych (CulPblZn)
w g/kg suchej masy pytu.

ciowych, lecz w każdym przypadku uzupełniać je obserwa
cjami objawów, jakie występują na roślinności. W obsza
rach intensywnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycz
nego, w otoczeniu takich zakładów jak huty, elektrownie,
cementownie należy przeprowadzić szczegółowe obserwa
cje roślinności oraz zebrać dane od użytkowników co do
uzyskiwanych plonów i zdrowotności roślin oraz poziomu
zabiegów agrotechnicznych. W terenach rolniczych trzeba
przy tym zwrócić uwagę na stan zdrowotny roślinności
w okolicznych lasach, czy pasach zadrzewień śródpolnych,
gdyż symptomy uszkodzeń roślinności drzewiastej są wy
raźniejsze oraz lepiej poznane niż w przypadku roślin
uprawnych.
Ostatecznie na podstawie analizy uzyskanych wyników
można stwierdzić, że na danym obszarze wpływy zanie
czyszczenia powietrza atmosferycznego są jeszcze nieszkod
liwe dla roślin uprawnych, albo występują w natężeniu
charakterystycznym dla następujących stref:
Strefa IPy — strefa potencjalnego zagrożenia (za
nieczyszczenie małe). W strefie tej relacje w sprawie spad
ku naturalnej wartości użytków nie są pewne, brak jest
konkretnych danych co do obniżenia plonów. Jednak przy
niezmienionej wysokości plonów może pogorszyć się
ich jakość (szczególnie dotyczy to pasz). Rośliny po
kryte są zwykle warstwą pyłu, co wyraźnie uwidacznia się
w czasie dłuższych okresów bezdeszczowych. Na liściach
wrażliwszych gatunków obserwuje się pierwsze symptomy
uszkodzeń w postaci plam (róża), bielenia (lucerna, koni
czyna) względnie ciemnienia (fasola, groch, ziemniaki)
z tym, że procent uszkodzonych liści i roślin jest niewielki.
W lasach obserwuje się chroniczne uszkodzenia sosny
i świerka w postaci żółknięcia końców szpilek i czasami ich
zamierania. Ilość roczników szpilek na pędzie może być
zmniejszona o jeden lub dwa. Obserwuje się przerzedzenie
koron w górnej części oraz słabe przyhamowanie przyrostu.
Straty w bieżącym przyroście masy drzewnej wynoszą oko
ło 20
*/».
Strefa 2Py -— strefa zatruć chronicznych (zanieczysz
czenia średnie). W strefie tej stwierdza się powszechne
występowanie uszkodzeń roślin, a ich objawy na niektórych
gatunkach są wyraźne. U żyta wierzchołki oraz brzegi
blaszek liści są zeschnięte, barwa jest biała, miejscami
jasnobrunatna, części Znekrotyzowanych blaszek liściowych
są skręcone przy czym duży procent roślin ma puste cał
kowicie lub częściowo zeschnięte kioski. Na liściach róży
pojawia się skaza z czerwoną otoczką i marszczą się one
na brzegach. Liście lucerny i koniczyny bieleją, fasoli
i grochu ciemnieją, a w końcu stają się przezroczyste. Liście
ziemniaków ciemnieją, marszczą się, na koniec zwijają się.
Fakt obniżenia wartości użytków w tej strefie jest bez
sporny, a wątpliwości dotyczyć mogą tylko rozmiarów skut
ków. Wehania wysokości plonów w poszczególnych latach
są dosyć duże, przeciętna ich obniżka wynosi około 25%.
Jakość pasz jest niska, stwierdza się cały szereg chorób
pogłowia w wyniku spożywania roślin zanieczyszczonych
pyłem. Drzewostany świerkowe i sosnowe w tej strefie
wprawdzie jeszcze wegetują, ale nie przedstawiają zbyt du
żych wartości gospodarczych. Masę drewna pozyskuje się
głównie przez wyjmowanie posuszu albo drogą sanitarnych
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trzebieży. Duży procent drzew wykazuje uszkodzenia w po
staci skrócenia i zdeformowania szpilek, zmiany ich barwy
(brunatne, czerwono-brunatne plamy) i zredukowania ilości
roczników o dwa do czterech, usychania i deformacji pę
dów, przerzedzenia i deformacji korony (powstawanie suchoczubów) (rys. 8). Straty w bieżącym przyroście masy
drzewnej wynoszą 20—60%.
Strefa 3Py — strefa zatruć ostrych (zanieczyszczenie
duże i katastrofalne). Strefa ta położona jest zwykle w
bezpośrednim sąsiedztwie zakładów emitujących gazy i pyły.
Na roślinach obserwuje się występowanie objawów zatruć
ostrych i chronicznych, tak jak podano w charakterystyce
strefy 2Py. Większa jest tylko znacznie częstotliwość po
jawiania się tych zmian oraz ich natężenie (procent uszko
dzonych powierzchni liści). Często też stwierdza się zamie
ranie poszczególnych egzemplarzy roślin.
Wahania wysokości plonów w poszczególnych latach, nie
usprawiedliwione zmianami warunków klimatycznych w
ciągu okresu wegetacyjnego, albo poziomem zabiegów agro
technicznych, są bardzo duże (60% i więcej). Stąd też w
strefie tej zasadniczo uprawiane być mogą tylko specjalnie
wytrzymałe gatunki, a więc przydatność dla gospodarki rol
nej jest ograniczona.
W lasach powyżej 30% drzew wykazuje silne uszkodzenia
polegające na znacznym skróceniu szpilek, ich brunatnieniu
na 1∕3 do Vs długości, ograniczaniu ilości ich roczników do
1—3, usychaniu i deformacji pędów, zamieraniu gałęzi, a w
skrajnych przypadkach całych koron, silnym zahamowaniu
przyrostu. Straty w bieżącym przyroście masy drzewnej
wynoszą ponad 60%.
Jeżeli zakład emituje substancje silnie toksyczne, to te
reny położone w tej strefie należy wyłączyć z użytkowania
rolniczego. Specjalnie odporna roślinność (zieleń wysoka)
wprowadzana na takie tereny ma za zadanie pełnić tylko

Rys. 8. Tarnowskie Góry. Wymieranie mniej odpornych gatunków
drzew w strefie zapylenia

rolę bariery, filtru biologicznego wychwytującego zanie
czyszczenia.
Gleby znajdujące się w różnych strefach przemysłowego
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ulegają uszko
dzeniom, których orientacyjny zakres podaje tablica 3.
Tablica 3. Zakres uszkodzeń gleb położonych w różnych strefach przemysłowego
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Strefa zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego

Stopień uszkodzenia eleb
0

IU

2U

3U

4U

iPy

X

**)

—

—

2Py

-

X

ɪ')

-

-

3Py

-

X

X

*■)

Objaśnienie:
0
— wartość bonitacyjna niezmieniona
IU — 4U — stopień uszkodzenia gleb wg przyjętej skali (tablica 1)
»»X — określona w nagłówku zmiana może mieć miejsce
»»— ’ — określona w nagłówku zmiana nie zachodzi
1) odnosi się przede wszystkim do lasów szpilkowych oraz w Hiniejszvni stopniu do
użytków' Zielonycn.

IV. Mechaniczne uszkodzenie powierzchni
Trzecim z kolei kierunkiem oddziaływania przemysłu na
użytki rolne i leśne jest tzw. mechaniczne uszkodzenie po
wierzchni. Wpływy ujęte tą nazwą sprowadzają się naj
częściej do całkowitego zniszczenia pokrywy glebowej na
pewnym obszarze. Zniszczenie spowodowane być może przez
zdjęcie gleby (tereny sztucznych odsłonięć) albo też przez
jej zasypanie (tereny sztucznych usypisk).
Do terenów sztucznych odsłonięć zalicza się wszelkiego
rodzaju odkrywki złóż eksploatowanych zarówno na skalę
przemysłową, jak i dla celów lokalnych. W grupie tej obok
dużych konturów wyrobisk po eksploatacji np. piasków
podsadzkowych, węgla brunatnego, siarki znajdą się także
drobne powierzchnie dołów po wydobywaniu gliny, torfu,
wapieni czy piasków. Odmienne zniszczenia reprezentują
tereny sztucznych usypisk. Powstają one w wyniku formo
wania zwałowisk i osadników różnych odpadów kopalnia
nych i przeróbczych.
Zarówno tereny sztucznych odsłonięć, jak i sztucznych
usypisk stanowią w pierwszym okresie po powstaniu nie
użytki bezglebowe (rys. 9). Dopiero w miarę upływu cza
su, dzięki postępującej naturalnej sukcesji roślinnej po
wierzchniowe warstwy zostają objęte procesem glebotwórczym, który doprowadza do tworzenia się inicjalnych po
ziomów próchniczych (rys. 10). Ten bardzo długi okres po
nownego włączania powierzchni do użytkowania może być
wydatnie przyspieszony na drodze rekultywacji.
Innego rodzaju zniszczenia gleb powstają w wyniku me
chanicznego przemieszczania warstw gleby i podłoża np.
przy niektórych pracach geologicznych, robotach ziemnych
itp. Na terenach górniczych spotkać można jeszcze zniszcze
nia gleb spowodowane przez deformacje nieciągłe. Są to
różnego rodzaju i wielkości leje, progi i szczeliny wystę
pujące najczęściej na obszarach płytkiego górnictwa pod
ziemnego, gdy nieciągłość odkształcających się warstw góro
tworu sięga aż do powierzchni. Mogą one tak dalece uszka
dzać pokrywę glebową, że tereny nimi objęte są elimino
wane z użytkowania.
Użytki o nieuszkodzonej zasadniczo pokrywie glebowej,
ale położone w bezpośrednim sąsiedztwie nieużytków mogą
także obniżyć swoją wartość. Następuje to w wyniku np.
pokrywania powierzchni produktami erozji wodnej czy też
eolicznej, która z dużym nasileniem działa na powierzchni
zwałów, wpływu gazów z palących się hałd (ten wpływ
jest analogiczny do przemysłowego zanieczyszczenia powie
trza atmosferycznego), odwodnienia gleb w pobliżu głębo
kich wykopów. Ponadto wysokie zwały przeciążając grunt
mogą powodować deformacje, które są szczególnie niebez
pieczne w przypadku terenów zmeliorowanych, bowiem
zmiana spadków powoduje przerwanie spływu wody, gro
madzenie się jej i wtórne Zabagnienie użytków. Zaburzenia
w spływie wód powierzchniowych i ich okresowa stagnacja
mogą być również wywołane złą lokalizacją zwału, nawet
wtedy, gdy nie powoduje on deformacji powierzchni. Obni
żenie produkcyjności użytków może ponadto wynikać z fak
tu, że powierzchnia ich ulega rozdrobnieniu, przy czym w
skrajnym przypadku stanowić będą one niewielkie płaty
wśród nieużytków. Utrudnia to w znacznym stopniu wszel
kie zabiegi agrotechniczne.
Rys. 9. Sucha Góra koło Tarnowskich Gór. Kompleks nieużytków
bezglebowych sztucznych odsłonięć i usypisk

Tablica 4. Zakres zmian glebowych dla różnych form i stopni mechanicznego uszkodzenia
powierzchni
Formy uszkodzenia wg po
danych wyżej kryteriów

Stopień mecha
nicznego uszko
dzenia pow.

a) tereny bezglebowe

nie dotyczy

b) tereny
kompleksowego
występowania użytków
z nieużytkami

c) tereny o przemieszanej
pokrywie glebowej

IM
2M
3M

nie dotyczy

Stopień uszkodzenia gleb
IU

2U

3U

4U

-

-

X

-

—

X

X

X
X

X

—

—

X

__

—

__

Objaśnienie:
IU — 4U — stopień uszkodzenia gleb wg przyjętej skali (tablica 1)
„x” — może wystąpić wymieniona w nagłówku zmiana
— wymieniona w nagłówku zmiana nie może mieć miejsca

Jak wynika z podanej wyżej charakterystyki, tereny uwa
żane za uszkodzone mechanicznie występują w następują
cych typowych formach:
a) duże kontury nieużytków bezglebowych,
b) kontury, w których obrębie występują mozaikowo
drobne nieużytki oraz powierzchnie użytkowane. Układ ten
jest charakterystyczny dla obszarów rozproszonej eksploa
tacji płytkiej oraz dla niektórych terenów podmiejskich
i przyosiedlowych,
c) kontury, w których obrębie pokrywa glebowa została
przemieszana z podłożem w trakcie różnorodnych robót
ziemnych.
Dla powierzchni scharakteryzowanych w punkcie b) pro
ponuje się przyjęcie następującej skali mechanicznych
uszkodzeń uwzględniającej stosunek powierzchni wyłączonej
z użytkowania do użytecznej oraz rozproszenie nieużytków:
Stopień IM — uszkodzenie małe i średnie. Stosunek
powierzchni nieużytków do całkowitej powierzchni konturu
wynosi 10—30%, a liczba nieużytków nie przekracza 5/ha.
Stopień 2M — uszkodzenie duże. Stosunek powierzch
ni użytków do powierzchni całego konturu wynosi 30—60%
albo przy stosunku tym zawartym w granicach 10—30%
rozproszenie nieużytków jest większe od 5/ha.
S t o p i eń 3M — uszkodzenie duże i zniszczenie całko
wite. Stosunek powierzchni nieużytków do powierzchni ca
łego konturu jest większy od 60% albo przy stosunku tym
zawartym w granicach 30—60% rozproszenie nieużytków
jest większe od 5/ha.
Mechaniczne uszkodzenie powierzchni powoduje spadek
produkcyjności użytków równoznaczny z obniżeniem boni
tacji gleb. Zakres zmian glebowych podaje tablica nr 4.
V. Wnoszenie zmian glebowych i użytków na mapy
klasyfikacyjne

W przeprowadzonej charakterystyce wpływów poszcze
gólnych czynników przemysłowych omówiono między inny
mi ogólne zasady ustalania stopni uszkodzeń gleby. Doty
czyły one przypadków, w których na określonym obszarze
w sposób istotny oddziaływa tylko jeden z czynników,
a mianowicie zmiany warunków hydrologicznych, przemy
słowe zanieczyszczenie powietrza lub mechaniczne uszko
dzenie gleby. Zagadnienie komplikuje się, gdy następuje
Rys. 10. Olkusz. Tereny zdewastowane przed kilkuset laty płytką
eksploatacją rud cynkowo-ołowiowych
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Tablica 5. Wypadkowe uszkodzenie gleby w przypadku nakładania się 2 lub 3 czynników
przemysłowych
stopnie uszkodzeń gleby

U

2

3

3

1

2

2

2

3

1

1

2

1

2

I

1

2

2

1 2-3

0

0

0

0

0

1

1

1

2

1 1-3

1

2

3

3

4

2 2-3

3

3

I

i

uP-IiI

2

I

uP-II

1

*≥∙

uP-I

ω

wzajemne nakładanie wpływów 2 lub 3 czynników prze
mysłowych. W przypadkach tych nie można określić roz
miarów skutków w przyrodniczym użytkowaniu gleb drogą
algebraicznego sumowania stopni uszkodzeń spowodowa
nych przez czynniki pojedyncze. W oparciu o dotychczasowe
spostrzeżenia w zakresie współdziałania poszczególnych
czynników zestawiono w tablicy 5 wypadkowe uszkodzenia
gleby dla różnych kombinacji uszkodzeń pojedynczych. Za
warte w niej dane przedstawiają pewną zasadę, od której
w szczególnych przypadkach mogą występować odstępstwa,
które dopiero w toku szczegółowych badań będą mogły być
lepiej scharakteryzowane.
Aby móc korzystać z tej tablicy należy wyznaczyć dla
każdego z występujących wpływów tzw. pojedyncze uszko
dzenie gleby „Up”, które określa się osobno dla każdego
z wpływów postępując tak jakby inne nie istniały. W ta
blicy 5 zestawiono kombinacje różnych stopni pojedynczych
uszkodzeń gleby związanych z występowaniem 2 lub 3 kie
runków działalności technicznej. Ilość kombinacji jest wy
starczająca dla określenia wypadkowego stopnia uszkodze
nia gleby w każdym konkretnym przypadku występowania
wpływów zespołowych.
Tak więc, jeżeli stwierdzi się, że na danym terenie wy
stępują wszystkie trzy kierunki wpływów działalności tech
nicznej, przy czym na podstawie obserwacji domniemywać
można, że wywołują one pojedyncze uszkodzenia gleby
w stopniach: zmiany warunków hydrologicznych 2Up, za
nieczyszczenie powietrza atmosferycznego IUp, mechanicz
ne uszkodzenie powierzchni IUp, to wypadkowe, rzeczy
wiste uszkodzenie gleby wyniesie 2U do 3U (patrz tabli
ca 5). Podobnie z tablicy tej można odczytać uszkodzenie
gleby, w przypadku innej kombinacji natężenia wpływów
pojedynczych.
Z uwagi na ograniczoną możliwość kartograficznego udo
kumentowania wszystkich skutków, jakie w glebach i spo
sobie ich użytkowania wywołuje działalność przemysłu,
proponuje się na aktualizowanych mapach przedstawiać
tylko zmiany użytkowania i spadek wartości gleby wyra
żony obniżeniem jej klasy bonitacyjnej oraz ich przyczyny.
Przyjąć przy tym można następujący tok pracy:

3-4

4

Objaśnienie:
Up I, ʊp II» Up—IIT ___ pojedyncze uszkodzenie gleby wywołane przez
czynniki przemysłowe (w dowolnej kolejności)
U — uszkodzenie wypadkowe

a) wykreślenie na istniejących mapach klasyfikacyjnych
konturów przedstawiających zasięgi poszczególnych stopni
zmian wodnych, stref przemysłowego zanieczyszczenia po
wietrza oraz stopni mechanicznego uszkodzenia gleb.
W wyniku nakładania się tych konturów na siebie i na
istniejące na mapie powstają nowe, które wyznaczają po
jedyncze lub zespołowe występowanie określonych stopni
wpływów przemysłowych, w odniesieniu do każdej jednoski taksonomicznej mapy klasyfikacyjnej.
b) określenie i podanie w każdym nowo powstałym kon
turze wywołanych zmian w użytkowaniu i bonitacji gleby.
Opis konturu powinien w sposób przejrzysty i jedno
znaczny określać pierwotną i nową sytuację oraz przy
czyny zmian. Postulat ten spełnia między innymi podany
poniżej przykładowo i zilustrowany na rys. 4 sposób opisu.
Przykłady oznaczeń dotyczą zmian, którym może ulegać
gleba znajdująca się w V klasie bonitacyjnej (wg Tabeli
Klas Gruntów — czarna ziemia piaszczysta).

Przykład I
R-V R-VI
D/a
—2W

oznacza to, że po bardzo dużym osuszeniu w stopniu —2W
gleba straciła wartość pierwotną i jej produkcyjność od
powiada klasie VI.

Przykład II
R-V L-V
D/a

+IW

oznacza to wymuszoną zmianę użytkowania gruntu ornego
na łąkę (bez zmiany bonitacji) pod wpływem małego
zawodnienia w stopniu +IW.

Przykład III
R-V
D/a

Opis konturu klasyfikacyjnego
stan aktualny

stan pierwotnu

rodzaj użytku i klasa
bonitacyjna

typ i dalsza
charakterystyka gleby

lP-∕∕∕α
A -3-a

R-∏
e2w,2Py

nowy sposób użutko wania / nowa klasa
czynniki przemysłowe
i stopień ich należenia

Rys. 11. Mapa klasyfikacyjna po aktualizacji uwzględniającej niektóre wpływy przemysłu
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R-VI
— lW/lPy

oznacza to obniżenie bonitacji z V do VI klasy, gleby
znajdujące się w strefie IPy (potencjalnego zagrożenia)
oraz osuszonej w małym stopniu —IW.
Ustalenie stopnia uszkodzenia gleby i wniesienia zmian
w podany sposób na mapę klasyfikacyjną nie wyczerpuje
jeszcze zagadnienia jej aktualizacji. Występowanie uszko
dzenia gleby w stopniu 4U jest równoznaczne z powsta
niem nieużytku. Biorąc pod uwagę bardzo duże niekiedy
rozmiary powierzchni wyłączonych z użytkowania rolnego
lub leśnego oraz znaczne ich zróżnicowanie, szczególnie
w zakresie bardzo istotnych dla rekultywacji właściwości
podłoża powinno się w operacie klasyfikacyjnym podać ich
bliższą charakterystykę. Założenia dla klasyfikacji nieużyt
ków poprzemysłowych nie mieszczą się jednak w ramach
tej pracy i zostaną przedstawione oddzielnie (rys. 11).
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Kopiowanie dyfuzyjne na materiałach przezroczystych
Proces dyfuzyjnego przeniesienia obrazu fotograficznego
jest zjawiskiem znanym od dość dawna. Długi czas nie znaj
dowano dla niego praktycznego zastosowania i wykorzysty
wano tylko jako jedną z metod klasycznego procesu foto
graficznego. Dopiero w ostatnim dwudziestoleciu kopiowanie
dyfuzyjne znalazło zastosowanie techniczne i obecnie stano
wi jedną z najnowocześniejszych metod szybkiej reprodukcji
dokumentów.
W roku 1960 Instytut Geodezji i Kartografii, wspólnie
z Bydgoskimi Zakładami Fotochemicznymi, rozpoczął pracę
nad opracowaniem materiałów dyfuzyjnych i ich zastoso
waniem dla celów powielania dokumentacji geodezyjnej,
kartograficznej, technicznej, tekstowej itp. na papierach do
formatu A-l. Zakres opracowań polegał na znalezieniu me
tody wyeliminowania matryc, dotychczas kreślonych ręcznie
w celu otrzymania drogą bezpośrednią wiernych odbitek
z oryginałów (pierworysów) lub opracowań tekstowych
wszelkiej dokumentacji geodezyjnej, zarówno w formatach
małych, jak i dużych. Nowością rozwiązania było wyeli
minowanie matrycy przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju
kopii, zwłaszcza w wielkoformatowej dokumentacji geode
zyjnej, graficznej itp.
Ostatnio przez ten sam zespół zostały opracowane ma
teriały i technologia procesu otrzymywania matryc (diapo
zytywów) na materiałach przezroczystych metodą kopii dy
fuzyjnych. Kopia dyfuzyjna na materiałach przezroczystych
pozwala w bardzo szybki i prosty sposób otrzymać matryce
z naświetlonego negatywu jednym ze znanych sposobów.
Metoda dyfuzyjnego kopiowania oparta jest na światłoczułości pewnych soli srebra należących do tzw. halogenków
srebra. Są nimi chlorek AgCl, bromek AgBr i jodek AgJ.
Większość emulsji fotograficznych stosowanych w praktyce
stanowi mieszaninę tych związków i dlatego w równaniach
chemicznych przyjęto ogólne oznaczenie AgX. Pod wpły
wem światła halogenki srebra rozkładają się w myśl nastę
pującej reakcji

AgX → Ag + X
W reakcji tej wydziela się wolne metaliczne srebro Ag.
Czas naświetlenia materiału negatywowego z zasady jest tak
krótki, że srebro wydziela się w ilościach niedostrzegalnych
dla oka. Powstaje w ten sposób tzw. obraz utajony. Obraz
ten możemy wywołać działaniem odpowiednich substancji,
które powodują niejako dokończenie rozpadu halogenku
srebra w miejscach uprzednio naświetlonych. Wydzielone
srebro dzięki wielkiemu rozdrobnieniu i specjalnej struktu
rze ziarn posiada kolor czarny. Jego ilość jest proporcjo
nalna do naświetlenia. Otrzymany w ten sposób widoczny
dla oka obraz jest negatywowy. Po zakończeniu wywoływa
nia pozostaje w warstwie fotograficznej w miejscach rysun
ku część nie rozłożonego halogenku srebra i to właśnie zo
stało wykorzystane w procesie kopii dyfuzyjnej.
W metodzie klasycznej fotografii, po naświetleniu materia
łu negatywowego w kamerze fotograficznej, bądź stykowo
na kopiarce, i jego wywołaniu, halogenek srebra usuwa się,
aby nie spowodował sczernienia całego negatywu przez po
wolny rozkład na świetle. Usuwanie odbywa się w procesie
zwanym utrwalaniem w najpospolitszym utrwalaczu z tioSiarczynem sodu (N2S2O3).
Po wypłukaniu takiego negatywu należy go wysuszyć, co
zajmuje stosunkowo dość dużo czasu. Otrzymanie diapozy
tywu z tego negatywu metodą klasyczną wymaga powtórze
nia całego procesu, jaki był potrzebny do otrzymania nega
tywu, tzn. naświetlenia poprzez negatyw materiału pozy
tywowego na filmie jak np. ORWO-Film FO-4, FO-5, Kodalith, Litholine, Cophyline itp., następnie wywoływania dia

pozytywu, płukania pośredniego, utrwalania, płukania koń
cowego i suszenia. Każda operacja chemiczna wymaga osob
nej kuwety, a przy dużych formatach dużej powierzchni
roboczej. Niezbędny jest także wysoko kwalifikowany per
sonel.
Kopia dyfuzyjna na materiałach przezroczystych oparta
jest na innej zasadzie otrzymywania matrycy (diapozytywu)
z negatywu niż metoda klasycznej fotografii, nie ma tu po
nownego kopiowania za pomocą światła i powtórzenia ca
łego procesu obróbki. Dla otrzymania matrycy (diapozyty
wu) wykorzystuje się obraz Iewoczytelny zbudowany z nienaświetlonego halogenku srebra, jaki pozostaje po wywoła
niu obrazu njegatywowego. Obraz z negatywu przenosi się
drogą dyfuzji, czyli przenikania na materiał pozytywowy
i dopiero wtedy ulega on wywołaniu i utrwaleniu, dając
dobrze widoczny czarny obraz srebrowy.
Szybkość swoją i prostotę zawdzięcza kopia dyfuzyjna te
mu, że wszystkie procesy odbywają się w jednym tylko
etapie. Obraz diapozytywowy powstaje — praktycznie biorąc — równocześnie z negatywem. Płukanie końcowe ogra
nicza się tylko do kilkunastu sekund.
Trzeba zaznaczyć, że poszczególne wytwórnie materiałów
dyfuzyjnych mogą wprowadzać pewne zmiany w receptu
rach np.: dodając substancję utrwalającą do Wywolyvyacza
bądź do warstwy pozytywowej. W niczym nie zmienia to
jednak całej zasady.
Dla wykonania matrycy (diapozytywu) metodą kopii dyfu
zyjnej potrzebne są specjalne materiały: negatywowy, po
zytywowy i wywoływacz oraz urządzenie naświetlające
jak i wywołujące, zwane powszechnie wywoływaczką. Ma
teriał negatywowy jest światłoczuły, na podłożu papierowym
dwustronnie lakierowanym lub folii trójoctanowej mlecz
nej, specjalnie preparowanej pod oblew emulsją żelaty
nową.
Stosowanie papieru lakierowanego lub folii mlecznej
jako podłoża dla materiału negatywowego jest konieczne
w celu zbliżenia jego rozszerzalności liniowej do materiału
pozytywowego. Rozszerzalność jest nieunikniona z powodu
zwilżania obu materiałów w czasie przepuszczania ich
przez kuwetę z wywoływaczem. Materiał pozytywowy jest
nieświatłoczuły, na podłożu plastikowym przezroczystym
(folia trójoctanowa).
Jest rzeczą nieistotną dla kopii dyfuzyjnej, w jaki sposób
powstał obraz utajony na materiale negatywowym. Może on
być otrzymany:

a) przez naświetlenie oryginału dokumentu w kamerze
fotograficznej, jednakże w tym przypadku materiał nega
tywowy powinien być wysokoczuły. Tym sposobem repro
dukować możemy oryginały ze zmianą skali, (rys. 1).
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b) przez naświetlenie refleksowe w kopiarce stosowane
wówczas, gdy oryginał jest wykreślony na materiale nie
przezroczystym lub przez kopiowanie stykowe, gdy oryginał
wykreślony jest na materiale przezroczystym (rys. 2).

Rys. 4. Wywoływaczka dyfuzyjna WDY

Bys. 2

Tak naświetlony materiał negatywowy składa się emulsją
do emulsji materiału pozytywowego na folii przepuszczając
go przez kuwetę wywoływaczki napełnioną specjalnym roz
tworem wywoływacza. Wywoływacz nasyca obie warstwy:
negatywową i pozytywową. Wywoływacz do kopii dyfuzyjnej
różni się od zwykłego wywoływacza szybko pracującego
tym, źe zawiera dodatek substancji utrwalającej. W związku
z tym w warstwie negatywowej zachodzą równocześnie dwa
procesy: wywoływanie utajonego obrazu negatywowego oraz
rozpuszczenie pozostałego halogenku srebra. Szybkość tego
pierwszego procesu musi być znacznie większa od szybkości
rozpuszczania, gdyż w przeciwnym razie nastąpiłoby roz
puszczenie całego halogenku srebra, jeszcze przed dostatecz
nym wywołaniem obrazu negatywowego. Dlatego stosuje się
tutaj bardzo energiczny wywoływacz, który powoduje uka
zanie się obrazu już po upływie około 1 sekundy. Całkowity

Rys. 3. Schemat wywoływaczki do kopii dyfuzyjnej

czas wywoływania nie przekracza kilku sekund. Po prze
puszczeniu przez wywoływacz oba materiały dostają się mię
dzy dwa gumowe wałki, które dociskają je silnie do siebie.
Odbywa się to w specjalnej wywoływaczce dyfuzyjnej
o bardzo prostej konstrukcji (rys. 3).
Po przejściu obu materiałów przez wałki dociskowe wy
woływaczki (aιa2) proces dyfuzji i wywoływania pozytywu
trwa około pół minuty. Po tym okresie oba materiały roz
dziela się, otrzymując gotową matrycę (diapozytyw). Po roz
dzieleniu obu materiałów gotową matrycę pozytywową na
leży przepłukać. Płukanie odbywa się w bardzo prosty spo
sób przez przeciągnięcie gotowej matrycy od 2 do 3 razy
w kuwecie z wodą. Całkowity czas potrzebny na otrzymanie
matrycy (diapozytywu) jakiegoś dokumentu wynosi od
5—6 minut.
Za wadę procesu dyfuzyjnego uważa się obecnie to, że
z jednego negatywu można otrzymać tylko jedną matrycę
(diapozytyw). Negatyw w zasadzie stanowi odpad. Można
go jednak wykorzystać do otrzymania odbitek pozytywo
wych na papierach dokumentowych, filmach itp. metodą
klasycznej fotografii. W tym celu negatyw musi być utrwa
lony, gdyż zawiera jeszcze resztkę halogenków srebra w
miejscach rysunku. Matryca (diapozytyw) dyfuzyjna posiada
tak samo jak zwykły diapozytyw fotograficzny obraz utwo
rzony z metalicznego srebra, co zapewnia jej taką samą
trwałość. Warto jednak zwrócić uwagę, że ze względu na
bardzo krótkie kąpiele przy obróbce materiałów dyfuzyj
nych, ograniczające się w zasadzie tylko do powierzchni,
deformacje materiałów dyfuzyjnych są mniejsze niż pod
czas obróbki normalnych materiałów fotograficznych.
Najmniejsze deformacje otrzymałoby się w procesie dy
fuzyjnym używając materiału negatywowego i pozytywo
wego na takich podłożach jak np. Hostaphan. Ze względów
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jednak ekonomicznych materiał negatywowy został sporzą
dzony, jak uprzednio powiedziano, na podłożu papierowym
lakierowanym i folii trójoctanowej mlecznej.
Dyfuzyjne materiały negatywowe posiadają wszystki⅛
*
własności zwykłych materiałów negatywowych, co daje moż«
liwość wykonywania za ich pomocą tych samych prac re
produkcyjnych co metodą klasyczną. Możliwe jest więc fo
tografowanie dokumentów na Wysokoczulych materiałach
negatywowych za pomocą kamery. Inne rodzaje materia
łów o niższej czułości służą do kopii stykowej na prześwit
i refleksowo.
■ Barwoczułość materiałów dyfuzyjnych negatywowych jest
również taka sama, jak w fotografii klasycznej. Mogą to być
materiały panchromatyczne, ortochromatyczne względnie
nieuczulone na barwy (tzw. ślepe).
Matryce dyfuzyjne można wykorzystać do otrzymywania
wszelkiego rodzaju kopii, gdzie jako materiał przejściowy
konieczny jest diapozytyw, np. kopie ozalidowe, formy offse
towe itp.
Obecnie w kraju materiały do kopii dyfuzyjnej wyrabiaj<;
Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne pod nazwą „Fotonrapid”.
Na razie wyrabiany jest tylko materiał kontrastowy (dla
reprod. kreskowej). Czułość jego dobrana jest tak, że możli
wa jest obróbka bez specjalnej ciemni fotograficznej. Ma
teriał ten posiada uczulenie ortochromatyczne, dzięki czemu
kopiują się na nim wszystkie kolory z wyjątkiem bladoniebieskiego. Na powierzchni matrycy dyfuzyjnej można kreślić
tuszem oraz przeprowadzać aktualizację rysunku drogą che
miczną, jak również mechaniczną.
Urządzenie do kopii dyfuzyjnej produkcji krajowej wy
konane w latach 1963 i 1964 przez Spółdzielnię Pracy „Ska
la” w Warszawie przedstawiają rysunki 4 i 5.
Rys. 5. Kopiarka dyfuzyjna WDY
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Rezolucja XXI Zjazdu Delegatów SGP
XXT Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, obradujący w Kiel
cach w dniach 14—16 kwietnia 1967 roku stwierdza, że nastąpiło znaczne pogłębie
nie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich a resortami,
co
w sposób widoczny sprzyja dalszemu rozwojowi gospodarki narodowej i umocnie
niu obronności kraju.
Porozumienie zawarte pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i »Kartografii
a Stowarzyszeniem Geodetów Polskich stwarza dobrą podstawę do dalszego roz
szerzenia i umocnienia współpracy.
Należy się spodziewać rozszerzenia tego porozumienia na inne resorty geode
zyjne oraz przeniesienia go na niższy szczebel wykonawczy: koło SGP — przedsię
biorstwo, co z kolei przyczyni się do lepszego zaspokojenia potrzeb gospodarczych
wszędzie tam, gdzie opracowania geodezyjne stanowią podstawę do inwestycji in
żynieryjnych.
Szeroko przedyskutowany na Zjezdzie Delegatów model organizacyjny kół i od
działów SGP powinien pozwolić na sprawniejsze wykonywanie zadań statutowych
SGP, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji, wprowadzania postępu tech
nicznego i ekonomicznego do produkcji i podnoszenia jakości opracowań geodezyj
nych na coraz wyższy poziom.

Kielce
14—16 kwietnia
1967 r.
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Podstawowe kierunki rekonstrukcji branży geodezyjnej
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Witam serdecznie Towarzyszy i Kolegów i wszystkich
zebranych na tej sali z okazji XXI Zjazdu Delegatów Sto
warzyszenia Geodetów Polskich. Chcialbym również prze
kazać wszystkim pozdrowienia od Ministra Spraw Wewnętrz
nych.
Minął już rok od czasu, gdy na Zjeżdzie Wrocławskim
miałem możność poinformować Kolegów o naszych podsta
wowych zamierzeniach rekonstrukcyjnych, podkreślając
jednocześnie, że celem tych zamierzeń jest stałe ulepszanie
działalności całokształtu służby geodezyjnej i kartograficz
nej.
Kierunki ,naszej pracy nad programem organizacyjno-tech
nicznej rekonstrukcji branży geodezyjnej wypływają przede
wszystkim z postanowień IV Plenum KC PZPR. Postanowie
nia te dotyczą zmian w systemie planowania i zarządzania,
między innymi w oparciu o konkretne zamówienia odbior
ców, którymi w naszym przypadku są wszystkie nieomal ga
łęzie gospodarki narodowej. Uzupełnieniem postanowień IV
Plenum są uchwały V Kongresu Techników Polskich —
o podniesieniu jakości i unowocześnieniu produkcji. Wresz
cie, podjęte w październiku 1966 r., uchwały VII Plenum
KC PZPR o usprawnieniu organizacji pracy i zarządzania
w przedsiębiorstwach stanowdą dodatkową wskazówkę,
w jakim duchu należało opracowywać program rekons
trukcji naszej branży.

Dzisiejsze swoje wystąpienie chcę poświęcić informacji
w sprawie tego programu i omówić najważniejsze, wynika
jące z niego wnioski. Rekonstrukcja stała się syntezą na
szych wspólnych dyskusji i dociekań na temat najlepszego
i najskuteczniejszego modelu działalności geodezyjnej w Pol
sce. Jest to nasza wspólna sprawa, niezależnie od przyna
leżności resortowej każdego z nas, tak jak wspólnie obowią
zująca cały świat techniczny jest tematyka obrad IV Ple
num i V Kongresu Techników Polskich. Bazę rekonstrukcji
stanowi rozwój techniki, będący głównym przedmiotem
działalności Naczelnej Organizacji Technicznej. Dla nas,
NOT — to przede wszystkim nasze Stowarzyszenie, którego
najbardziej reprezentatywni przedstawiciele są tu w tej
chwili zebrani.
Synteza, jaką stanowi program rekonstrukcji zrodziła się
na podstawie naszych długoletnich i bardzo wszechstron
nych doświadczeń, które zostały ujęte w obszernych i nie
kiedy bardzo szczegółowych monografiach opracowanych
przez poszczególne resorty i jednostki terenowe. Z tego
bogatego materiału najistotniejsze momenty i problemy zło
żyły się na ogólnobranżową monografię służby geodezyjnej
i kartograficznej, z której można już było wysnuć zasad
nicze wnioski składające się na program rekonstrukcji.
Z monografii wynika szereg stwierdzeń, które należy
traktować jako nasze osiągnięcia. Stanowią one punkt wyj-
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ścia dla określenia najwłaściwszego obecnie modelu naszej
pracy.
Osiągnięcia te w zakresie prac geodezyjnych o znaczeniu
Ogoinopahstwowym są następujące;
— posiadanie dziś w Polsce Wysokowartosciowej osnowy
geodezyjnej, która wymaga tylko dogęszczania w miarę po
trzeb w zaκresie dalszego pokrywania terenu mapami wielKoskalowymi,
— posiadanie kadry fotogrametrycznej dostatecznie licz
nej> aby rozszerzyć zakres opracowań map w skali 1 : 5000
i większych,
— zdooyte doświadczenie i uzyskane dobre efekty ilościo
we i jakościowe w zakresie opracowywania mapy zasadni
czej w skali 1 ; 5000 metodami fotogrametrycznymi na pod
stawie fotomap, powstających w toku opracowywania pod
stawowej mapy topograficznej w skali 1 ; 10 000,
— poważne osiągnięcia w stosowaniu innych postępowych
metod technicznych, w szczególności dalmierzy elektro
magnetycznych do pomiarów sieci geodezyjnych i osnów fo
togrametrycznych oraz maszyn eleκtronicznych do obliczeń
geodezyjnych.
Również i w zakresie działalności resortowych służb geo
dezyjnych odnotowujemy, zawarty w ich monografiach, ca
ły szereg osiągnięć, z których najpoważniejsze są:
— w resorcie rolnictwa (po zakończeniu refor
my rolnej i akcji osadnictwa na Ziemiach Zachodnich), na
stąpił pomiar i urządzenie około 3 mln ha PGR; zagospoɑarowanie obiektów specjalnych, jak Żuławy Gdańskie
i Bieszczady; projekty urządzeń rolnych w spółdzielniach
produkcyjnych; założenie ewidencji gruntów na większości
obszaru kraju; opracowanie dokumentacji dla celów plano
wania przestrzennego na wsi i zabudowy osiedli wiejskich
itp.,
— w resorcie leśnictwa — wykonanie pomiarów
i sporządzenie map lasów dla 85% powierzchni leśnej
w Polsce,
— w przemyśle — obsługa geodezyjna wszystkich
kluczowych inwestycji oraz stałe pomiary realizacyjne i in
wentaryzacyjne, towarzyszące rozwojowi przemysłu ciężkie
go i chemicznego, energetyki, gospodarki wodnej i wielu in
nych dziedzin życia gospodarczego,
— w górnictwie — znaczne rozszerzenie zakresu
obsługi geodezyjnej przy budowie i rozbudowie kopalń, za
gospodarowywaniu i zabudowie terenów górniczych, okreś
laniu szkód górniczych, eksploatacji złóż itp., a w szczegól
ności uporządkowanie i odtwarzanie map górniczych, które
uległy bardzo poważnym zniszczeniom w czasie wojny,
— w komunikacji — wykonanie pełnej niwelacji
reperów kolejowych, sporządzenie znacznej ilości map sy
tuacyjnych szlaków i stacji, poważne zaawansowanie prac
przy rozgraniczaniu sieci kolejowej, stała i efektywna obsłu
ga istniejącej sieci oraz obsługa budowy nowych szlaków
i dróg obejmująca poligonizację, niwelacją, pomiary sytuacyjno-wysokościowe i pomiary realizacyjne,
— w urbanistyce — opracowanie znacznej ilości map
miejskich w skali 1 : 1000 i 1 : 2000, objęcie tymi opracowa
niami również miast mniejszych, nie wydzielonych z po
wiatu, przebudowa istniejących sieci triangulacyjnych i ni
welacyjnych miast, przygotowanie dokumentacji dla projek
tów i realizacji zamierzeń gospodarczych i inwestycyjnych
w miastach, pomiary realizacyjne, stale wzrastająca obsługa
bieżąca potrzeb miejskich, komunalnych i innych.
Obok podsumowania naszego niewątpliwego dorobku mo
nografia branży geodezyjnej precyzuje jednocześnie główne
zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, wśród których
najważniejsze są:
— pokrycie nowoczesną i jednolitą mapą zasadniczą około
42% powierzchni kraju na tych obszarach, które takiej ma
py jeszcze nie posiadają, a ponadto na około 26% po
wierzchni Polski — uzupełnienie map istniejących, które
wykonane są w sposób niejednolity i nie posiadają pełnej
treści, a wreszcie na około 13% — stopniowa wymiana map
przestarzałych,
— dogęszczenie osnowy geodezyjnej stosownie do potrzeb
w zakresie opracowywania map,
— stałe zadanie utrzymania i modernizacji państwowej
sieci geodezyjnej oraz aktualizacji map,
— dokończenie opracowania podstawowej mapy topogra
ficznej kraju w skali 1:10 000, a na niektórych terenach __
1 : 5000,
— wykonanie całego szeregu pilnych i niejednokrotnie
bardzo dużych zadań z zakresu obsługi geodezyjnej resor
tów gospodarczych, a w szczególności:
— dokończenie klasyfikacji i ewidencji gruntów, założenie
ewidencji budynków na wsi i w miastach, wymiana i ewen
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tualne scalenie gruntów gospodarstw indywidualnych, po
miary związane z zagospodarowywaniem terenów i zmia
nami struktury rolnej, ustalenie granic i powierzchni jed
nostek administracyjnych w miastach i na wsi, adaptacja
podkładów mapowych dla potrzeb melioracji itp.,
— sporządzanie map tras ulic i urządzeń podziemnych,
przygotowywanie dokumentacji dla budownictwa komunal
nego i mieszkaniowego, stała obsługa inwestycji komunal
nych; geodezyjne opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego wsi i miast,
— prace geodezyjne związane z urządzaniem gospodarstw
leśnych, aktualizacja map lasów, likwidacja szachownic leś
nych i serwitutów,
— stała obsługa istniejącej sieci komunikacyjnej oraz
sporządzanie dokumentacji dla budowy nowych dróg i kolei,
— pomiary inwentaryzacyjne, eksploatacyjne i realizacyj
ne związane z obsługą geodezyjną budowli, z budową i roz
budową kopalń, z rozbudową przemysłu itp.
Cały szereg wymienionych wyżej zadań resortowych służb
geodezyjnych wymaga posiadania podkładów mapowych
sporządzonych w różnych skalach, w zależności od charak
teru i potrzeb gospodarczych danego terenu. Podkłady te
powinny służby resortowe mieć zawsze w dyspozycji, goto
we do wykorzystania bezpośrednio bądź też po wprowa
dzeniu nieznacznych uzupełnień czy adaptacji.
Jak wiadomo Główny Urząd Geodezji i Kartografii mu
sía! w minionym okresie ogromną część mocy produkcyj
nej swojego pionu poświęcić na budowę państwowej sieci
geodezyjnej oraz wykonywanie specjalnych uchwał rządo
wych w zakresie opracowywania map topograficznych.
W tej sytuacji resortowe służby geodezyjne musiały nie
jednokrotnie wykonywać te podkłady mapowe we własnym
zakresie po to, aby móc z nich następnie korzystać przy
wykonywaniu swoich konkretnych zadań. Stan ten w ciągu
szeregu lat utrwalił się, pociągając za sobą nieuniknione,
niekorzystne zjawiska, z których jako najważniejsze wy
mienić należy:
;— niejednolitość i niepełna treść powstających podkła
dów mapowych, które wykonywane były przeważnie pod
kątem widzenia potrzeb jednego tylko resortu w danym,
ściśle określonym celu,
— dublowanie prac, czyli wykonywanie kilkakrotnych
pomiarów na tym samym terenie przez różne resorty,
— absorbowanie służb resortowych pracą utrudniającą im
wykonanie własnych zadań — geodezyjnej obsługi potrzeb
gospodarczych,
— rozproszenie wykonawstwa podkładów mapowych
w różnych służbach resortowych, nie sprzyjające stosowa
niu nowoczesnej techniki i metod.
Przeprowadzona, powyższa analiza osiągnięć, zadań i za
sadniczych problemów w działalności państwowej służby
geodezyjnej i kartograficznej potwierdziła w sposób nie
zbity, że podstawowym celem rekonstrukcji branży geodezynej musi być lepsze zaspokojenie kraju w jednolitą mapę
o pełnej treści gospodarczej. Ściślej mówiąc, gospodarka na
rodowa musi dysponować pełnym zestawem map, który ja
ko całość zaspokajałby wszystkie potrzeby.
Podstawą takiego zestawu są:
— mapa topograficzna kraju w skali 1 : 10 000 (na pew
nych terenach 1 :5000),
— mapa zasadnicza w skali 1 : 5000 lub 1 : 2000 i 1 :1000,
w zależności od charakteru terenu zawierającego sytuację
i granice nieruchomości.
Obie te mapy są opracowywane bezpośrednio. Wszystkie
inne mapy, wchodzące w skład omawianego zestawu, są
pochodne od tych oryginalnych map podstawowych i powstają w sposób kameralny na drodze generalizacji lub
uzupełnienia dodatkową treścią specjalną.
Tak pojęty model zabezpieczenia potrzeb kartograficznych
kraju opiera się na następujących zasadach:
— geodezyjna i kartograficzna jednolitość opracowania
mapy polegająca na jednolitej formie i treści map,
— wszechstronność treści mapy, pozwalająca na jej wy
korzystanie dla różnych celów, przez różne resorty,
— wyprzedzanie potrzeb resortów w dostarczaniu im
gotowych podkładów mapowych.
Jak wynikło z monografii, w najbliższym czasie, około
13 min ha wymaga jeszcze opracowania nowej mapy. Jest
to zadanie bardzo duże i połączone na znacznym obszarze
z zagęszczeniem osnowy geodezyjnej. Wykonanie tych prac
w sposób szybki i ekonomiczny możliwe jest tylko przy uży
ciu nowoczesnej techniki, a przede wszystkim przez stałe

rozszerzanie metod fotogrametrycznych oraz zastosowanie
mechanizacji i automatyzacji w pomiarach i obliczeniach.
Szerokie zastosowanie fotogrametrii jest obecnie możli
we, gdyż metody te są już w Polsce od szeregu lat stoso
wane i np. przy opracowaniach w skali 1 : 5000 okazały się
o około 60% tańsze i trzykrotnie szybsze niż klasyczna me
toda bezpośrednich pomiarów. Doświadczenie fotogrametrów
polskich nie ogranicza się już tylko do tej skali, ale sięga
ono skal większych, takich jak 1:2000 i 1:1000. Należy
więc obejmować metodami fotogrametrycznymi opracowa
nia mapowe również i w tych skalach, na tych terenach,
które tych skal potrzebują, a więc w miastach, ośrodkach
aglomeracji, skomplikowanych sytuacyjnie terenach rol
nych itp.
Równie korzystne wyniki osiągnięto przy stosowaniu dal
mierzy elektromagnetycznych, np. przy zagęszczeniu osnowy
dla celów fotogrametrycznych, gdzie jeden zespół z nowym
wyposażeniem zastępuje pracę dwu klasycznych zespołów
pomiarowych.
Oparcie wykonawstwa map Wielkoskalowych i związanego
z tym zakładania osnów w oparciu o nowoczesna technikę
wymaga skoncentrowania tej produkcji w dużych, specja
listycznych, wysoce zmechanizowanych przedsiębiorstwach.
Tylko w takich przedsiębiorstwach może być we właściwy
sposób wykorzystany nowoczesny sprzęt dla produkcji ma
sowej. oraz najbardziej prawidłowo wykorzystana kadra
techniczna. Tylko takie przedsiębiorstwa moga stać się
prawdziwym terenem rozwoju nowoczesnej myśli technicz
nej ɪ iej praktycznego zastosowania. Tvlko one wreszcie moeą mieć zapewniona właściwa służbę technologiczna, utrzy
mującą niezbedne kontakty z geodezyjno-kartograficznymi
instytutami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.
Omawiana tu koncentracja wykonawstwa podkładów ma
powych i zakładania osnów w dużych specjalistycznych
Orzedsiebiorstwach pociągnie za sobą oddzielenie samej pro
dukcji man od ich użytkowania nrzez gosDodarke narodową
za pośrednictwem resortowych służb geodezyjnych. Jest to
zjawisko jak najbardziej nrawidłowe. Z podanego uprzednio
krótkiego przeglądu zadań resortowych służb geodezyjnych
widać, jak wielki i pracochłonny jest zakres tvch zadań
oraz jak dalece sa one Odnowiedzialne i ważne dla gospodarki narodowej. Na ich wykonanie bedzie mógł być obró
cony cały obecny potencjał tvch służb. Fakt, że beda one
posiadać nodkłady manowe gotowe już do Wvkorzvstania,
pozwoli im na *większą swobodę w pełnieniu ich nodstawowvcħ zadań i zbliży je zarówno do tych zadań, iak i do ca
łokształtu gosnodarczei nroblematvki resortu. Zostana nrzez
to niewatnliwie stworzone warunki Snrzviaiaco modernizacji
bazy technicznej i metod pracv∙ dostosowanych do profilu
działalności resortowych służb Veodezvinvch.
Realizacia wvżei omówionych zamierzeń bedzie sie dokonywaó przy ścisłej wsnółnracy GWwmego Urzedu Geode
zji i Kartografii i resortów, które nrzez prezydia wojewódz
kich rad narodowych, n∩winnv w krótkim czasie zgłosić
swoie n∩trzebv w zakresie podkładów mapowych, w celu
umożliwienia GUGiK onracowania wie1o,etnie<m nlann ich
zasnokoienia. Roczne plany realizacji wc∏01nie ustalonego
nlan∏ wieloletniego powstawać będą w drodze porozumień
m⅛dzv GUGiK a resortami.
Ustalanie terminów Wvkonvwania podkładów manowvch
dla poszczególnych terenów. Vonfrontacia zapotrzebowań po
szczególnych resortów oraz ustalanie terenów, dla których
równocześnie Wvstenuia potrzeby różnych resortów sa to
czynności, składaiace sie na fnnkcie koordvnacvi∏a GUGiK
w 7akresie osnów i podkładów mapowych, które konsek
wentnie ∩h1∙pΛ róumież m,,sza ocene celowości nrac i opinio
wanie środków Rnansowvch na nie przewidzianych.
Dla opracowania map Wielkoskalowych i zakładania osnów
przewidziany iest dalszy rozwói i stała moder∏izacia takich
Istnieiacvch przedsiębiorstw iak PPG, PPF i okręgowe
Przedsiębiorstwa miernicze, które oprócz prac podkładowych
boda ponadto zabezpieczać obsługę geodezyjna tych resor
tów. które nie moga same zaspokoić swych potrzeb.
Resortowe służby geodezyjne wykonywać będą swoje za
dania przez własne komórki wykonawstwa geodezyjnego,
działające jako jednostki budżetowe bądź jako przedsię
biorstwa, które nadal istnieć będą w tych rejonach, gdzie
zakres usług o specyficznym charakterze resortowym jest
znacznv. W drodze porozumienia branżowego z=>klada sie
również utworzenie rejonowych <np. wojewódzkich) pracow
ni reprodukcji małonakładowej dla potrzeb wszystkich jed
nostek geodezyjnych z tym, że będą one organizowane przy
tvch jednostkach, które w danej chwili posiadają najlepsze
warunki lokalowe, kadrowe i sprzętowe.

Realizacja omawianego tu nowego modelu pracy państwo
wej służby geodezyjnej i kartograficznej wymaga roz
strzygnięcia pewnych zasadniczych kwestii, które — nie ure
gulowane w skali ogólnobranźowej — mogą rzutować
w sposób ujemny na rytmiczność i prawidłowość pracy
całej służby.
Do najważniejszych z tych zagadnień należą:
— przeanalizowanie struktury, ilości i kwalifikacji istnie
jącej kadry geodezyjno-kartograficznej i dostosowanie tej
kadry oraz kierunków szkolenia zawodowego i wyższego
do nowych warunków; problemami tymi zajmie się w po
łowie bieżącego roku Rada Geodezyjna, dla której materiały
są już w opracowaniu,
ujednolicenie zasad ustalania norm pracy i wynagra
dzania pracowników w skali ogólnobranźowej, w szczegól
ności przez stosowanie jednolitych zasad, ustalania i sto
sowania norm zakładowych oraz zasad rozliczania, syste
mów dodatków, premii uznaniowych itp.,
— ujednolicenie cen za prace geodezyjne i kartograficz
ne niezależnie od przynależności resortowej wykonawcy,
— koordynacja w planowaniu i zakupie sprzętu geodezyj
nego na podstawie wspólnie opracowanych wieloletnich
i okresowych planów zadań i programu modernizacji bazy
technicznej,
— łączenie drobnych komórek geodezyjnych i podporząd
kowania.ich jednolitemu kierownictwu oraz skupienie ko
ordynacji działania całej służby geodezyjnej w resorcie
w ręku Głównego Geodety Resortu; założenie ścisłej współ
pracy głównych geodetów resortu z GUGiK oraz między
sobą.
Wymienione wyżej potrzeby, postawione w programie re
konstrukcji jako niezbedne dla prawidłowego działania
geodezji w Polsce, są już w poważnym stopniu realizowane,
większość z nich na zasadach dobrze przyjętej współpracy
i wzajemnego dobrego zrozumienia.
Założenia rekonstrukcyjne, omówione pokrótce w niniej
szej informacji, są w głównych swych zarysach zgodne
z obecnym rozwojem techniki geodezyjnej. Model polegają
cy na posiadaniu w kraju wszechstronnej mapy wielkoskaIowej dla wykorzystania nrzez różne gałęzie gospodarki na
rodowej, został przyjęty i zrealizowany w szeregu krajów
za granica, przynosząc bardzo dobre rezultaty. Model ten
wskazywany jest przez Najwyższa Izbe Kontroli jako środek
do usunięcia niewłaściwości w działaniu naszej służby geo
dezyjnej. Ten sam kierunek utwierdzają zresztą, zapadłe
w tei sprawie postanowienia rządowe w październiku
ubiegłego roku.
Zdajemv sobie oczywiście sprawę, że wypełnienie pro
gramu rekonstrukcji i przejście na nowy model odbywać sio
bedzie stopniowo, tak aby nie spowodować wstrząsów ani
nawet chwilowych zahamowań w normalnej bieżącej dzia
łalności państwowej służby geodezyjnej.
Przy wykonywaniu tak szeroko pojętych zadań zarówno
przez centralną administracje geodezyjną, jak i jednostki
produkcyjne, rola Stowarzyszenia stale wzrasta.' przede
wszystkim dzięki organizacji kół zakładowych SGP. stwa
rzającej zasady Wspolgospodarowania w geodezyjnych za
kładach pracy. My wszyscy, inżynierowie i technicy geodeci,
jesteśmy członkami Stowarzyszenia. To właśnie członkowie
SGP zajmują kierownicze i odpowiedzialne stanowiska, na
których mogą ustalać kierunki i politykę działania swoich
zakładów pracy. Ponadto cała nasza kadra produkcyina za
równo ta starsza, doświadczona, iak i ta młodsza, wchodzą
ca dopiero w aktywną rolę geodetów, składa sie — chvba
bez wyjątku — z członków SGP. Od nastawienia tvch lu
dzi i od zrozumienia przez nieb roli, jaka maja spełniać, za
leży w decydującym stopniu efektywność całokształtu naszej
pracy i naszych wysiłków, Zmierzaianvch do jak nailepsz.ego wykonania naszvch zadań. Na zebraniach kół SGP w za
kładach nowinny bvć stawiane zασad∏ienia Tacionalizacii
produkcji, usprawnienia organizacii nracv. rozwoju techni
ki itp.. a wnioski podejmowane na tvch zebraniach now'nnv
stanowić dvrektvwv Postenmvania Vazdego członka SGP
w jego codziennej nracv. niezależnie od Zaimowanego sta
nowiska w hierarchii zakładu pracv i w hierarchii zawo
dowej .
W obecnej chwili aktywna postawa członków SGP jest
szczególnie ważna ze względu na szeroko zakrojony program
rekonstrukcyjny, który tym Ieosze i bardziej efektywne
przyniesie rezultaty, im szybciej i sprawniej będzie wyko
nywany. Również i realizacja uchwał VII Plenum na te
renie jednostek związanych z naszym zawodem bedzie har
dziej konkretna, jeżeli zapewniony w niej będzie szeroki
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udział członków SGP w zgłaszaniu pomysłów dotyczących
racjonalizacji produkcji, wykrywania rezerw i ich źródeł,
organizowaniu dyskusji oraz konkretyzowaniu istotnych
wniosków. Przy realizacji tych naszych zamierzeń jako
szczególnie ważną widzimy rolę głównych komisji SGP,
które przez swoją problematykę, dyskusje i postanowienia
są bezpośredniami inspiratorami działalności kół zakłado
wych tak blisko z nami związanych.
Właściwej współpracy sprzyjać też będzie niewątpliwie
porozumienie, które Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod
pisało obecnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii
i zapewne podpisze z resortami posiadającymi służby geode
zyjne. W GUGiK porozumienie to zostało ocenione bardzo
pozytywnie, ponieważ precyzuje ono kierunki działania za
równo jednej, jak i drugiej strony, zmierzające do zapew
nienia jak najbardziej efektywnej i harmonijnej współ
pracy. Nie wątpię, że tak samo ocenią to porozumienie i in
ne resorty.
Główne punkty porozumienia dotyczą spraw szkolenia
i doskonalenia kadr technicznych, współpracy w zakresie
opracowywania i realizacji planów rozwoju techniki, wy
jazdów naukowych i technicznych, informacji naukowo-technicznej oraz współpracy z Instytutem Geodezji i Kar
tografii.
Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do roli, jaką może
spełniać „Przegląd Geodezyjny” w kształtowaniu myśli
z dziedziny organizacji służby geodezyjnej, organizacji pra
cy wykonawczej, rozwoju techniki i nadawania mu właści
wego kierunku z dziedziny polityki kadrowej i szkolenia itd.
Oceniając w pełni dotychczasową działalność „Przeglądu
Geodezyjnego” i jego niezaprzeczalne zasługi w zakresie
przedstawiania osiągnięć nauki i techniki geodezyjnej,
a również i jako stałej kroniki naszego życia zawodowego
uważamy, że powinniśmy wejść z redakcją naszego czaso
pisma w jeszcze bliższy niż dotąd kontakt i być może głę
biej informować Kolegów z redakcji o naszych kierunkach
działania w zakresie techniki, organizacji i ekonomiki pra
cy w danym okresie. Ułatwiłoby to znacznie zadanie Ko

mitetu Redakcyjnego, jeżeli chodzi o informowanie czytel
ników w możliwie szerokim zakresie o najbardziej istotnych
i aktualnych problemach służby geodezyjnej i drogach, któ
rymi zmierza się do ich rozwiązania.
Chcę jeszcze poruszyć temat od dawna interesujący
ogół geodetów, a dotyczący sprawy uregulowania naszego
zawodu. Wobec tego, że w obecnej chwili nie przewiduje się
zmiany podstawowych przepisów regulujących całość geo
dezji, sprawa ta może być — zdaniem moim — załatwiona
w ramach przepisów istniejących. Rozwiązanie powinno być
znalezione w drodze interpretacji tych przepisów, wspólnie
wypracowanej przez Stowarzyszenie, GUGiK i resorty.
Współpraca ta może doprowadzić do postawienia wnios
ków o wydanie dodatkowych przepisów dotyczących specjal
nie tej sprawy. Główny Urząd Geodezji i Kartografii przy
wiązuje do tego zagadnienia niemałą wagę, widząc w nim
drogę do podniesienia jakości pracy i ściślejszego niż dotąd
ustalenia uprawnień i odpowiedzialności geodety za wyko
nywaną przez niego pracę.
Pragnąłbym na zakończenie raz jeszcze podkreślić, że ca
ła nasza zamierzona, i już częściowo w Praktycerealizowana,
rekonstrukcja branży geodezyjnej odbywa się w oparciu
o rozwój techniki, która decyduje o przyjęciu określonego
modelu pracy.
Kierunek przyjęty przez nas jest najbardziej zgodny
z obecnym stadium rozwoju techniki i najlepiej pozwala
ten rozwój wykorzystać w praktyce. Z drugiej strony —
pozwala on na pełne zabezpieczenie gospodarki narodowej
w niezbędne mapy oraz na operatywną, bez zahamowań
pracę geodezyjnych służb resortowych, dając bezpośrednio
naszej gospodarce to właśnie, czego ona od nas oczekuje
i wymaga.
Chcę przy tej okazji podziękować wszystkim geodetom
za ich ofiarny i ciężki, ale zarazem tak skuteczny wysiłek
w ich codziennej pracy.
Kończąc — życzę Towarzyszom i Kolegom owocnych obrad
i miłego spędzenia czasu we wspólnym gronie.
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RYSZARD KORONOWSKI
Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
- rzecznikiem postępu w geodezji
XXI Zjazd Delegatów SGP w swej części sprawozdawczej
obejmuje w głównej mierze rok 1966.
Rok ten upłynął przede wszystkim pod hasłami Frontu
Jedności Narodu, mobilizującymi do działania na rzecz
uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego, do podejmowania
wysiłków dla zapewnienia dalszego rozkwitu naszej ojczyz
ny, wkraczającej w drugie tysiąclecie swej państwowości
pod rozwiniętymi sztandarami socjalizmu.
Rok ten obfitował w wiele ważnych dla narodu wyda
rzeń, z których w tym miejscu należy wymienić przede
wszystkim dwa, o dość podstawowym znaczeniu:
— V Kongres Techników Polskich odbywający się u pro
gu rozpoczęcia pięciolatki w gospodarce narodowej i
— Kongres Kultury Polskiej — podsumowujący dotych
czasowy dorobek oraz wytyczający kierunki i drogi dalszego jej rozwoju, opartego o działanie licznych rzesz jej
twórców znajdujących potęgujące się zapotrzebowanie na
ich dzieła wśród szerokich mas współobywateli.
Nasza geodezyjna społeczność tkwi głęboko we wszystkich
przejawach życia społeczno-politycznego, kulturalnego i gos
podarczego naszego kraju i aktywnie uczestniczy w ich
rozwoju.
Udział SGP w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego

Geodeci Polski, w jubileuszowym roku Jej państwowości,
włączyli się masowo w ogólnonarodowy nurt manifestacji
patriotyzmu, wyrażanego najczęściej czynem na rzecz dal-
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szego wszechstronnego, gospodarczego, społecznego i kultu
ralnego rozwoju naszego kraju. Uczestniczyli oni w wielu
imprezach środowiskowych, w czynach społecznych swoich
zakładów pracy, a w szczególności podjęli apel władz Sto
warzyszenia, wzywający do zapewnienia w czynach społecz
nych dokumentacji geodezyjnej dla szkół budowanych w
ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie”.
Trzeba stwierdzić, że nasze oddziały, koła, poszczególni
•Koledzy, żywo zareagowali na to wezwanie. W rezultacie
szkoły te z nielicznymi wyjątkami otrzymały dokumentację
geodezyjną nieodpłatnie.
W ramach tej samej akcji sporządzono w czynach spo
łecznych dokumentację dla wielu internatów, stadionów
sportowych, parków kultury i innych obiektów użytku pu
blicznego. Przekazano też przez różne organa Stowarzy
szenia znaczne kwoty pieniężne na Fundusz Budowy Szkół
Tysiąclecia.
Z dumą możemy podkreślić, że w ten sposób zaoszczę
dziliśmy wiele milionów złotych funduszów państwowych
i społecznych.
W ramach obchodów Tysiąclecia, wspólnie z Uniwersyte
tem Jagiellońskim i Zakładem Historii Techniki PAN, zor
ganizowaliśmy w Krakowie, w Collegium Maius, uroczystą
sesję naukową poświęconą Stanisławowi Grzepskiemu, pro
fesorowi U. J. z okazji 400-lecia wydania „GEOMETRII,
to iest Hiiemickiej nauki” — pierwszej książki technicznej
wydanej w języku polskim. Sesja naukowa, która odbyła
się pod przewodnictwem prof, dr Henryka Barycza, w bar

dzo podniosłym i uroczystym nastroju, była okazją do przy
pomnienia i podkreślenia naszej wielowiekowej kultury tech
nicznej i jej ówczesnego żywego rozwoju powodującego mię
dzy innymi konieczność wydania czterysta lat temu podręcz
nika, zaadresowanego do szerokiego kręgu odbiorców,
w związku z prowadzonymi poczynaniami gospodarczymi.
Materiały z tej sesji ukazały się drukiem w postaci wkładki
do Przeglądu Geodezyjnego.
Staraniem SGP, dzięki życzliwości szefa Służby Topogra
ficznej WP, gen. inż. T. Naumienki oraz jego społecznemu
zaangażowaniu, a także uznaniu szczególnej roli książki
Grzepskiego, zostanie ona wydana w swej oryginalnej
wersji na użytek specjalny Stowarzyszenia.
Frzy okazji sesji naukowej zorganizowano wspólnie z Bi
blioteką Jagiellońską wystawę dawnej książki geodezyjnej,
przewiezioną następnie do Warszawy.
W wyniku naszych starań mimo wielu trudności uzyska
liśmy stałe stoisko w Muzeum Techniki NOT w Warszawie.
Wspomniana wystawa książek była pierwszą ekspozycją
geodezyjną w tym Muzeum, a obecnie trwa wystawa pt.
„Od sznura mierniczego do radaru”. W planie są dalsze wy
stawy zmieniane średnio w okresach półrocznych. W związ
ku z tą działalnością zyskaliśmy wiele życzliwych ocen
i wyrazów zachęty do dalszego jej rozwijania. Gromadzi
my, ciągle wzbogacane dzięki ofiarności naszych kolegów,
eksponaty muzealne z zakresu geodezji. Główna Komisja
d.s. Muzeów i Wystaw przewiduje organizowanie również
czasowych wystaw w poszczególnych oddziałach SGP.
Podjęliśmy trud opracowania „Zarysu Historii Stowarzy
szeń Geodezyjnych w Polsce”. Główna komisja powołana
w tej sprawie, przekształcona następnie w Komitet Redak
cyjny> przewiduje wydanie tej puolikacji w roku 1968,
przed następnym XXII Zjazdem Delegatów.

Realizacja uchwał V Kongresu Techników Polskich

V Kongres Techników Polskich odbywał się pod hasłem
jakości produkcji. Jakość jest problemem nr 1 wielu dzie
dzin gospodarki, szczególnie w realizacji obecnej 5-latki.
Również w dziedzinie geodezji problem ten ma swoje zna
czenie. Wiąże się on z narastającymi potrzebami na opraco
wania geodezyjne oraz z możliwościami postępu technicz
nego i organizacyjnego w dziedzinie geodezji, warunkujące
go nowoczesność i jakość prac geodezyjnych.
/
Trzeba stwierdzić, że kongresowe hasło w pełnym jego
brzmieniu:
jakość = kadra + technika + organizacja,
pojęte jak najszerzej, stanowi od wielu lat wytyczną i pro
gram działania Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Dla po
parcia tego twierdzenia wystarczy wymienić choćby tylko
trwające od 1962 r. konkursy jakości robót geodezyj
nych. Znane jest nasze żywe Zaninteresowanie i działalność
w dziedzinie polityki kadrowej, ze wszystkimi jej aspekta
mi, mające wyraz w KNT na temat kadr (w Łodzi), opra
cowaniu i realizacji programów doskonalenia kadr, opra
cowaniu postulatów w sprawie przepisów o kwalifikacjach
i wielu innych zagadnień kaorowych. Stawiamy konse
kwentnie i uparcie sprawy postępu technicznego, nowych
technologii. Wskazujemy na konieczne warunκi wprowa
dzenia postępu do produkcji. Wreszcie zajmowaliśmy się po
ważnie, budzącymi duże zainteresowanie, problemami orga
nizacyjnymi i ekonomicznymi na wszystkich szczeblach wy
konawstwa i administracji geodezyjnej. Wiążą s-ę z nimi
nasze postulaty w sprawie „ustawy o prawie geodezyjnym”,
uchwalone przez Zarząd Główny (11.X.1966 r.) i przekazane
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.
Można więc powiedzieć, że realizację wniosków kongre
sowych, objętych jego wymownym hasłem, podjęliśmy do
statecznie wcześnie. Uchwały i wnioski Kongresu podzie
lone są na trzy grupy: uchwały i wnioski sekcji głównych,
wnioski wojewódzkie i wnioski zakładowe.
Społeczny nadzór nad realizacją pierwszej grupy wnios
ków pełnią zarządy główne SNT oraz komisje i komitety
NOT w porozumieniu z zarządami głównymi SNT. Nadzór
nad realizacją drugiej grupy wniosków powierzony jest za
rządom oddziałów wojewódzkich NOT i zarządom oddzia
łów SNT.
Za nadzór i kontrolę realizacji trzeciej grupy wniosków
odpowiedzialne są koła zakładowe działające we współpracy
z zarządami oddziałów stowarzyszeń.
SGP jest bezpośrednio zainteresowane realizacją szeregu
wniosków z wszystkich trzech grup. Uczestniczymy w pra
cach odpowiednich komisji i komitetów Zarządu Głównego

NOT. Analogicznie dzieje się na szczeblach wojewódzkich.
Natomiast więcej uwagi należy poświęcić realizacji wnibsków zakładowych, których w okresie przygotowań do Kon
gresu zgłoszono ogółem 8000, w tym wiele przez Kola Zakła
dowe SGP.
Wydaje się słuszny postulat, by zarządy oddziałów powo
łały komisje d.s. kontroli i koordynacji realizacji wniosków
kongresowych, zgłoszonych na terenie województwa.

Walka o jakość i nowoczesność produkcji
IV Zjazd PZPR jako jedno z głównych zadań obecnego
planu 5-1 etniego postawił podniesienie jakości i nowoczes
ności produkcji. Wprawdzie termin „produkcji” raczej nie
zbyt odpowiada działalności i efektom pracy geodetów,
jednakże jakość opracowań geodezyjnych ma istotne znacze
nie dla wielu poczynań gospodarczych, a nowoczesność ich
sporządzania wiąże się i z jakością, i z efektami ekono
micznymi tej działalności.
Postawionemu zadaniu ma służyć, będąca w końcowym
stadium opracowania i formalnych decyzji, rekonstrukcja
branży geodezyjnej. Jej geneza, podstawowe założenia,
planowane efekty i formy realizacji stanowią treść referatu
prezesa GUGiK mgr inż. Borysa Szmie.ewa. Stowarzyszenie
sprawą rekonstrukcji było zainteresowane od momentu
podjęcia decyzji o konieczności jej przeprowadzenia. Jej
problematyką zajmowaliśmy się na wszystkich szczeblach
organizacyjnych. Być może, że wywarliśmy jakiś wpływ na
ostateczne opracowanie poprzez opinie oddziałów woje
wódzkich.
Ze sprawą rekonstrukcji, a ściślej z potrzebami, które
powodują konieczność jej przeprowadzenia, wiążą się
uchwalone przez Zarząd Główny (11.X.1966 r.) „Postulaty
dotyczące ustawowego uregulowania roli i zadań geodezji
w gospodarce narodowej oraz kwalifikacji osób wykonują
cych prace geodezyjne”. Postulaty te przekazaliśmy GUGiK,
który według opinii Zarządu Głównego SGP powinien
podjąć starania i zabiegi o wydanie takiej ustawy.
Podstawowe przepisy, jakkolwiek zapewniają działalność
koordynacyjną GUGiK, i w tej dziedzinie w zasadzie nie
zachodziłaby potrzeba ich zmiany, to jednakże nie spełniają
szeregu postulatów, które od lat stawiane są na forum
Stowarzyszenia i z tego względu widzimy konieczność wy
dania „Ustawy o prawie geodezyjnym”. Biorąc zaś pod uwa
gę, że uchwały V Plenum KC PZPR nałożyły na admini
strację państwową obowiązek uporządkowania uprawnień
i odpowiedzialności poszczególnych branż technicznych
w całokształcie procesów inwestycyjnych, nasze postulaty
zaadresowaliśmy do GUGiK. Mamy przyrzeczenie Prezesa
GUGiK — wspólnego szczegółowego rozważenia tych po
stulatów.
Jakość i nowoczesność produkcji jest wypadkową współ
działania i współzależności wielu czynników. Analizą wpły
wu wielu z nich zajęto się w związku z zadaniem rekonstruk
cji. Ma to wyraz w referacie Prezesa GUGiK. Jest niewąt
pliwie koniecznością ograniczenie bezpośrednich pomiarów
w terenie, co zapewnia dalsze rozszerzenie stosowania foto
grametrii. Wiąże się to m.in. z wieloma trudnościami pracy
terenowej powodującymi, że brak jest chętnych do pracy
w terenie (brak dostatecznych bodźców) tym bardziej, że
w zawodzie geodety mamy już znaczny procent kobiet.
Trzeba stwierdzić, że zrobiliśmy duży postęp w dziedzinie
modernizacji sprzętu polowego. Możemy nawet powiedzieć,
że wiele instytucji ma sprzęt bardzo nowoczesny (mimo
braków i trudności w zaopatrzeniu w wiele podstawowych,
a nawet prymitywnych urządzeń — często produkcji kra
jowej). Obserwujemy jednakże, że sprzęt ten jest często
niedostatecznie wykorzystywany, pobierany z magazynu
niechętnie, gdyż zabrakło nam możliwości przeszkolenia
wykonawców w stosowaniu tego sprzętu i pokazania im
efektów, jakie nowoczesność przynosi. Stowarzyszenie ma
w tej dziedzinie pewne zasługi osiągnięte przez przepro
wadzenie kilku kursów. Rozmiar tej akcji jest jednak
szczupły w stosunku do potrzeb. Jej rozszerzenie może na
stąpić przy odpowiednim poparciu zainteresowanych resor
tów. Możemy stwierdzić wyraźnie nasilające się poparcie
i rozwój współpracy w dziedzinie doskonalenia kadr z re
sortem Ministerstwa Gospodarki Komunalnej. Jest to nie
wątpliwie wʒmik dobrego rozumienia potrzeb i tendencji
rozwojowych techniki geodezyjnej ze strony naszych kole
gów zatrudnionych w tym resorcie, a także kierownictwa
resortowej służby geodezyjnej.
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Duże znaczenie należy przywiązać do automatyzacji i me
chanizacji oraz wprowadzenia nowych technologii w dzie
dzinie prac kameralnych. Mam tu na myśli automatyzację
i mechanizację obliczeń i zestawiania pewnych dokumentów;
automatyzację kartowania, wprowadzenie nowych metod
graficznego opracowania map i ich małonakładowej repro
dukcji. Dotychczasowa rola SGP w tej dziedzinie jest do
statecznie znana. Naszym najbliższym, najpilniejszym zada
niem jest obecnie upowszechnienie znanych już osiągnięć
techniki geodezyjnej i przyczynienie się do ich wprowadze
nia do produkcji. Służyć temu powinna przede wszystkim
działalność naszych komisji szkolenia.
Natomiast dalszy rozwój i postęp w dziedzinie nowych
rozwiązań, realizowany w działalności społecznej wiążemy
z pracą sekcji naukowych, Głównej Komisji Tecńmki,
Głównej Komisji Geodezji Miejskiej i innych. Mamy czte
ry sekcje naukowe i spodziewamy się, że w porządku obrad
następnego Zjazdu Delegatów bęozie mogła być umieszczona
sprawa utworzenia piątej sekcji obejmującej specyficzne
problemy geodezji miejskiej. W działalności sekcji nauko
wych widzimy możność realizacji ściślejszego powiązania
nauki z produkcją i współpracy przedstawicieli tych pionów,
pełnej wzajemnych korzyści.
Wielką wagę przywiązujemy do działalności Komisji
Techniki z jej bogatą problematyKą i Wyprooowanymi for
mami działania. Warto tu zwrócić uwagę na nowy rodzaj
konkursów, które z inicjatywy Głównej Komisji Techniki
będą przez SGP ogłaszane na rozwiązanie określonych za
dań z zakresu techniki geodezyjnej. Wzmożeniu postępu
technicznego mają służyć kluby techniki i racjonalizacji,
którym należy zapewnie wszelkie warunki rozwoju, opiekę
Komisji Techniki i wszystkich władz Stowarzyszenia.
Jakość opracowań geodezyjnych normowana jest w znacz
nym stopniu instrukcjami technicznymi. Koniecznym więc
warunkiem ich jakości powinny być dobre instrukcje oraz
jasne przepisy i wzory dokumentacji. Mają one odzwier
ciedlać możliwie aktualny poziom techniki. Czy jednakże
w dziedzinie geodezji zachodzą tak nieustanne zasadnicze
zmiany byśmy nie mogli mieć ujednoliconych, zunifikowa
nych przepisów i instrukcji. Instrukcje Staiy się u nas
problemem samym w sobie, problemem urastającym do co
raz większej rangi. Jest konieczne zahamowanie tego wzro
stu i przywrócenie instrukcjom roli, a może i postaci,-którą
starsi geodeci wspominają ze szczególnym uczuciem.
Stało się już naturalne, że we wszystkich dziedzinach
produkcji przemysłowej, usług, a nawet działalności twór
czej wiąże się jakość z systemem plac, premii i nagród.
A w działalności geodezyjnej? Bodajże jedynym rodzajem
materialnego wyróżnienia autora dobrego opracowania są
nagrody w organizowanych przez SGP od 1962 r. konkur
sach jakości. Stowarzyszenie w, ramach tej akcji wydało
tylko na nagrody za prace wyróżnione w eliminacjach ogól
nopolskich 142 tys. zł, GUGiK — 45 tys. zł i MGK
50 tys. zł. Od 1964 r. na konkursy te przyznawały nagrody
także związki zawodowe: ZZPPiS i Prac. Gosp. Kom., a od
1967 r. również ZZ Prac. Roln. Nagrody związków zawodo
wych stanowiły w głównej mierze skierowania na wcza
sy. W P967 r. nagrodę w wysokości 5000 zł ufundowało
także Ministerstwo Górnictwa. Dotychczasowe konkursy ja
kości opracowań geodezyjnych odegrały poważną rolę
w dziele jej podnoszenia i wskazały jedną z dróg prowa
dzących do coraz lepszych efektów trudnej pracy. Należy
mieć nadzieję, że droga ta zostanie należycie wykorzystana
przez zainteresowane resorty.
Rozwój kadr geodezyjnych

Kadry stanowią problem niesłabnącego zainteresowania
i troski wszystkich naszych zjazdów delegatów, wszystkich
naszych ogniw organizacyjnych, a również poszczególnych
członków SGP, wskutek różnych zagadnień w nim występu
jących.
Jednym z nich jest zagadnienie liczebności kadr geodezyj
nych w stosunku do aktualnych, obecnych potrzeb oraz
w stosunku do potrzeb planowanych z uwzględnieniem
przyrostu absolwentów średnich szkół geodezyjnych oraz
pięciu wyższych uczelni kształcących inżynierów geodetów.
Nasze szkoły średnie wydały tylko od 1951 r. — 6000 dy
plomów w technikach, 984 — w PST i 750 — w technikach
zaocznych, co czyni razem 7734 dyplomy. Wydaje się więc
słuszne przyjąć, że w okresie powojennym wykształciliśmy
około 8—8,5 tys. techników. Aktualnie rejestrujemy 6050
techników zatrudnionych w geodezji. Uwzględniając kadrę
przedwojenną techników, z drugiej zaś strony — ubytek
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naturalny i przejście do grupy inżynierów, stwierdziliśmy,
ze od tysiąca do dwóch tysięcy techników geooetow zairuonionych jest w zawodach innych oąuz me pracuje zawodo
wo. powinno to stać się przeomiotem ananzy zmierzającej
w kierunku znalezienia przyczyn Odpiywu geodetów do
innych rodzajów zatrudnienia
bądź niepodejmowania
pracy.
SzKOly wyższe wydały w okresie powojennym ok. 1200
dyplomów inżynierskicn i ok. 1430 dyplomów magisterskich·
IMadto wiele osób uzyskało dyplomy inżynierów z mocy
ustawy z 1949 r. TrzeDa stwierdzić, że inżynierowie ci
(z nielicznymi wyjątkami) pracują w geodezji.
W pianie na lata 1961—/0 mamy wykształcić 2290 inży
nierów i 6840 techników. Część tego planu została już oczy
wiście zrealizowana. Zapotrzeoowanie odpowiadające te
mu okresowi charakteryzuje się liczbami: 2220 inżymerów
i 2320 techników. Łatwo z tego obliczyć nadwyżki: 70 inży
nierów i 4520 techników. Znowu nie można tej informacji
pozostawić bez analizy. Albo mamy poważne niedomagania
w planowaniu, albo będziemy mieli wieikie kłopoty w za
trudnieniu.
V Kongres Techników Polskich podkreślił wielkie znacze
nie stałego systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników
technicznych i wskazał na szczególną rolę uchwały nr 306
Rady Ministrów (z 30.XI.63 r.) wprowadzającej obowiązko
we doskonalenie kadr technicznych i zalecającej wprowa
dzenie stopni specjalizacyjnych w najszybciej rozwijających
się branżach przemysłu.
W referacie Prezesa NOT mgr inż. B. Rumińskiego, na
zebraniu Rady Głównej NOT (24.VI.66 r.), przytoczona zo
stała opinia znanego fizyka radzieckiego, prof. Kapicy, na
temat nowej techniki, zawarta w przemówieniu na pɪenarnej sesji Akademii Nauk ZSRR. Jest ona niezwykle wy
mowna i sugestywna. Proces wprowadzenia nowej techniki
jest w niej określony jako swoisty proces dydaktyczny. Za
podanym źródłem przytoczę tu fragment tej opinii:
„Jakie są warunki postępu technicznego”
Pierwszym warunkiem — jest „chęć do nauki”. Nasz prze
mysł i nasze zakłady przemysłowe muszą być zainteresowa
ne w uczeniu się rzeczy nowych. Powinny one mieć poczu
cie, że ta nauka przynosi im pożytek i zaszczyt.
Drugi warunek — to odpowiednie przygotowanie „ucze
nia”. Nie można nauczyć wyższej matematyki kogoś, kto nie
zna algebry i trygonometrii.
Trzeci warunek — polega na nieprzeciążaniu zakładów
nowymi zadaniami w sposób nadmierny, przekraczający
jego możliwości.
Czwarty warunek — to stworzenie sprzyjających warun
ków materialnych.
Piąty warunek — to posiadanie dobrze opracowanego pro
gramu, uwzględniającego możliwości produkcyjne zakładu,
a po drugie — uwzględniającego specyfikę nowych wyro
bów”.
Jak jest w geodezji?
Potrzeba doskonalenia kadr jest powszechnie uznawana,
a samo doskonalenie odbywa się zwykle pod naporem do
raźnych potrzeb i trudności, z jakimi spotykamy się
w zetknięciu z nową techniką w sposób bardzo przypadko
wy. Brak jest przemyślanego systemu doskonalenia kadr.
System taki powinien przewidywać:
1. Szkolenie praktyczne dla absolwentów szkół
średnich i wyższych, realizowane w ramach stażów podyplo
mowych. Trzeba wyraźnie zdać sobie sprawę z tego, że
system szkolenia jest tak pomyślany, że uczelnie dają absol
wentowi podbudowę teoretyczną i konieczne minimum wia
domości praktycznych. Dalsze wykształcenie należy do za
kładów pracy, które powinny być świadome tej roli i przez
staż podyplomowy absolwentów uczestniczyć w procesie
kształcenia doskonałych fachowców. Tymczasem spotyka się
dotychczas przypadki narzekania na słabe praktyczne przy
gotowanie absolwentów i zupełnie lekceważący, pełen nie
zrozumienia, stosunek do stażu podyplomowego jako plano
wej formy szkolenia.
2. Doskonalenie specjalizacyjne w określo
nych kierunkach, powiązane z odpowiednią praktyką, roz
szerzeniem podstaw teoretycznych i znajomości dyscyplin
pokrewnych. Spełnienie przewidzianych rygorów powinno
być podstawą odpowiednich uprawnień.
3. Doskonalenie w nowych kierunkach po
winno uwzględniać aktualny postęp w dziedzinie nauki
i techniki geodezyjnej oraz wiązać się z kierunkami i wy
mogami doskonalenia specjalizacyjnego.

Realizacja tych postulatów może być oparta jedynie, miczną SGP (13.XII.1966 r.) w Katowicach. Jest to pierwsza
o Ogolnogeodezyjny system i resortowe plany doskonalenial i dwóch narad będących przygotowaniem do odpowiedniej
kadr. Stowarzyszenie stawiało problem doskonalenia kadrj Lconferencji naukowo-technicznej.
przed odpowiednimi czynnikami od dawna. Byliśmy teżl
W naradzie wzięło udziai IOg zaproszonych uczestników,
inicjatorami pewnych form doskonalenia, które m.in.i w tym 44% dyrektorów i Kierowników instytucji oraz
ukształtowały się już w postaci znanych kursów podyplo-jj 2<P/o pracowników ekonomicznych. Omówiono szereg promowych. Rozpoczęliśmy serię seminariów pod hasłem^ ! ulemów, poddano analizie szereg pojęć i krytyce icn StO„Nauka-produkcja”, w której uczestnikami według założe-J __________
_______ _ jak cnocoy: Czy praca geooety jest
Isowame w =
geouezji,
nia mają być przede wszystkim dyrektorzy i główni inży- ^uziałamoscią° produkcyjną, ęzy twórczością techniczną?;
nierowie przedsiębiorstw.
że —
seminaria
te
j
—
».... *Mamy
----- j nadzieję,
.—j,, —
..........
--^problemy:
bońzcow eκonomicznych, stosowania zasad ekoprzyczynią się m.in. do stworzenia atmosfery powszechnego V11Omicznych w jednostkach Duazetowych i wieie innych,
uznania konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Rozwiązanie tych probɪemow me może być doκonane
Stowarzyszenie
gotowe jestɪ uczestniczyć w
■
... rozwiązywa
...... - 
w ramach czysio spoɪeeznej aziaialnosci, muszą one Dyc
niu wszelkich prooɪemow i realizacji zadań związanych przeɑmiotem oapowieanio poważnych Dadań. Stąd, zgodnie
z OOSKonaleniem κaαr, a w Saczegoinosci zaaan wynikają
z rezolucją narady, karząa tiłowny ⅛GP zwrócn się uo re
cych z porozumień o współpracy stowarzyszenia i resor
sortów z propozycją zainicjowania i prowaαzenιa oapowiedtów.
nich baaan, których wynικi mogιyυy Dyc zrelacjonowane
na następnych naraαach i konferencjach w celu OapowiedZe sprawą doskonalenia kadr wiąże się zagadnienie re
niego UKsziaiiowania ekonomiki geoaezji. Propozycja ta do
waloryzacji tytuiow zawodowych. Jeszcze niedawno udo
tyczy w Szczegoinosci następującej proDiemaιyκι;
wadniano nam, że wiele czynności geoaezyjnych może wy
a) zdefiniowania charakteru proɑukeji geoaezyjnej,
konać pomiarowy. Wydano nawet kilka Ooszernych podręcz
b) ustalenia wspólnych ogólnych zasad metodologicznych
ników dla pomiarowych. Obecnie obserwujemy wychylenie,
ekonomicznego αzιaιanιa, obejmujących przedsięoiorstwa
się wahadła poglądów w drugą stronę. Dowodzi się, że wie
i jeanostki budżetowe,
le czynności może wykonać tylko inżynier. W rezultacie te
c) określenia optymalnego modelu wykonawstwa geode
go wahania poglądów najwięcej strat ponieśli nasi kole
zyjnego,
dzy — technicy-geodeci, a trzeoa powiedzieć, że inżyniero
d) określenia metod badania ekonomicznej efektywności
wie stracili też bardzo wiele. Wiele zamieszania przyczyniły
nakładów na prace geodezyjne,
także taryfikatory, w których raczej cena określała kwali
e) normalizacji technologicznej procesów i efektów pro
fikacje, a nie rodzaj wymienionej pracy. Czas gruntownie
dukcji geodezyjnej,
przeanalizować tę sytuację i powrócić wreszcie ao normy.
i) ustalenia optymalnych mierników produkcji geodezyj
Trzeba przywrócić należytą rangę tytułów zawodowych,
nej.
poprawiając obecną strukturę kadr, zwiększając zatrudnie
Miejmy nadzieję, że zabiegi te, w przedmiocie realizacji
nie techników na stanowiskach właściwych ich kwalifi
których może uczestniczyć wielu naszycn kolegow, przyczy
kacjom, zajmowanych niejednokrotnie przez inżynierów.
nią się do osiągnięcia znacznego postępu w czasie następ
To skrótowe przedstawienie niektórych zagadnień doty
nych planowanych narad i konferencji.
czących kadr wskazuje, że mamy oo rozwiązania problem
wielkiej wagi.
Upowszechnienie informacji techniczno-ekonomicznej
Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że waga tego problemu
jest doceniana w GOGiK, na co m.in. wskazuje fakt, że
W dobie wielkiego postępu nauki i techniki i towarzy
wznawiająca swą działalność Rada Geodezyjna i Kartogra
szącego mu rozwoju piśmiennictwa powstał nowy problem,
ficzna zanalizuje w pierwszej kolejności zagadnienia kadr.
istotny dla każdego twórczego inżyniera i technika, proolem
wzrastający do rangi nauki. Jest nim problem informacji
Ekonomika w geodezji
techniczno-ekonomicznej (w tym — patentowej) — należy
tego jej działania i umiejętności wyκorzystania w codzien
Problem ekonomiki wiąże się ściśle z problemem organi
nej pracy, w oparciu o ɑobrze zorganizowaną i dziaiającą
zacji i śmiało można stwierdzić, że stanowią one tematyczną
całość. Obydwa problemy są w centrum uwagi naszego sieć ośrodków informacji i bibliotek.
Udział Stowarzyszenia w rozwoju organizacyjnym i me
Stowarzyszenia. Zajmujemy się nimi permanentnie nie tylko
todycznym informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej
w ramach działalności naszej Głównej Komisji Ekonomiki
w geodezji jest znaczny. W celu zapewnienia coraz lepszych
i Organizacji, ale również we wszystkich naszych jednost
efektów działalności w tej dziedzinie Zarząd Główny powo
kach organizacyjnych, na wszystkich szczeblach władz Sto
łał w 1966 r. Główną Komisję Informacji Techniczno-Eko
warzyszenia. TrzeDa jednak stwierdzić, że skuteczność na
nomicznej i Bioliotek (poprzednio podkomisja), która ma
szego działania jest poważnie ograniczona. Jesteśmy insty
w swoim dorobku wiele osiągnięć uznanych również na te
tucją, która może wyrażać opinie, postulować rozwiązania,
inicjować badania, przekonywać. Realizacja tych postula renie Pozastowarzyszeniowym (NOT, CIINTiE . . .).
Dalsza działalność społeczna na rzecz organizacyjnego
tów należy jednak do władz i organów państwowych.
W aktualnym systemie organizacji służby geodezyjnej i metodologicznego rozwoju sieci ośrodków informacji
i bibliotek w geodezji powinna przede wszystkim uwzględ
w kraju, SGP stanowi jedyne forum ogólnokrajowej, ogólnić:
nogeodezyjnej dyskusji. Dyskusja ta — jak wiadomo — nie
a) oddziaływanie Stowarzyszenia na zakłady pracy w kie
jest łatwa ze względu na różne formy organizacyjne, różne
runku stworzenia odpowiedniego klimatu sprzyjającego
zakresy i teren działania poszczególnych służb resortowych.
Tym niemniej istnieją pewne zasady, podstawowe pojęcia wzmożeniu działalności informacyjnej oraz włączenie się
kół SGP do tych zadań w formie konkretnej pomocy zakłai normy, naukowe prawa ekonomiczne, które muszą znaj
dom pracy,
dować zastosowanie na wszystkich szczeblach zarządzania,
c___ c_____________ _________
ɪ
wniosków od
b) przeprowadzenie
analizy i_ opracowanie
planowania mierników produkcji, gospodarki inwestycyjnej,
nośnie organizacji i działalności informacyjnej w geodezji,
obliczania kosztów własnych itp.
uwzględniających warunki zatrudnienia,
Uchwały VlI Plenum KC PZPR zmuszają nas jeszcze
c) wzmożenie czytelnictwa i wyrobienie nawyków uwzględ
raz poprzez analizę wykonawstwa na podstawowym sta niania w pracy aktualnych i nowoczesnych rozwiązań
nowisku roboczym do zwrócenia uwagi na wszystkie te
w oparciu o dostępne pozycje literatury.
czynniki, które to stanowisko w sposób pośredni kształtują.
Zdajemy sobie doskonale sprawę, że geodezja ma swoją
Współpraca z resortami i organami władzy terenowej
specyfikę, że ekonomika przemysłu i ekonomika geodezji
nie są ze sobą porównywalne, że zupełnie różnią się syste
Stowarzyszenie swą pracę wiąże przede wszystkim z trze
my planowania w przedsiębiorstwie przemysłowym i geode
ma resortami: GUGiK (Min. Spraw Wewnętrznych), Min.
zyjnym, że w tym drugim należy: ograniczyć zakres i ilość
Rolnictwa i Min. Gospodarki Komunalnej. Trzeba powie
wskaźników dyrektywnych, stworzyć większą swobodę dzia
dzieć, że dzięki aktywności naszych kolegów z poszczegól
łania, przechodząc od planowania administracyjnego do pla
nych resortów oraz życzliwej i pełnej zrozumienia znacze
nowania ekonomicznego. Taka jest zresztą tendencja uchwał
nia wyników tej współpracy, postawie kierownictw służb
IV i VII Plenum KC PZPR.
resortowych, stan obecny jest zadowalający. Jednakże
Zagadnienia są dostatecznie skomplikowane, by dały się widzimy możliwość, a nawet konieczność polepszenia jej
choćby w zarysie ująć w tym referacie.
w zakresie wielu zagadnień.
Stowarzyszenie poświęciło im wiele uwagi i nadało na
Szczególną uwagę pragnąłbym zwrócić na współpracę Sto
leżytą rangę organizując m.in. Krajową Naradę Ekono- warzyszenia z GUGiK. Zawarte ostatnio porozumienie, zna-
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ne wszystkim kolegom delegatom, stwarza warunki i atmo
sferę dalszego rozszerzenia tej współpracy oraz wspólnego
rozwiązania wielu problemów stojących przed zawodem
geodezyjnym w Polsce.
Mamy nadzieję, że najbliższy rok przyniesie nam dalsze
sukcesy w zakresie współpracy Stowarzyszenia z poszcze
gólnymi resortami.
Kilka słów chciałbym tu powiedzieć o współpracy z orga
nami władzy terenowej — radami narodowymi. Wielu na
szych kolegów jest osobiście zaangażowanych w działalności
rad narodowych. Mamy jednakże oddziały, które jako spo
łeczne instytucje współpracują z radami narodowymi (wy
mienię tutaj Gdańsk). Należy zalecić wszystkim naszym
zarządom oddziałów i kół, by współpracę tę podejmowały
i rozwijały.
Współpraca z NOT i stowarzyszeniami
Mogę tu zakomunikować, że w rodzinie stowarzyszeń
zrzeszonych w NOT Stowarzyszenie Geodetów Polskich
ma wysokie uznanie dla swej działalności, o czym świadczy
szereg przejawów naszej rozwiniętej działalności i współ
pracy ze stowarzyszeniami oraz organami NOT-u.
W dniu 17 marca br. odbyło się wspólne zebranie Pre
zydium Zarządu Głównego NOT i Prezydium naszego Sto
warzyszenia z udziałem Przewodniczącego Rady Gmwnej
NOT oraz członków Sekretariatu Generalnego NOT. W
czasie tego spotkania przedstawiliśmy działalność oraz
problematykę Stowarzyszenia i zawodu geodezyjnego. W
wypowiedziach reprezentantów władz NOT uzyskaliśmy
wyrazy dużego uznania dla pracy Stowarzyszenia. O jego
przebiegu koledzy uzyskają relację na łamach Przeglądu
Geodezyjnego.
Chciałbym tu krótko zasygnalizować podjęcie ściślejszej
współpracy z PZITB, zainicjowanej przez SGP. Mamy za
proszenie do omówienia zagadnień rozwoju współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa. Musimy podjąć i rozwinąć współpracę z innymi stowarzyszeniąmi, szczególnie w zakresie dyscyplin rolnych.
Jesteśmy reprezentowani we władzach NOT różnych
szczebli, m.in. możemy się poszczycić piastowaniem przez
geodetów godności przewodniczących Zarządu Oddziału
NOT w Lublinie i Zarządu Oddziału Rejonowego NOT w
Płocku. Wielu naszych kolegów jest członkami prezydiów
zarządów oddziałów NOT. Mamy aktywnych działaczy sze
regu komisji i komitetów. Należy zachęcić kolegów do dal
szych 'wysiłków w działalności na terenie NOT i ugrunto
wania m.in w ten sposób dobrej opinii o społeczności geo
dezyjnej.

Współpraca ze związkami zawodowymi
Stowarzyszenie jest żywo zainteresowane współpracą ze
związkami zawodowymi ze względu na wspólność wielu
celów w zakresie problematyki produkcyjnej, jak też mo
żliwości łatwiejszego rozwiązywania wielu spraw zawodo
wych i socjalnych. Geodeci są zrzeszeni głównie w trzech
związkach zawodowych: Zw. Zaw. Prac. Państw, i Społ.,
Zw. Zaw. Prac. Roi. i Zw. Zaw. Prac. Gosp. Kom. Wszyst
kie te związki udzielają nam poparcia i pomocy w pra
cy Stowarzyszenia, a Stowarzyszenie uczestniczy w reali
zacji zadań związkowych.
Wielu naszych kolegów jest
działaczami związków.
W ZZPPiS, z którym mamy podpisane specjalne porozu
mienie o współpracy, mamy działającą Komisję Branżową
(geodezyjną). Należy zachęcić kolegów działających na te
renie pozostałych związków do utworzenia analogicznych
komisji, których przyszła współpraca mogłaby przyczynić
się do rozwiązania wielu problemów geodezyjnych, będą
cych w zakresie możliwości działania związków zawodo
wych.
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa SGP realizowana jest przez
nasz udział w dwóch organizacjach: FIG — Fédération
Internationales des Géomètres i ISP — International So
ciety for Photogrammetry, których jesteśmy członkami
oraz coraz bardziej rozwijające się kontakty z organizacja
mi geodezyjnymi bratnich krajów socjalistycznych.
Zarówno na terenie FIG, jak i ISP zajmujemy aktywną
postawę w różnych sprawach i zagadnieniach, co znalazło
wyraz pozytywnej oceny m.in. w powierzeniu nam prze
wodnictwa Komisji III-Literatura fachowa w FIG (przewodn. prof. Μ. Odlanicki) i Komisji VI—Szkolenia, Biblio
grafii i Terminologii w ISP (przew. prof. W. Sztompke).
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Nasi reprezentanci biorą aktywny udział w pracach wie
lu Komisji ODyawu mięazynaroaowycn organizacji i należy
mieć ¡nadzieję, że swoją pracą ugruntują i spopularyzują
nasze dobre imię oraz wyniosą należyte κorzyscι dla roz
woju polsκιej geodezji.
ι∖ιezwykie some cenimy rozwój i dalsze pogłęoianie
Wspoipracy z organizacjami geodezyjnymi oraimcn krajuw. ivia ona juz uoorą tradycję. INa szczegóme poακresleme Zasiuguje planowy ciągiy ruzwoj Wspoipracy z naszymi
sąsiadami — geodetami ι∖ιtu i Czechosiowacji. W wyniku
dokonanych Uzgoamen oaoywają Się regularne spoικanιa
Przeastawicieli zarząaów stowarzyszeń geouetow tycń
κrajow oraz realizowana jest wymiana Iicznycn delegacji
z oκazji różnych imprez naukowycn i nauκowo-technιcznych. z naszej inicjatywy został opracowany projekt umo
wy pomiędzy stowarzyszeniami geoaetow iNitiJ i Poiski.
jest to jedyna tego typu umowa stowarzyszeń zrzeszonych
w NOT, pozytywnie oceniona przez Zarząd Główny NOT
i Ministerstwo Finansów. J est ona uzgodniona z władzami
KdT i wkrótce powinno nastąpić jej podpisanie przez upo
ważniony cn Przeasiawicieii. umowa rozszerza zakres mo
żliwości i iorm Wspoipracy umawiających się stron, a przez
swój otwarty charakter umożliwia przystąpienie ao niej innycn stowarzyszeń geodezyjnych Kub. Mamy nadzieję, iż
w najbliższym czasie umowa ta zostanie poopisana przez
przedstawicieli Stowarzyszenia Geodetów Czechosłowacji.
Zgodnie z postanowieniami statutu SGP, Zarząd Główny
ma prawo powoływania czionkow κθιesponuentuw. Wsrou
aotycnczas powołanych mamy wɪeiu Wyoitnycn nauκowcow roznycn krajów, znanycn działaczy na terenie mięOzynarodowych oraz wybitnych przedstawicieli Folonii za
granicznej. Wszystkich ich łączy żywy i serdeczny stosunek
ao Foiski oraz jej geodezyjnej organizacji — Stowarzysze
nia Ceoaetow Foιsκιch.
W dniu 9 marca 1967 r. Zarząd Główny SGP nadał god
ność członka korespondenta:
— Obering. J. Ziemmermannowi — przewodniczącemu
Stowarzyszenia Geodetów NRD,
— Inż. J. Koubie — przewodniczącemu Stowarzyszenia
Geodetow Czecnoslowacji.
Nasze wyróżnienie jest wyrazem uznania ich działalno
ści w zakresie rozwoju geodezji oraz międzynarodowej
współpracy i zbliżeniu geodetów reprezentowanych przez
nich krajów z geodetami Polski.
Zywimy nadzieję, że współpraca ta będzie się dalej
rozwijała, sprzyjając nie tylko rozwojowi dyscypliny na
szego zawodu, ale również rozwojowi przyjaźni między
narodowej.
Rozwój Stowarzyszenia

Stowarzyszenie nasze zbliża się do liczby 8 tysięcy
członków. Uwzględniając dużą na ogół aktywność naszycn
koleżanek i kolegów, ich wyczucie potrzeo społecznych
i wysoki stopień koleżeńskości, trzeba stwierdzić, że jest
to organizacja mogąca odgrywać i odgrywająca poważną
rolę w zawodzie geodezyjnym oraz spełnianiu jego gospo
darczych i politycznych funkcji w kraju.
Zawód nasz liczy 2809 inżynierów i 6850 techników.
Liczba 7535 członków SGP stanowi duży procent wszyst
kich geodetów, w tym 73,94% inżynierów i techników. Pod
tym względem jesteśmy bodajże na pierwszym miejscu
wśród stowarzyszeń zrzeszonych w NOT.
Warto zwrócić uwagę, że w końcu 1964 r. SGP liczyło
6520 członków i przeżywaliśmy zahamowanie jego wzrostu,
a nawet zmniejszenie liczby członków o 69 osób, sygnali
zowane na Zjeżdzie Delegatów w Poznaniu. Od tego czasu
wzrost liczby członków wynosi 1115 osób, w tym w 1966 r.
odnotowujemy przyrost 624 członków, przy czym należy
zwrócić uwagę na zmniejszenie się liczby członków o 6
osób w Oddziale SGP w Bydgoszczy oraz słaby przyrost
w oddziałach: w Krakowie i Poznaniu.
Z 26% koleżanek i kolegów będących poza SGP najwię
cej rezerw posiadają oddziały: Katowice *)
(46,64%)2),
Kielce (42,67%), Kraków (39,12%); najmniej oddziały: Łódź
(5,54%), Rzeszów (13,47%), Warszawa (15,17%).
W akcji werbunkowej nowych członków poważną rolę
odegrała Główna Komisja Problematyki Młodzieżowej
>) W O/Katowice — część geodetów górniczych wstąpiła do Sto
warzyszenia Inż. i Techn. Górnictwa.
≈) Liczby te stanowią procent aktualnego stanu liczbowego człon
ków SGP w oddziale.

i jej odpowiedniki w oddziałach. W Warszawie stało się
już tradycją, że absolwenci Wydziału Geodezji i Kartogra
fii P.W. oraz Technikum Geodezyjnego w Warszawie
otrzymują swoje dyplomy równocześnie z legitymacjami
członków SGP. Należy zachęcić wszystkie ośrodki szkol
nictwa geodezyjnego do wprowadzenia podobnego zwy
czaju. W tym miejscu należy przypomnieć, że corocznie
mury uczelni geodezyjnych opuszcza znaczna liczba absol
wentów.
Od 1949 r. istnieje w SGP Fundusz Pomocy Koleżeń
skiej (początkowo pod inną nazwą i mniejszym zakresie
udzielanej pomocy). Członkiem Funduszu może zostać tyl
ko członek SGP.'W Funduszu Pomocy Koleżeńskiej ucze
stniczy obecnie tylko 40,9% (w ub. roku 43,5%) członków.
Ten mały i ciągle zmniejszający się procent uczestnictwa
(powiększa się liczba bezwzględna członków FPK)
jest
niewątpliwie bardzo niekorzystnym przejawem naszego
życia społecznego. Największym procentowo udziałem w
FPK charakteryzują się oddziały SGP: Łódzki — 56,1%,
Krakowski — 55,7%, najmniejszym oddziały: Lubelski —
31,4% i Białostocki — 31,6%.
Należy wśród naszych kolegów przeprowadzić szerzej
zakrojoną akcję wyjaśniającą, że FPK nie jest instytucją
ubezpieczeniową, lecz wyrazem naszej społecznej więzi
i uznania potrzeby wzajemnej koleżeńskiej pomocy w trud
nych sytuacjach życiowych.
Wymagają analizy znaczne różnice procentowego uczest
nictwa w FPK występujące w poszczególnych oddziałach.
Mówiąc o członkostwie indywidualnym, pragnąłbym
przypomnieć, że w ostatnim okresie wszyscy otrzymaliśmy
nowe efektowne i bardziej użyteczne legitymacje członkow
skie, co mam nadzieję przyjęte zostało z zadowoleniem.
Rozważając zagadnienia członkostwa trzeba zwrócić
uwagę na sprawę składek.
Składka członkowska jest nie tylko materialnym popar
ciem działalności instytucji społecznej, ale również mier
nikiem dyscypliny organizacyjnej jej członków.
W ubiegłym roku zmniejszyliśmy zaległości w składkach
z 25,74 zł na 22,72 zł średnio na 1 członka. Stało się to jed
nakże wysiłkiem 8 oddziałów, przy hamującej roli pozo
stałych oddziałów SGP.
Na wyróżnienie i wyrazy szczególnego uznania zasłu
guje Oddział SGP i Zarząd Oddziału w Rzeszowie, w któ
rym można już do tradycji zaliczyć brak zaległości w
składkach — przeciwnie występują nadpłaty. Nalezy mieć
nadzieję, że przykład ten stanie się wzorem dla innych
oddziałów i ich zarządów, a koledzy z Rzeszowa przyczynią
się do upowszechnienia ich pozytywnego doświadczenia.
Wśród pozostałych oddziałów najmniejsze zaległości po
siada Łódź — 3,5 zł na osobę, największe — Opole — 86,3 zł
i Wrocław — 82,0 zł. Obydwa oddziały powiększyły swoje
zaległości. Szereg oddziałów, a wśród nich Warszawa, Kra
ków, Lublin, Szczecin i Zielona Góra, zmniejszyło swoje
zaległości średnio o połowę. Mamy nadzieję, że rok przyszły
przyniesie znaczną poprawę w dziedzinie likwidacji zale
głości i ugruntowania dyscypliny w opłacaniu składek
członkowskich.
Stowarzyszenie skupia 163 członków zbiorowych (przy
rost 20). Liczymy 207 kół SGP, przy czym w ostatnim ro
ku powstało 55 kół. Na wyróżnienie zasługuje tu akcja
tworzenia kół w powiatowych biurach geodezji i urządzeń
rolnych, prowadzona przy dużym poparciu władz geode
zyjnych resortu rolnictwa oraz władz terenowych. Koła
te ożywiają i konsolidują środowiska geodezyjne, a także
znajdują dla siebie godne i ciekawe zadania społeczne.
Odnotowujemy ten fakt z dużym zadowoleniem. Należy

Uwaga: W zeszycie 7 Przeglądu Geodezyjnego 1967 r.
ukażą się 2 następne referaty wygłoszone na XXI Zjeździe
Delegatów SGP kolegów: Tadeusza Federowskiego i Wła
dysława Czernieckiego.

dążyć do wzmożenia i upowszechnienia tej akcji również
w obrębie działania innych resortów.

Kształtowanie form współpracy z ogniwami terenowymi

Efekty naszego społecznego działania muszą być wyni
kiem głębokiej troski o realizację postawionych celów
i rzetelnej pracy i współpracy szerokich rzesz naszej nie
malże 8-tysięcznej społeczności,
ścisłego
powiązania
i współpracy wszystkich jej ogniw. Mamy na tym odcin
ku wiele do zrobienia.
W referacie Przewodniczącego SGP na XIX Zjeździe De
legatów za najistotniejsze z naszych niedociągnięć uznano
„brak wyrobionych form współpracy z ogniwami tereno
wymi” (PG nr 7/65 r.).
Trzeba stwierdzić, że jest to nasze niedociągnięcie o cha
rakterze podstawowym, a mimo wyraźnego spostrzegania
tego niedociągnięcia nie potrafiliśmy znaleźć dostatecznie
skutecznych sposobów jego likwidacji.
Uznanie NOT za stowarzyszenie wyższej użyteczności
podnosi rangę wszystkich zrzeszonych w niej stowarzy
szeń, a tym samym nakłada większą odpowiedzialność,
wzmacnia rolę i rozszerza działalność. Szczególny wyraz
daje temu uchwała nr 29/66 Rady Ministrów z dnia 1 lu
tego 1966 r. w sprawie dalszego wzmocnienia roli i roz
szerzenia zasięgu działania NOT oraz zrzeszonych w niej
stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Poważne zadania
przypadły do spełnienia w myśl tej uchwały kołom zakła
dowym SNT. By zadania te były spełnione należycie, musimy stworzyć i zabezpieczyć lepszą ich więź z zarządami
oddziałów SGP oraz za ich pośrednictwem, a w pewnych
przypadkach bezpośrednio z Zarządem Głównym SGP.
Jest oczywiste, że zarządy oddziałów SGP muszą także
odnaleźć swą właściwą rolę w dziedzinie organizacji dzia
łalności kół i ich wzajemnej współpracy zarówno w za
kresie zagadnień wynikających bezpośrednio z ich zakła
dów pracy, jak też w zakresie problematyki Ogolnozawodowej czy Ogolnostowarzyszeniowej.. Wymaga to ścisłej łącz
ności i sprawnego organizacyjnie współdziałania z Zarzą
dem Głównym.
W ramach pracy Zarządu Głównego a w szczególności
jego głównych komisji poczyniliśmy wysiłki, by w działa
niu w zakresie wielu problemów nawiązać w sposób pla
nowy i zorganizowany do prac kół zakładowych. Istnieje
jednakże potrzeba dalszego zacieśnienia współpracy głów
nych komisji i zarządów oddziałów, istnieje potrzeba dal
szego zacieśnienia współpracy pomiędzy zarządami oddzia
łów i Zarządem Głównym SGP. Musimy do niej umieć
włączyć także koła zakładowe. Trzeba podnieść rangę pra
cy społecznej w kole zakładowym.
Wydaje się również słuszne zapewnić reprezentację na
szych kół zakładowych w różnych organach Stowarzysze
nia, nie wykluczając organów głównych. Wzmocni to nie
wątpliwie i ugruntuje monolityczny charakter SGP.
Zarząd Główny, doceniając znaczenie dobrej pracy kół
zakładowych i wielką rolę zarządów oddziałów w realiza
cji naszych zamierzeń i pomnażaniu osiągnięć, postanowił
przedstawić delegatom na obecnym Zjeździe referaty na
temat działalności Oddziału SGP i działalności Koła Za
kładowego SGP. Referat o działalności oddziału opra
cowany jest przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału
w Katowicach, wyróżniającego się inicjatywą, energią, sze
rokim spojrzeniem i troską o sprawy zawodu. Referat na
temat działalności koła zakładowego opracowany został
przez Przewodniczącego Koła Zakładowego przy PPF w
Warszawie, które w Oddziale Warszawskim SGP zostało
uznane za jedno z najlepiej pracujących.
Referaty mają za zadanie pokazać modele praktycznego
działania naszych jednostek organizacyjnych, a wzbogacone
uwagami i wynikami dyskusji delegatów przyczynią się
niewątpliwie do polepszenia stylu naszej pracy i zwielokrot
nienia jej wyników.
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Zastosowanie Iachymetru BRI 006 w pomiarach rolnych
Część II

4. Realna dokładność tachymetru BRT 006
4.1. Uwagi ogólne. Jest faktem, że dokładność jakiegoś
przyrządu pomiarowego podawana przez producenta w pro
spektach reklamowych nie zawsze daje się stwierdzić em
pirycznie w trakcie wykonywania konkretnych prac geo
dezyjnych. Użytkownik często jest bądź mile zaskoczony
uzyskaniem wyższej dokładności niż anonsowana, bądź
rozczarowany gorszymi wynikami pomiaru niż oczekiwane.
Niestety ta druga ewentualność jest w przypadku pomiaru
dalmierzami optycznymi niemal regułą i — prawdę po
wiedziawszy — nie ma się tu czemu dziwić. Dalmierz
optyczny rozwiązuje nam bardzo smukły trójkąt paralaktyczny (rys. 9). Kąt paralaktyczny γ jest w tym trójkącie
stosunkowo mały, bo w przypadku BRT 006 wynosi 1/200
w mierze łukowej, czyli 17'11", 33.
Pomiar odległości D jest niczym innym, jak odkłada
niem tego kąta na pewnej bazie b, odpowiednio wyskalowanej. Aby wyznaczyć odległość D z dokładnością potrzeb
ną w pomiarach szczegółowych, należy odłożyć kąt paralak
tyczny na bazie b z dokładnością kilku dziesiątych sekun
dy! Jest to dokładność najlepszych pomiarów triangulacyj
nych czy astronomicznych i w celu jej osiągnięcia odpra
wia się zwykle całe „misteria pomiarowe”. Tymczasem w
pomiarach szczegółowych nie możemy sobie pozwolić (ze
względów choćby czysto ekonomicznych) na uwzględnianie
subtelności i np. z dalmierzem optycznym nie obchodzimy
się jak z przysłowiowym jajkiem. Instrument jest narażony
na wpływy otoczenia, z których wpływy termiczne mają
decydujące i wielkie znaczenie.
Dotychczas producenci dalmierzy optycznych robili so
bie antyreklamę usiłując natchnąć użytkowników tych in
strumentów mistyczną wiarą w niezależność wyników po
miaru od temperatury otoczenia. Tak np. H. Richter pisze
(Γ31. str. 7) o BRT 006: „Dzięki temu, że oba pryzmaty pięciokątne umieszczone są po jednej stronie obiektywu, dzia
łające na nie zjawiska o charakterze termicznym wywołuią
w nich jednakowe co do znaku i wielkości zmiany odchy
leń. Wpływy termiczne nie wywołują za
tem żadnych błędów pomiarowych (podkr.
Z.A. i K.F.S.)”.
Ale już w innej publikacji jenajskiej [4] Schmitt i Hein
rich zauważają wyraźny wpływ temperatury na wynik po
miaru odległości za pomocą BRT 006 i radzą chronić przy
rząd przed promieniami słonecznymi...
W niniejszym artykule postaramy się ustalić realną
dokładność tachymetru BRT 006, opierając się na wynikach
pracy [1], traktującej o fluktuacjach termicznych układów
optycznych. Będziemy przy tym rozważali następujący ogól
ny, ale nieco uproszczony układ pomiarowy:

Na powyższym schemacie strzałki oznaczają kierunek
przepływu informacji pomiarowej (2, 4, ¡5, 6), energii po
miarowej (1) bądź sterowanie działaniem przyrządu (3).
Dla uproszczenia umówimy się uważać wszystkie te strzał
ki za kierunki przepływu pewnych informacji pomiaro
wych.
Schemat ten zbudowany został nie w celu „filozofowa
nia”, lecz — wprost przeciwnie — w celu uproszczenia roz
ważań. Łatwo bowiem teraz zauważyć (zgodnie ze starą
zasadą: „ile czynności pomiarowych — tyle błędów”), że
każda strzałka symbolizująca przepływ informacji oznacza
jednocześnie potencjalne źródło błędów tak przypadkowych,
jak i systematycznych.
Rozpatrzymy te strzałki po kolei, według ich numerów
na przedstawionym schemacie.
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1. Dostarczenie dalmierzowi optycznemu przez środowis
ko energii pomiarowej w postaci światła słoneczrego. Ze
światłem słonecznym płynie jednak i ciep'o słoneczne. A
więc na tej drodze przepływu informacji pojawiają się błę
dy pomiarowe wynikające ze zmian termicznych instru
mentu; oczywiście oprócz błędów wynikających z niewłaś
ciwego oświetlenia celu. Mogą to być błędy zarówno przy
padkowe, jak i systematyczne. Ich szczególną analizą zajmiemy się dalej. Wpływy termiczne wywołują też zakłóce
nia w samym środowisku (wibracja, refrakcja).
2. Odebranie przez dalmierz informacji pomiarowej bieg
nącej od mierzonego odcinka (odległości). Założymy, że
mierzona długość odcinka nie zmienia się podczas pomia
ru, tzn. nie ulega zmianom położenie utrwalonych w tere
nie końców tego odcinka. Zaniedbamy przy tym błędy cen
trowania dalmierza i sygnałów.
3. Obsługa instrumentu (wycelowanie, koincydencja'.
Rozważymy dalej systematyczne i przypadkowe błędy ko
incydencji kresek w polu widzenia lunety.
4. Odebranie informacji pomiarowej przez obserwatora
(odczyt). Można przyjąć, że istotny jest tylko błąd przy
padkowy odczytu i nim się wyłącznie zajmiemy w dalszych
szczegółowych rozważaniach. Wprawdzie stwierdza się rów
nież pewne systematyczne, osobowe błedv odczvl∙ι (Γ5]
i [61), lecz jest to w naszym przypadku zbyt subtelne i nie
dostatecznie zbadane.
5 i 6. Zapis wyników pomiaru i wzrokowa kontrola tego
zapisu. Możliwe tu są tylko pomyłki, które nie będą nas
dalej interesowały.

Przejdziemy teraz do szczegółowych rozważań dokładnościowych i następnie ustalimy realną
dokładność
BRT 006.

4.2. Błędy wynikające ze zmian termicznych BRT 003.
Ze względu na specyficzny charakter tych błędów będzie
my je dla odróżnienia od typowych błędów tylko pomia
rowych nazywali zmianami termicznymi wy
niku pomiaru.
_
4.2.1.
Termiczne zmiany statyczne wyniku pomiaru od
ległości. Gdybyśmy wykonywali pomiar tego samego odcin
ka w różnych dniach, lecz każdego dnia przy innej (ale
stałej w trakcie samego pomiaru) temperaturze Tb T2, T3...
otrzymalibyśmy odpowiednio wyniki D1, D2, D3...
Zmiany wyników pomiaru, zależne od zmian temperatu
ry, będą w opisanych przed chwilą warunkach pomiąru

zmianami statycznymi. Zmiany te bowiem roz
Wprowadzają oznaczoną na rys. 11 wielkość liniową
patrujemy niezależnie od czasu t, w którym wystąpiły. Je
z jako pewien parametr możemy wyrazić kąt wejścia pro
żeli założyliśmy uprzednio, że pomiary były wykonywane
mienia do pryzmatu następująco:
w różnych dniach, to zrobiliśmy to tylko po to, by mieć
pewność, że instrument miał czas na zupełną stabiliza
cję termiczną, tzn. na zrównanie swej temperatury
z temperaturą środowiska (rys. 10).
Czyste zmiany statyczne w zasadzie nie występują w wa
runkach polowych, gdyż BRT 006 potrzebuje na stabilizację
termiczną około 2 godzin, zaś zmiany temperatury środo
wiska następują Ineporownanie szybciej (np. ze względu
na podmuchy 'wiatru, zmienne zachmurzenie, zmiany sta
nowiska itp.).
Jak wynika z rys. 9, odległość D wyraża się zależnością 1)
D = b/y
(7)
gdzie kąt Paralaktyczny γ jest wyrażony w mierze łuko
wej. Mała, różniczkowa zmiana odległości D będzie
SD
SD
dD = —— db +
— dγ(8)
Sb
Sγ
czyli po zróżniczkowaniu (7) i przekształceniach
dD
db
dy
(9)
Dby
Rozpatrzymy oddzielnie wpływ zmian termicznych po
szczególnych elementów dalmierza BRT 006 na wynik po
miaru odległości, mianowicie
— wpływ zmian bazy,
— wpływ zmian pryzmatów pentagonalnych,
— wpływ zmian lunety stanowiącej skomplikowany układ
optyczny między pryzmatem stałym a płytką ogniskową.
Wipływ zmian bazy db/b oszacujemy przyjmując, że jest
ona stalowa, o współczynniku liniowej rozszerzalności ciepl
nej ab = 0,000011. Mamy więc
db
— =abdT= 0,000011 dT
(10)
b
Gdybyśmy chcieli zachować stałość parametru z pomimo
Zmiany termiczne elementów
optycznych
dalmie zaistnienia zmiany współczynnika załamania dn, musielirza (pryzmaty, luneta) powodują zmiany kąta para- byśmy skręcić cały pryzmat o pewien kąt dy> , który ła
Iaktyczinego dγ!γ. Zmianty te, jak wykazano w pra
two wyznaczyć z wzoru (13)
cy [1], są większe niż by to wynikało z przypusz
dφ
dn
dw
czeń wielu autorów. Ze zmianą temperatury szkła
~ =------------(14)
optycznego zmienia się i jego gęstość, a w związku z tym
φ
n
w
zmienia się współczynnik załamania n. Różniczkową zależ
ność między współczynnikiem załamania n a temperatu Rozpatrzymy teraz zmianę termiczną ogniskowej f soczew
rą T ustalono w pracy [1] następująco:
ki w przypadku zmiany dn współczynnika załamania szkła
soczewki. Posłużymy się przy tym analogią klina (rys. 12).
dn
-β(n-iy∣a
(11)
~dT

gdzie β = 3a = 0,000027 jest współczynnikiem rozszerzal
ności objętościowej szkła optycznego (równym potrójnemu
współczynnikowi rozszerzalności liniowej szkła a
=
= 0,000009), zaś a — pewną stałą charakterystyczną dla
danej substancji przezroczystej. Oznaczając β∕a = s bę
dziemy mieli ostatecznie

dn = - s(n- l)s dT

(12)

Ponieważ dla przeciętnego szkła crownu a = 0,228, zaś
dla flintu a = 0,193, więc — wobec przybliżonej stałości
β — stała s wyniesie dla tych szkieł odpowiednio 0,00012
oraz 0,00014.
Ustalimy zależności między małymi zmianami współ
czynnika załamania dn i pewnymi wielkościami geome
trycznymi układu optycznego. Rozpatrzymy bieg promieni
w pryzmacie pentagonalnym w przypadku, gdy współczyn
nik załamania szkła pryzmatu wynosi n, a następnie — gdy
ten współczynnik
nieznacznie się zmienia i wynosi
n — dn (rys. U). Po rozwinięciu drogi tego promienia w
pryzmacie stwierdzamy, że droga ta w pryzmacie penta
gonalnym o przyprostokątnej a jest równa w = 3,41 a.
Jeżeli pryzmaty zastosowane do BRT 006 mają α = 26 mm,
to efekt przypuszczenia przez nie promieni świetlnych jest
analogiczny z efektem przejścia promieni przez płytę szkla
ną grubości około 9 cm (rys. 11).
>) Rezygnujemy tu z wzoru D = b ctg γ, używając wyłącznie
miary łukowej kąta γ. Przybliżenie to w przypadku dalmierzy
optycznych z kątem paralaktycznym γ = 1/100 lub γ = 1/200 jest
w zupełności wystarczające, gdyż powoduje błąd odległości rzą
du 1—3 mm na 100 m, nie mający żadnego realnego znaczenia w
porównaniu z błędami pomiarowymi.

Będziemy rozpatrywać wycięte z soczewki dwa elementarne
pryzmaty o stosunkowo małym kącie łamiącym y». Z rysun
ku mamy przy założeniu, że γ jest kątem małym
f = p∣2γ=p∣ 2ψ(n - 1)
(15)
Dla p = const (małe przesunięcie elementarnych pryzma
tów jest nieistotne dla biegu promieni) oraz y = const
(pryzmat elementarny w przybliżeniu nie zmienia kształtu,
a zmienia tylko wymiary) będzie

df
T

dn
n-1

(16)

Dysponujemy już wzorami potrzebnymi do analizy statycz
nych zmian termicznych układu optycznego BRT 006. Rozpoczniemy od bardziej złożonego i z konieczności (ze wzglę
du na brak konkretnych danych konstrukcyjnych) półilośCiowegoi) przeanalizowania termicznych zmian pryzma
tów.
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Zmiana względna dφ∕φ reprezentuje tylko pryzmat stały.
Pryzmat ruchomy jest ustawiony w pozycji normalnej do
kierunków promieni i zmiany termiczne w nim zachodzą
ce nie wpływają w sposób istotny na bieg promieni.
Zgodnie z (14) dφ∕φ — dnln — dw∣w. Przyjmiemy dalej
z dobrym przybliżeniem, że odległość x jest równa ognis
kowej f złożonego układu obiektywowego BRT 006. Będzie
zatem na podstawie (16) dx∣x = df/f = — dnl(n-l). Pod
stawiając (18) do ogólnej zależności (9) będziemy mieli
dD
db
d<p
dx
(19)
D
b
φ
x
Zaś po dalszych podstawieniach
dD
/
S„ (πn — 1)2
\
Qb + - —--------- —
(20)
~D
\
nP
/
We wzorze tym subskrypty b, p, 0 przy stałych a, s, n
oznaczają,, że stałe te dotyczą substancji, z których zbudo
wane są: baza, pryzmaty i obiektyw.
Wprowadzimy oznaczenia:
Ab
sp (np —

- ⅛ + S0 (n0 - 1) <ZT

= c⅛
Λ> =
l)a∕np — ɑp
^40 = S0 (rt0 1)

Ostatecznie więc wzór (20) przyjmie postać

-~ = (Ab + Ap + A0) dT

Weźmy pod uwagę rys. 13, ilustrujący wpływ zmiany
termicznej współczynnika załamania na rozstrojenie się
koincydencji kresek w polu widzenia lunety (rys. 13b) oraz
korekcji koincydencji za pomocą pryzmatu ruchomego
(rys. 13c). Na rysunku przyjęliśmy, że obydwa pryzmaty
są identyczne, a kąt paralaktyczny γ jest realizowany przez
odpowiedni obrót i przesunięcie pryzmatu stałego. Warto
przy tym podkreślić, że pewna dyslokacja pryzmatu sta
łego zawsze występuje przy justowaniu przyrządu, gdyż
odpowiedni kąt łamiący pryzmatu szlifuje się dziesiątki
razy mniej dokładnie niż potrzeba dla zachowania odpo
wiedniej dokładności kąta paralaktycznego. Tak przynaj
mniej wynika z odpowiednich norm i tolerancji szlifowa
nia.
Jak można wywnioskować z rysunku, kąt paralaktyczny
jest pewną funkcją kąta φ padania promienia na ściankę
pryzmatu stałego oraz odległości x między tym pryzmatem
a płytką ogniskową (rys. 13a). Możemy stwierdzić rów
nież, że kąt γ jest wprost proporcjonalny do kąta φ
(y = ɑ, jeżeli φ = 0 oraz y>0 dla gp>O), zaś odwrotnie
proporcjonalny do x. Będzie więc
y = F(φ, x) = C<p∣x
(17
gdzie C jest pewnym współczynnikiem proporcjonalności?
Po wykonaniu różniczkowania otrzymamy
dγ
(Γφ
dx
(18)
V
φ
x
∙) W badaniach fizycznych operuje się pojęciami analizy ilościo
wej (sformułowanie wzorów matematycznych), analizy jakościowej
(opisanie zjawiska bez sformułowania wzorów) oraz analizy półilosciowej, zawierającej tylko ogólne wzory.
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(22)

Wygodniej jest ustalać współczynniki Ab, Ap, A0 dla
D — 100 m oraz dla dD wyrażonego w centymetrach. Przy
założeniu, że baza jest stalowa otrzymamy, zgodnie z (10),
Ab = 0,11. Pryzmaty są zwykle wykonywane z crownu
(n = 1,56), zatem Ap = 0,15. Obiektyw jest kombinacją so
czewek crownowych i flintowych, czyli dla przeciętnej
wartości n = 1,66 oraz s = 0,00013 mamy A0 = 0,86.
Baza i pryzmaty są narażone na bezpośrednie działanie
termiczne środowiska. Obiektyw jest w obudowie, szczel
nie osłonięty szklaną płytką i reaguje dopiero na udarowe
działanie temperatury (duże różnice temperatur otoczenia
i instrumentu). Jest to fakt bardzo korzystny, gdyż przy
mniejszych różnicach temperatur ujawniają się w zasadzie
tylko dwa pierwsze współczynniki Ab i Ap, które są
o wiele mniejsze od współczynnika obiektywu A0. Tak no.
jeżeli działanie termiczne środowiska pomiaru jest mało
intensywne (zachmurzenie całkowite, pomiar nocny itp.),
to zmianę statyczną wyniku pomiaru odległości tworzą tyl
ko dwa pierwsze składniki, a więc zgodnie z (22) otrzyma
my w cm na 100 m t!D.· = (Ab + Ap) dT = (0,11 + 0,15)
dT = 0,26 dT.
Kiedy natomiast działanie termiczne środowiska będzie
intensywniejsze i obejmie również układ obiektywu, nastą
pi zsumowanie się wszystkich trzech składników wzoru (22)
i poprawka odległości dDim = 1,12 dT cm na 100 m.
Wykresy poprawek (statycznych zmian termicznych)
dDim, ustalone przed chwilą dla dwóch charakterystycznych
stanów termicznych środowiska pomiaru, zostały naniesione
na rys. 14 zawierający również CiprarOwane przez nas dane
empiryczne zaczerpnięte z pracy E. Oszmianskiego Γ21. Jak
widać, wartość przewidzianych przez nas wielkości dDw
jest zgodna z doświadczeniem (na rysunku grubsze linie
oznaczają uśrednione krzywe empiryczne, zaś cienkie li
nie — nasze teoretyczne przewidywania). Warto szczególnie
zwrócić uwagę na wyniki pomiarów nocnych Oszmiaiiskiego, uzyskane przy reflektorach. Zdają się one dobitnie r>c∣twierdzać nasze hipotezy. Naleζ5r przy tym dodać, że każda
kropka czarna na rys. 14 reprezentuje przeciętnie 12 obser
wacji dziennych wykonanych w 12 koincydencjach, czyli 1*4
pojedyncze obserwacje. Każda kropka biała reprezentuje
przeciętnie 4 obserwacje nocne wykonane również w 12
koincydencjach, czyli 48 pojedynczych obserwacji. W rze
czywistości wyniki pomiarów malały ze wzrostem tempera
tury, rysunek jednak przedstawia poprawki do mierzonych
odległości.
Niestety badania te dotyczą tylko jednego egzemplarza
BRT 006 nr 1426
*9
będącego w posiadaniu Katedry Pod
staw Geodezji PW. Jest bardzo prawdopodobne, że każdy
dalmierz dwuobrazowy ma swoją krzywą poprawek. Wy
starczy np., żeby w BRT 006 ostrokątny stały pryzmat był
, IprzeszlifOwany", tzn. miał kąt łamiący zbyt ostry, a —
jak można wywnioskować z rys. 13 — wpływ zmiany pryz
matów będzie przeciwnego znaku. W podobny sposób mo
żna by tłumaczyć fakt, że dalmierze Redta 002 zupełnie

„indywidualnie” reagują na zmiany temperatury [5], [7].
Interesujący wydaje się również fakt, że uśrednione me
todą średniej ruchomej empiryczne krzywe poprawek
dDioo mają charakter krzywych logistycznych, co może
świadczyć o własnościach „bezwładności” termicznej instru
mentu.
4.2.2. Termiczne zmiany dynamiczne wyniku pomiaru
odległości. Patrząc na rys. 14 zauważamy, że w m'arę
wzrostu temperatury pomiaru wzrasta rozrzut wyników
empirycznych (niektóre wyniki zaznaczone przekreślonymi

Statyczne zmian√ termiczne
cm

BRT006
15 -

Vr /4 2625
Aproksymacja HniowS

Dnen tlD1oc =■ 1,25 dT
Noc ∙ dDtoo= 0,30 dT
1

Równanie BRT 006

dD/D = (Ab-∣-Ap∙>∙A0)dT

<■ 0.15 ■> 0.86) dj

(A4

baza (λO

Rys. 14

kropkami nie mogły być nawet brane pod uwagę przy
ustalaniu krzywej empirycznej ze względu na zbyt duże ich
odchylenia). Z drugiej strony z obserwacji warunków po
towych wiemy, że przy wyższej temperaturze środowiska
pomiaru istnieje większa możliwość występowania krótko
po sobie w czasie następującycn, znacznycn zmia.i tempe
ratury (wpływ podmucnów wiatru, zmienności zachmu
rzenia, zmian stanowiska instrumentu z cienia na słońce
i odwrotnie itp. czynników). Wydaje się więc konieczne
branie pod uwagę dynamicznych zmian ter
micznych wyników pomiaru, czyli zmian rozpatry
wanych w funkcji czasu t. Zmiany dynamiczne są groź
niejsze w skutkach od zmian statycznych, gdyż trudno je
opisać matematycznie, a co za tym idzie — trudno je
uwzględniać przy opracowywaniu obserwacji. Autorzy ni
niejszego przeprowadzili szereg doświadczeń mających na
celu ustalenie charakteru tych zmian. Część wyników tych
doświadczeń została zilustrowana graficznie na rys. 15.
Instrument poddawano udarowemu dzia.a..iu temperatury
(zmieniając szybko środowisko pomiaru) i obserwowano za
chowanie się w czasie rezultatów pomiaru odległości.
Z rys. 15 widać, że zmiany dynamiczne wyników pomiaru
mają charakter oscylacyjny, reprezentują pewne fale gas
nące z upływem czasu. Zanik ruchu falowego następuje po
stabilizacji termicznej instrumentu, czyli po zrównaniu s.ę
jego temperatury z temperaturą otoczenia. Stabilizacja taka
następuje po okresie 1—2 godzin w zależności od si.y
wiatru.
Opis matematyczny zmian dynamicznych jest, jak już
zaznaczyliśmy, złożony i przekracza ramy niniejszego opra
cowania. Z pewnymi bardziej szczegółowymi rozważaniami
tego zagadnienia można się spotkać w pracy [1], Podkreś
limy tylko, że zjawisko występowania dynamicznych zmian
termicznych nie jest bynajmniej typowe tylko dla BRT
006. Analogiczne zmiany wykazywał np. jednoobrazowy
dalmierz teodolitu Theo 120 C. Zeiss — Jena.
Na rys. 15 wykreślono linią pogrubioną wygładzone
drgania. Wygładzenia dokonano metodą średniej rucho
mej z parametrem N = 9 obserwacji. Średnie z 9 obser
wacji pozwalają lepiej zorientować się o oscylacyjnym
charakterze zmian, gdyż są w znacznym stopniu uwolnione
od wpływu błędów obserwacyjnych.

Reasumując omawianie zmian termicznych wyników po
miaru odległości instrumeniem BRT 006 możemy stwier
dzić, że zmiany statyczne mają charakter systematyczny
i icn wpływ może być eliminowany w znacznym Stponiu
przez określenie równania (22) dalmierza ), natomiast
zmiany dynamiczne mają wiele wspólnych cech z błędami
przypadkowymi pomiaru i icn wpiyw może być tylko ogra
niczony przez unikanie wyκonywania pomiaru w niekorzysιn√ca warunkach termicznych. Tak np. pomiar w dni
upalne może oyć przeprowadzany tylko pod warunkiem,
ze instrument ι.ιe oędzie przenoszony, z cienia w miejsce
nasłonecznione, i ouwrotnie, gdyż, jak wynika z ɑoɔwiaaczeń l[8j, różnica temperatur może wtedy wynieść nawet
17oC i więcej. Poddanie instrumentu takiemu udarowi ter
micznemu wywoła natychmiastowy efekt w postaci zmiany
wyniku pomiaru odległości. Jak można zauważyć na rys. 15,
udar 22oC (+20oC → —2oC) powodował w pierwszych
5 minutach wahnięcie się wyniku obserwacji w granicach
40 cm na 33 m. Dla odległości D = 100 m wahnięcie to wy
niosłoby 3 razy więcej, czyli ponad jeden metr!
Osobny problem stanowi termiczna wibracja powietrza,
która (będąc szybkimi zmianami dynamicznymi środowis
ka) zdecydowanie obniża dokładność pomiaru i jej wpływ
można eliminować tylko częściowo przez zwieloκrotnienie
liczby koincydencji.
Wpływ refrakcji bocznej na wynik pomiaru odległości
jest trudny do ilościowego określenia. Można tylko zalecić
uniκanie pomiaru w warunkacn, kiedy promienie tworzą
ce kąt paralaktyczny przebiegają w środowiskach o róż
nych stanach termicznych (np. pomiar w pobliżu nagrzanej
sc.any budynku).
4.3. Błędy koincydencji kresek w polu widzenia lunety.
4.3.1. Błąd osobowy koincydencji. Jest stwierdzonym nie
zbicie faktem, że każdy obserwator w inny sposób dopro
wadza dwie kreski pionowe do koincydencji.
Również
autorzy niniejszego zupełnie różnie zgrywają kreski pio
nowe. Czytelnik może to doskonale zaobserwować na rys.
15. K.F. Sawicki uzyskiwał po ustabilizowaniu się termicz
nym instrumentu odległości prawie zgodne z wynikiem
bezpośredniego pomiaru taśmą 50-metrową, zaś Z. Adam
czewski — uzyskiwał wyniki za duże. Widać więc, że in
strument był Zrektyfikowany (stałe kie) odpowiednio dla
K.F. Sawickiego. Zaproszeni do pomiaru inni obserwato
rzy uzyskiwali jeszcze inne średnie wyniki.
Istotność różnic w sposobie wykonywania koincydencji
przez różnych obserwatorów polega na tym, że powodują
o.ie odchylenia wyników pomiaru proporcjonalnie do od
ległości [9], Stąd wynika ważne zalecenie praktyczne, aby
każdy obserwator bądź zrektyfikował sobie instrument
zgodnie z 2.2.6., bądź też przed zasadniczym pomiarem
ustalił odpowiednią dla siebie funkcję liniową błędu oso
bowego koincydencji w postaci dD = aD (lub dD =
= aD + b), gdzie a i b są pewnymi współczynnikami em
pirycznymi danego obserwatora. Jeżeli pewien obserwator
ustala równanie termiczne dalmierza w postaci (22), to
dla niego jest automatycznie uwzględniona w tym równa
niu funkcja błędu osobowego koincydencji.
4.3.2. Błąd przypadkowy koincydencji. Przyjmuje się zwy
kle, że błąd ten wynosi około 10". Jednakże zależy on od
właściwości wzroku obserwatora. Gusiew [10] zawiera błąd
koincydencji w przedziale od 3" do 15", zaś Czerski [11] —
od 3" do 20". Dla dalszych rozważań przyjmiemy śred
nią z przedziału Gusiewa, czyli 9". Jeżeli oko uzbrojone
jest w lunetę o powiększeniu G, wtedy błąd koincydencji
zmaleje do wielkości 9"/G. Dla BRT 006 posiadającego po
większenie lunety G = 15
* otrzymamy więc m = ±0",6.
Ponieważ zawsze wykonujemy dwie koincydencje, więc
ostatecznie mγ = m'γ∕ j/2 = ± C",42.
Błąd przypadkowy koincydencji zależy też od pozornej
grubości kresek, oglądanych w polu widzenia lunety i od
ich oświetlenia. Zgodnie z naszymi doświadczeniami, naj
lepiej koincyduje się podwójne kreski o grubości tak do
stosowanej do mierzonej odległości, żeby ich pozorny obraz
w lunecie posiadał grubość 0,15—0,2 mm. Kiedy kreska
jest najwyższa (jakaś mała odległość i jakaś duża odległość),
ległości następujące zjawisko.
■') Uwzględnienie poprawek ze względu na zmiany statyczne da
tylko wtedy zadowalające rezultaty, gdy instrument nie będzie
wystawiany na działanie udarowe temperatury. Nasuwa się przy
tym wniosek, że nieumiejętne stosowanie parasola może wbrew
intencjom pogorszyć wyniki pomiaru dalmierzem optycznym.
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Przy odległościach krótkich koincyduje się dokładnie, bo
zgrywa się ostro zarysowane krawędzie grubej kreski. Po
tem, w miarę wzrostu odległości, dokładność koincydencji
spada do pewnego momentu krytycznego, a następnie
wzrasta aż do uzyskania optymalnego obrazu pozornego
kreski (0,15—0,2 mm). Dalej dokładność znów spada aż do
utraty dobrej widoczności kreski. Istnieją zatem dwie
optymalne odległości, na których dokładność koincydencji
jest najwyższa (jakaś ¡mała odległość i jakaś duża odległość).
Oczywiście abstrahujemy tu od wibracji refrakcji itp.
Dla utrzymania stałej dokładności koincydencji, niezależ
nie od mierzonej odległości, trzeba by posiadać kilka tarcz
celowniczych z Kreskami o różnych grubościach.
4.4. Błąd odczytu bazy. Jak już zaznaczyliśmy w 4.1,
rozważymy tylko błąd przypadkowy odczytu bazy, choć
spotyka się w literaturze rozważania na temat błędów
osobowych odczytywania skal. Błąd wykonania podziału
na liniale bazowym należy uznać za nieistotny wobec pre
cyzji współczesnych maszyn podziałowych.
Biorąc pod uwagę wielkość pozorną (oglądaną przez lu
pę) najmniejszej działki na liniale bazowym, odpowiada
jącej decymetrowi w terenie, wnioskujemy, że popełnienie
większego błędu odczytu szacunkowego niż 1/5 tej działki,
czyli 2 cm, jest mało prawdopodobne. Zatem, przyjmując
tę wielkość jako maksymalną, można oszacować błąd śre
dni odczytu na 0,7 cm, a w przypadku wykonania dwu
koincydencji jako mb = ± 0,5 cm.
4.5. Błąd średni odległości. Dysponujemy już wszelkimi
danymi do wyznaczenia błędu średniego odległości mie
rzonej dalmierzem BRT 006. Podstawą do sformułowania
matematycznego tego błędu będzie oczywiście wzór (7),
rozszerzony o czynnik wyrażający wpływ zmian termicz
nych w postaci pewnej funkcji temperatury f(T). Będzie
więc

D = -f(T)

rym pomiar był wykonywany,
dla Warszawy. Będzie
nam bowiem chodziło o bardzo ogólne związanie wartości
ntD10o z porą roku. Po takim uproszczeniu otrzymujemy
z danych empirycznych uzyskanych w NRD i Polsce przez
7 obserwatorów4) łącznie kilka tysięcy obserwacji) nastę
pujący wzór empiryczny
__ Ί /∕ -i \2 i 0,146 Tftl 4- 2,98
∕<io1
™D ioo =
V (4,1)“ + e
i» -r ■
(29)
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Tablica 1

Miesiąc

mD 100

Autor

tM

I
11
III
IV
V
VI
VII
VIII

— 30C
-2
2
8
14
17
19
17

IX
X
XI
XII

13
8
3
0

Adamczewski, Sawicki
—
—
—
Moskal, OIcnderck
Scbniitt, Heinrich
Schmitt, Heinrich
Schmitt, Heinrich oraz Adamczewski,
Sawicki
Oszmiaiiski
Schmitt, Heinrich
Schmitt, Heinrich

emp.

teor.

5,7

5,4
5,6
6,6
8,9
13,0
15,9
18,2

—
—
12,9
18,7
21,2
15,5
(12.1)
5,5
9,0

15,9
12,2
8,9
6,9
6,0

¾

1JΛ<yΛ?
ill

I I!

miesięcy
V

IV

Vl Vll

(23)
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Z wzoru tego mamy

(m√÷∏vH≡γF

<*>

gdzie
mD — jest błędem średnim mierzonej odległości,
n⅛ — błędem średnim bazy,
mγ — błędem średnim odłożenia na bazie b kąta paralaktycznego γ, czyli błędem średnim koincy
dencji i wreszcie
mJ(T) — jest błędem średnim ustalenia wartości funk
cji temperatury f (T).
Ze względu na to, że dynamicznych zmian tej funkcji
nie można ująć w jakieś poprawki, błąd mf(τ) wyraża
wprost wpływ dynamicznych zmian termicznych.
Z rozważań przeprowadzonych w 4.3 i 4.4 widać, że
wpływ błędu bazy może być we wzorze (2t) zaniedbany
już dla odległości większych od 30 m (wtedy mb∣b =
= 0,5/3000 = 1/6000). Bardziej istotny jest wpływ błędu
koincydencji, który dla γ = 1/200 wynosi
(my∕γ) =
= 0",42 ∙20U∕ρ"
= 1/2460. Zatem w stałej temperaturze
(bez dynamicznych zmian termicznych) mielibyśmy
mD = D/2460 = 0,00041 D
(25
lub w centymetrach na 100 m
myl,j0 = mDlω = 4,1 cm, dla T = const
(25
W przypadku pomiaru w zmieniającej się temperaturze T
będziemy mieli na podstawie (24)

J
Tm= Q+11 sin(½(M-ιi.))
Tm
—- T- m-I-1-rττ-ι -fmt > ■ t » , > . I I ■ . I I 1 I ■ I I I » ■ » I ■ ■ ■ ■ 1------ *-
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30®C

Rys. 16

(28)

Tablica 1 i rys. 16 ilustrują wartości mDioo obliczone z wzo
ru (29) oraz wyniki badań empirycznych. Wynik doświad
czeń Oszmiabskiego posłużył jako swego rodzaju kontrola
wzoru (29), gdyż otrzymaliśmy go już po ustaleniu tego
wzoru. Na rys. 16 wynik ten zaznaczono krzyżykiem.
4.5. Dokładność poligonizacji oraz zdjęć sytuacyjno-wysokościowych, wykonanych tachymetrem BRT 006.
4.5.1. Dokładność poligonizacji. Dokładność pomiaru ką
tów poligonowych za pomocą instrumentu BRT 006 w ni
czym nie ustępuje dokładności, jaką dają teodolity o tej
samej klasie dokładności odczytu. W świetle obowiązujących
instrukcji może być on zatem stosowany do pomiaru ką
tów w ciągach poligonowych III, IV i V klasy.
Dokładność pomiaru odległości była już przez nas szcze
gółowo omówiona. Przy ocenie przydatności BRT 006 do
pomiaru boków poligonowych nie możemy stosować naj
prostszego kryterium, tj. dopuszczalnych różnic dwukrot
nego pomiaru, podanych w instrukcji. Jak widać bowiem
z przytoczonych w instrukcji wzorów, dopuszczalne różni
ce dwukrotnego pomiaru boków zostały obliczone dla po
miarów bezpośrednich taśmą lub łatami. Wobec tego za
stosujemy inne kryterium oceny przydatności BRT 006,
mianowicie porównamy odchyłki liniowe ciągów poligono
wych dwóch obiektów, pomierzonych przez autorów tym
instrumentem w Sowich Górach na Dolnym Śląsku w
1963 r. z odpowiednimi dopuszczalnymi odchyłkami poda-

Jako temperaturę pomiaru przyjmiemy umownie we wzo
rze (28) średnią wieloletnią temperaturę miesiąca, w któ

*) Przy ustalaniu wzoru (29) nie mogliśmy wykorzystać wyników
pracy [12] (nie podano tam ani temperatury, ani daty pomiarów
badawczych) oraz pracy [9] (pomiar w kopalni).

»»» -]/<«)■ +<27>
Jak już zauważyliśmy w 4.2.2.., wpływ dynamicznych zmian
termicznych rośnie ze wzrostem temperatury pomiaru.
Stąd wniosek, że wzór (27) wyraża pewną funkcję rosną
cą wraz ze wzrostem T i posiada asymptotę w pos.aci (26).
Zatem drugi składnik wzoru (27) można wyrazić np. funk
cją wykładniczą typu eF(ï) z liniowym
wykładnikiem
F (T) = a T + b, czyli będzie ostatecznie

mD 100 = /(ZΓ)^T^^°f+ι)^
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nymi w Instrukcji Technicznej Ministerstwa
z 1962 r. Porównanie to podano w tablicy 2.

Rolnictwa

Tablica 2
Długość
ciągu
L

Dopuszczalne odchyłki liniowe /¿max w klasach
poligonizacji technicznej
fL

III

(m)
I rz.

70
150
160
210
240
360
530
550
570
660
660
700
750
750
800
800
1500
1550

0,18
0,28
0,01
0,12
0,17
0,46
0,38
0,28
0,23
0,48
0,32
0,47
0,56
0,23
0,61
0,45
0,90
0,35

IV

II rz.

I rz.

V

II rz.

I rz.

II rz.

0,40

0,34
0,20
0,22
0,23
0,47

0,29
0,30

0,49
0,54

0,32
0,35

0,56
0,58

0,60

0,64

0,42

0,93

Jak widać z przytoczonej tablicy prawie wszystkie otrzy
mane odchyłki liniowe czynią zadość wymaganiom dokładnościowym poligonizacji technicznej IV klasy. Warto pod
kreślić, że do naszych wyników pomiaru nie wprowadza
liśmy absolutnie żadnych poprawek, po wstępnym stwier
dzeniu, że stałe dalmierza równe były swym wartościom
nominalnym. Instrument, którym wykonywaliśmy pomiar
był bowiem w owym czasie jednym z pierwszych sprowa
dzonych do Polski i jego właściwości poznaliśmy dopiero
później.
4.5.2. Dokładność niwelacji trygonometrycznej. Z danych
pomiarowych uzyskanych w Sowich Górach ustaliliśmy na
stępujący wzór empiryczny na błąd średni różnicy wyso
kości określanej w jednym kierunku metodą niwelacji try
gonometrycznej dla

ɑ = ≤ 3g:
n⅛ = 0,00031 D (miesiąc sierpień)
(30)
Dla terenów falistych i górzystych należy stosować ogólny
wzór na rrih wyprowadzony z podstawowej zależności
h — D tg a. Będzie więc
η»Λ = tg2 amjt + (D∕cos2 a)2 m2a
(31)
gdzie ma można wyznaczyć z wzoru (29), zaś zgodnie
z (30) ma = 0,00031 = 2°, gdyż dla małych α m⅛ = mα D.
Można stwierdzić, że dla osnów tachymetrycznych jest
to dokładność wystarczająca.
4.5.3. Dokładność zdjęć sytuacyjno-wysokościowych. Błąd
średni położenia pikiety można przyjąć jako równy w przy
bliżeniu błędowi pomiaru odległości (2 ), gdyż błąd kie
runku jest znacznie mniejszy.
Natomiast błąd średni wysokości pikiety (wraz z błę
dem wysokości stanowiska), wyznaczony z danych pocho
dzących z Sowich Gór wyniósł
m¡j = 0,00055 D
(32)
gdzie D jest odległością stanowiska.
Są to dokładności wyższe od wymaganych w pomiarach
tachymetrycznych, a nawet przy odpowiednim skróceniu
celowych (np. do 90 m) wystarczające dla pomiarów sy
tuacyjno-wysokościowych osiedli.

5. Zakończenie
W świetle rozważań przeprowadzonych w niniejszym
artykule instrument BRT 006 można by uznać za uniwer
salny dla prac geodezyjnych w urządzeniach rolnych. Nadaje się on bowiem zarówno do pomiaru osnów sytuacyj
no-wysokościowych, jak do zdjęć sytuacyjno-wysokościowycn. oraz prac realizacyjnych na obszarach przebudowy
ustroju rolnego. Zagadnienie wynoszenia projektu na grunt
za pomocą BRT 006 wymaga oddzielnego omówienia wy
kraczającego poza ramy niniejszego opracowania. Zasy
gnalizujemy tu, że szczególnie w terenach falistych i gór
skich BRT 006 może oddać nieocenione usługi (stosunkowo
wysoka dokładność i szybkość pracy).
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Z naszych górskich doświadczeń z BRT 006 wynika, że
do prac geodezyjnych z zakresu urządzeń rolnych oraz inży
nierii lądowej i wodnej w górach, jest to instrument wprost
nieoceniony. Bozwala zakładać osnowy pomiarowe bez li
czenia się z przeszkodami w postaci urwisk, dolin, stru
mieni itp. Pozwala też wykonywać pomiar pochyłych od
ległości z szybkością około 10 razy większą niż przy zasto
sowaniu przymiarów, oraz zdejmować szybko metodą bie
gunową szczegóły niedostępne (do 60 m).
Znaczną część niniejszego opracowania zajmują rozważa
nia na temat wpływów termicznych na optyczny pomiar
odległości za pomocą BRT 006. Nie jest to przypadkiem.
Staraliśmy się zwrócić uwagę na to nie doceniane w lite
raturze fachowej zagadnienie (z nielicznymi wyjątkami, np.
[13]> [7J)- W istniejących publikacjach na temat BRT 0u6
wiele miejsca zajmują praktycznie nieistotne problemy, zaś
na temat tego węzłowego, dotyczącego istotnych zmian
termicznych, wyniku pomiaru nie ma prawie wcale wypo
wiedzi, wyjąwszy pewne ogólnikowe zalecenia chronienia
instrumentu przed promieniami słonecznymi. Jednakże na
pominanie wykonawcy o konieczności stosowania parasola
w dni słoneczne przypomina nieco strofowanie przez mat
kę dorastającego syna, by nosił ciepłe ineksprymable w
dni pochmurne. Ten ¡sam skutek... Tym bardziej, że para
sol jest mniej portatywny od samego Instoumentu i wyma
ga zatrudnienia dodatkowej siły roboczej, a poza tym, je
żeli nie będzie się ciągle chroniło instrumentu, może
być przyczyną sztucznych udarów termicznych.
Zamiast stosowania parasola, wydaje się bardziej celowe
przestrzegać następujących zasad użytkowania tachymetru
BRT 006.
1. Przeprowadzić badanie termiczne instrumentu i usta
lić równanie (22) dalmierza (pożądane zlecenie tego bada
nia wyspecjalizowanej placówce badawczej) i sporządzić
odpowiednią metryczkę instrumentu.
2. Wyznaczyć dla danego obserwatora stałe dalmierza.
3. Przy pomiarach poligonizacji III i IV klasy mierzyć
temperaturę powietrza z dokładnością 2oC, uwzględniać
wyznaczone poprawki termiczne i osobowe, wykonywać
4 koincydencje i Zaprzestawacnapewienczas (około 40 mi
nut) pomiaru w przypadku wyraźnie odczuwalnych zmian
temperatur (zmienne zachmurzenie, przejście z cienia w
słońce i odwrotnie itp.).
Byłoby wskazane, aby czynności wymienione w punkcie 1
wykonał producent instrumentu, umieszczając nawet na
obudowie BRT 006 odpowiednią tabliczkę poprawek za
miast pozbawionej praktycznego sensu i mającej raczej
psychologiczne znaczenie tabliczki poprawek redukcji odle
głości.
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Czynniki terenowe jako przedmiot zainteresowania rolniczej służby geodezyjnej
Część II

4. Układ użytków rolnych

Wprawdzie grupa użytków rolnych składa się z szeregu
rodzajów i typów, jednak jako czynnik terenowy z punktu
widzenia kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej
charakteryzują się one wszystkie wspólnymi cechami ta
kimi jak: stanowienie podstawy produkcji w gospodar
stwie, występowanie jako nawierzchnia drogi podczas wy
konywania tej części przejazdów transportowych, które
odbywają się bezpośrednio po obszarach
poddawanych
uprawie i ustawianie określonego oporu maszynom rolni
czym przy pracach agrotechnicznych. Dlatego też można je
tu rozpatrywać łącznie.
Badając użytki rolne jako podstawowy element produk
cji rolnej, należy przede wszystkim uwzględnić ich zdol
ność produkcyjną. W tym celu posługiwać się można róż
nymi metodami. Najbardziej pracochłonne, ale zarazem
najdokładniejsze — jest badanie w konkretnym gospodar
stwie wyników uzyskiwanych przy uprawie różnych kul
tur na poszczególnych fragmentach obszaru przy stosowa
niu tych samych metod agrotechnicznych, w tych samych
warunkach klimatycznych itp.
Sposobem prostszym, a dającym także dobre wyniki, jest
posługiwanie się wskazaniami gleboznawczej klasyfikacji
gruntów uzupełnionymi o informacje stacji Chemiczno-rolniczych w zakresie zasobności gleb. Tak np. Rych
lik [28] twierdzi, że różnica w poziomie produkcji roślin
nej spowodowana zmianą jakości gleby średnio o jedną
klasę bonitacyjną wynosi średnio 546 zł z 1 ha, co odpowia
da mniej więcej 2 q zbóż, przy proporcjach między plo
nami zbóż a wartością produkcji roślinnej, jakie wystąpiły
w badaniach przeprowadzonych przez autora w PGR-ach.
Dla spółdzielni produkcyjnych podobne badania prowa
dziła Czysżkowska-Dąbrowska [3] otrzymując w zależno
ści od rejonu, w jakim położona jest badana spółdzielnia
produkcyjna, różnice w planach przy skoku o jedną klasę
wynoszącą od 4 do 10 jednostek zbożowych.
Inną drogą do ustalenia zależności między jakością gle
by a uzyskiwanym efektem produkcyjnym jest przydział
gruntów do tak zwanych kompleksów przydatności rolniczej
gleb. Tworzenie takich kompleksów jest rzeczą dość su
biektywną — stąd też dość duża ilość tego rodzaju po
działów. Najnowszy i najbardziej szczegółowy jest podział
obowiązujący przy sporządzaniu map glebowo-rolniczych,
opracowany przez zespół Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa [30].
Obejmuje on dla gruntów ornych 14 kompleksów.
Operując tymi kompleksami i znając rośliny, które po
winny być na nich uprawiane w celu uzyskania najlepszych
rezultatów produkcyjnych, a także znając wysokość plo
nów, jakie z określonych roślin można uzyskać na glebach
zakwalifikowanych do danego kompleksu, można w przy
bliżeniu określić np. wielkość masy transportowej związa
nej z uprawą konkretnego obszaru. Miihrell [201 w nastę
pujący sposób wiąże kierunek gospodarowania (oparty
o występujące w danej tjgr kompleksy gruntów) z zapo
trzebowaniem na różnego rodzaju prace transportowe (masa
ładunków wyrażona jest w t/ha) tablica 2.
Tablica 2
Kierunek

gospodarki

żytnioziemniaczany

ziemniaczanożytni

pszennoburaczany

łąkowoOgrodniczy

Wewnętrzne
Podwórzowe
Zewnętrzne

25,7
4,0
3,4

21,1
3,5
4,1

23,5
3,3
9,5

18,9
1,4
3,2

Razem

33,1

28,7

36,3

23,3

Rodzaj przewozów

Najpełniejsze informacje o użytkach rolnych jako czyn
niku terenowym uzyskać można będzie na podstawie opra
cowanych obecnie map glebowo-rolniczych. Mapy te — jak
wiadomo — wykonywane w skalach 1 : 25 000 i 1 : 5000 —
zawierać będą (wraz z aneksami) między innymi informa
cje, istotne przy Inwentaryzowaniu zjawisk mających
wpływ na przebieg produkcji rolnej, a następnie przy opra
cowywaniu programów rolnych określonych obszarów:
1. Rejonizację zespołów zmianowań roślin uprawnych,
zapewniających najlepsze wykorzystanie rolniczej prze
strzeni produkcyjnej.
2. Ustalenie właściwych systemów uprawy roli dla da
nego regionu.
3. Dobór właściwych nawozów sztucznych i materiału
siewnego.
4. Rozdział właściwych typów maszyn rolniczych.
5. Rozpoznanie w zakresie potrzeb zabiegów melioracyj
nych.
Bez względu na wykorzystywane materiały i metodę
przeprowadzenia wstępnych ustaleń, efektem tych prac
powinno być między innymi wskazanie, jakie obszary
użytków rolnych na rozpatrywanym obszarze przeznaczyć
należy do upraw określonych kultur przy zastosowaniu okreś
lonych zabiegów agrotechnicznych. Kolejną kwestią wyma
gającą rozstrzygnięcia będzie więc — biorąc pod uwagę
wyniki badań nad przydatnością poszczególnych fragmen
tów użytków do produkcji rolnej, stwierdzenie, z jaką bazą
budynkową (przy możliwościach zastosowania rozwiązań
alternatywnych) należy wiązać dany fragment użytków.
Zdania na ten temat są dość podzielone. Jako elementy
:spełniające rolę parametrów, poza praco- i transportochłonnością, bierze się tu pod uwagę między innymi wa
runki dojazdu (rodzaj nawierzchni, nachylenie podłużne
trasy) trudności prowadzenia prac uprawowych powodo
wane przez glebę.
Pierwszy z parametrów został wstępnie scharakteryzo
wany przy omawianiu roli układu komunikacyjnego jako
czynnika terenowego, kształtującego warunki organizowa
nia rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Drugi — wg IUNG-u — zależny od zawartości części
spławianych i pyłowych w glebie, charakteryzuje tak
zwany wskaźnik ciężkości gleby:
Tablica 3
Charakterystyka gleby
Bardzo lekka w uprawie
Lekka w uprawie
Średnio ciężka w uprawie
Ciężka w uprawie
Bardzo ciężka w uprawie

Wskaźnik ciężkości
gleby
1
3
4
5

Wskazania dotyczące maksymalnej odległości, w jakiej
położony jest badany fragment użytku w stosunku do ba
zy budynkowej, z której ma być on uprawiany — opraco
wywano już od dawna. Rolę tego elementu podkreślały już
np. przepisy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, któ
ry to przepisów paragraf 48 mówił: „Pola lub ich części
odległe od folwarku, z którego są uprawiane, o 500—800
prętów ulegają obniżeniu w cenie o 5—10%. Odległość zaś
dalej niż 800 prętów o 10—15o∕o — w miarę wzrostu odle
głości”.
Wskazania aktualne najczęściej oscylują wokół odległoś
ci 2 km dla gruntów ornych. Np. Maniecki [15] jako pod
stawową średnią odległość przy ustaleniu normatywów
dla produkcji roślinnej przyjmuje 1,5 km. Dla użytków
zielonych odległości tę mogą być wie⅛sze, zależnie od
możliwości zorganizowania wodopoju (pastwiska) lub braku
tych użytków w zasadniczym kompleksie gruntów (łąki).
Niezależnie od odległości do ośrodka gospodarczego
wpływ użytków rolnych jako czynników terenowych róż
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nicowany jest przez wewnętrzny stosunek powierzchni
gruntów ornych do użytków zielonych, a także przez loka
lizację tych grup użytków rolnych na obszarze tjgr. Wska
zania płynące z literatury naukowej są tu — mimo różnic
w propozycjach szczegółowych — zasadniczo zbieżne. Je
żeli chodzi o strukturę użytków — jest ona zależna głów
nie od rodzaju gleb dominujących w gospodarstwie i kie
runku gospodarowania oraz od występowania naturalnych
użytków zielonych: Manteuffel [18], Kosicki [11].
W odniesieniu do rozmieszczenia różnych użytków, a tak
że użytków o różnej jakości na obszarze tjgr, jednolite nie
mal zalecenia rónych autorów wskazują na celowość lo
kalizacji upraw pracochłonnych bliżej ośrodka gospodarcze
go, przy czym dotyczy to także roślin pastewnych (między
innymi z uwagi na szybką utratę wartości odżywczej sko
szonej zielonki) przy względnym oddaleniu roślin zbożo
wych i łąk. Jedną z takich propozycji, za Kopciem [10],
pokazano na rys. 9.

taki kośne

mato intensywne (pastw]
~~ - /'/Ptodozmtany potowe
średnio intensywne (zbczowe)
Iodozmionj potowe
wysoko intensywne (okopowe)
j/Postwiska pastewne przeznaczone
na Zietonki

Wiatrochronne czy obszary planowo przeprowadzanych za
lesiem Nie biorąc udziału w produkcji rolnej, grunty leśne,
tego typu zwiększają jednak ogólny areał gospodarstwa,
wpływają na ograniczenie swobody w planowaniu układu
dróg transportu rolnego oraz w podziale organizacyjnym
gospodarstwa Wielkotowarowego. Wpływ ten można by tak
że nazwać „odgradzającym” od ośrodka gospodarczego; jest
on tym istotniejszy, im bliżej ośrodka ¿lokalizowany jest
taki wewnętrzny kontur gruntów leśnych. W miarę odda
lania się od centrum obszaru tjgr wpływ ten maleje (rys. 10).
6. Układ nieużytków
Wpływ ich jest w zasadzie zbliżony do wpływu poprzed
nio omawianego czynnika. Rzadko występują one w po
staci dużych zwartych obszarów (moczary, bagna), częściej
jako niewielkie kontury rozmieszczone pośród kompleksów
użytków rolnych. Można wśród nich rozróżnić takie, które
w drodze odpowiednich zabiegów inżyniersko-rolnych mo
gą zostać włączone do udziału w produkcji rolnej (obsza
ry podmokłe,_ większe wyrobiska — rekultywacja) i inne,
które z uwagi na nieopłacalność ich przekształcenia muszą

?/Szkółki, krzewy, sady owocowe

WQrzywne

Rys. 8

Wspomnieć trzeba tu o ograniczonych możliwościach po
prawiania jakości gleby (zmiana warunków wodnych przez
zabiegi melioracyjne, intensyfikacja nawożenia), co unie
możliwia właściwe dostosowywanie tej jakości do wymagań
lokalizacyjnych, a także o nieco łatwiejszym zabiegu, jakim
jest transformacja użytków (w tym także aktywizowanie
nieużytków), który pozwala w większym stopniu—zależcie cd
lokalnych warunków — strukturę użytków zbliżać na kon
kretnym obszarze do układu poszukiwanego.

5.

Układ użytków leśnych

Ten czynnik terenowy może być badany — z punktu wi
dzenia jego wpływu na organizację obszaru tjgr — w roz
biciu na:
— duże zwarte kompleksy leśne, najczęściej pozostające
we władaniu Administracji Lasów Państwowych oraz
— drobniejsze, rozproszone działki leśne, porozrzucane
wewnątrz obszarów wsi, stanowiące przeważnie własność
indywidualną.
Pierwsza z wymienionych podgrup — kompleksy leś
ne — często decyduje o przebiegu granicy zewnętrznej,
a przez to pośrednio o możliwościach organizacyjno-urządzeniowych, przyległych do tej granicy obszarów użytków
rolnych, przez narzucenie kształtu oddzielnie uprawianym
obszarom tych użytków (pól, działek). Występowanie kom-

Rys. 9. RSP Mortςgo, pow. Nowe Miasto

pleksów leśnych w sąsiedztwie użytków rolnych wywiera
także wpływ na mikroklimat panujący na obszarach tych
użytków, wiąże się również z jakością gleb występujących
w pobliżu lasów.
Drobne działki leśne — mogą to być lasy prywatne,
działki leśne na gruntach PGR, wydłużone, wąskie pasy
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Rys. 10. Wieś Olszewo, pow. Mrągowo

pozostać w stanie nie nadającym się do wykorzystania rol
niczego (głębokie „oczka” wodne, wysypiska kamieni, wy
robiska pożwirowe czy poglinowe — za duże na zasypanie
a za małe na stosowanie szerszej akcji rekultywacyjnej).
Stanowiąc element ukształtowania obszaru tjgr, nieużytki,
mogą występować jako oparcie granic zewnętrznych jako
przeszkody w rozwiązywaniu problemów transportu we
wnętrznego i racjonalnego podziału obszaru tjgr na pod
stawowe jednostki uprawowe (rys. 10).

7. Położenie i stan bazy gospodarczo-mieszkaniowej
7.1. Ośrodek gospodarczy w szerokim tego słowa zna
czeniu.
7.2. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Obie części skła
dowe tego czynnika rozpatrywać można w dwu warian
tach:
— jako stwierdzenie i przeanalizowanie stanu istnieją
cego,
— jako badanie możliwości zaprojektowania nowych ele
mentów.
Oba przewidywane warianty podlegają ocenie z punktu
widzenia następujących ogólnych kryteriów:
— potrzeby obsługiwanych użytków rolnych (odległość —
przy uwzględnieniu jakości użytków i warunków transpor
towych, to jest czynników decydujących o transportochłonności obszaru),
— wymagania techniczno-budowlane (ocena terenu jako·
miejsca posadowienia budynków, warunki sanitarne, wo
dne, kompozycyjne itp.).
Ad 7.1. Częstszym przypadkiem spotykanym w terenie
jest wariant pierwszy, choć i projektowanie nowych zespo
łów zabudowań gospodarczych (bazy kółek rolniczych,
ośrodki gospodarcze rolniczych spółdzielni produkcyjnych
lub PGR powstających na scalonych gruntach PFZ) także
znajduje zastosowanie praktyczne.
Ocena odległości istniejących (lub projektowanych) obiek
tów od obsługiwanych (przewidywanych do obsługiwania>
obszarów użytków lub granic zewnętrznych tego obszaru
jest stale jeszcze problemem otwartym, jeżeli chodzi o me
todę prowadzenia tych obliczeń. Wchodzą tu w rachubę
systemy obliczeń czysto teoretycznych — nazywanych cza
sem obiektywnymi, czyli nie uwzględniających faktycznych

możliwości poruszania się, a tylko — możliwości poten
cjalne (najpopularniejsza w Polsce „metoda 100 kwadra
tów” Moszczeńskiego [19], różne propozycje Bogusławskiego
i Żurowskiego, a wśród nich średnia arytmetyczna odległo
ści środków ciężkości kwadracików, na które dzieli się każde
oddzielnie uprawiane pole, metoda polegająca na podziale
obszaru gospodarstwa na elementy będące pochodnymi ko
ła projektowane przez Czajanowa (rys. 12 a i 11 b).
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Drugą grupą metod określenia odległości obszaru tjgr
od zabudowań stanowią obliczenia, które można by nazwać
teoretyczno-praktycznymi, to jest łączącymi elementy
abstrakcji (przejazdy w Iini prostej) z elementami realnych
tras komunikacyjnych. Zaliczyć tu można stosowaną przez
Wolszczana [18] i Koziska [12] metodę przejazdów łama
nych (rys. 13).
Trzecia grupa — to metody „quasi-praktyczne , gdyż jak
dotąd nie dysponujemy metodą pozwalającą obliczyć rze
czywistą odległość danego obszaru użytków rolnycb od
punktu docelowego, uwzględniającą przy tym wszystkie
rodzaje prac wymagających przejazdów transportowych,
a także wszystkie aspekty wpływu warunków terenów,
po jakich przejazdy takie są wykonywane.
Do grupy tej można zaliczyć metodę Nowaka [22], utoż
samiającą długość przejazdów po polu z odległością środ
ka ciężkości figury tego pola od drogi oraz wprowadzają
cą w roli parametrów — warunki przejazdów stwarzane
przez różne rodzaje nawierzchni. Podobne sposoby propo
nowali Bogusławski i Żurowski [1] (trasa przejazdu po po
lu liczona jest jako średnia odległość środków kwadratów,
na jakie podzielono pole od punktu wjazdu), Pohl [6], który
pola dzielił na trójkąty, a także Sazonow [29].
Kryteria techniczne są bardziej skonkretyzowane.
W przypadkach oceny stanu istniejącego, obejmują one
stan techniczny budynków, ich funkcjonalność, możliwości
dalszej eksploatacji lub celowość przebudowy, stopień wy
korzystania terenów zajmowanych przez zabudowania

i warunki rozbudowy ośrodka (ochrona użytków rolnych,
przydatność gruntów do celów budowlanych, nachylenie
terenu itp.).
Wybierając miejsce pod nowo powstający ośrodek kie
rować się należy tymi samymi w zasadzie kryteriami co
w przypadku pierwszym. Różnica polega jedynie na zwró
ceniu większej uwagi na wielkość powierzchni przezna
czonej pod zabudowę (istniejące już ośrodki jako pozosta
łości z dawnych folwarków często nie spełniają współczes
nych wymogów zagospodarowania podwórza, a nawet unie
możliwiają jego reorganizację bez wysokich nakładów fi
nansowych), a także na bardziej rygorystycznym przestrze
ganiu wszystkich pozostałych warunków.
Ogólnie rzecz ujmując, wpływ omawianego tu czynnika
terenowego sprowadza się do jego oddziaływania na wa-i
runki produkcji (wielkość transportu) przy lokalizacji no
wych jednostek oraz do determinowania kierunku gospoda
rowania przy jednostkach już istniejących (stan budynków
i możliwości ich adaptacji lub rozbudowy decydują o spo
sobach ich wykorzystania). Ponadto ilość powierzchni wy
łączonej z produkcji roślinnej i wyposażenie bazy budynko
wej wpływają na efektywność produkcji tjgr.
Ad 7.2. Większość problemów związanych z oceną lub pro
jektowaniem mieszkaniowo-usługowej części terenów zabu-ɪ
dowanych związanych z organizacją rolniczej przestrzeni
produkcyjnej omówiono już w punkcie 7.1. Dodać należy,
że do istotniejszych zagadnień wiążących ten problem z pro
dukcją rolną należy położenie terenów mieszkalnych w sto
sunku do ośrodka gospodarczego, które decyduje o prak
tycznej długości transportowych przejść (przejazdów) lud
ności zatrudnionej w gospodarstwie. Wprawdzie nie wszyst
kie prace, zwłaszcza połowę, wymagają przejścia pracowni
ków z domu do ośrodka gospodarczego, przy większych jed
nak odległościach (zwłaszcza przy zabudowie rozproszonej
lub skupionej w kilku zespołach mieszkaniowych) odległość
miejsca zamieszkania od miejsca pracy może powodować
korekty, np. w układzie pól płodozmianowych Nowosielski
[23], Jonczew ![7], Udaczin ∣[34] (rys. 14).

Problem wyboru nowych terenów pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nie występuje na większą skalę. Obszar.v
przeznaczone pod nowe budownictwo, wskazywane zwykle
w trybie przepisów o wyznaczaniu terenów budowlanych,
obejmują — nawet w przypadkach osiedli dla pracowników
PGR — częściej tzw. plomby w istniejącej zabudowie niż
zagospodarowanie obszarów oderwanych od tej zabudowy.
Jednak i w tych przypadkach zwracać należy uwagę na
wielkość powierzchni przeznaczanej na cele budowlane.
Wprawdzie tak, jak i w przypadku ośrodka gospodarczego —
powierzchnia przeznaczona na te cele nie jest całkowicie
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wyłączona z produkcji rolnej, ale jej wykorzystanie na
podwórzową czy hodowlaną część tej produkcji jest mniej
intensywne.
Ostatecznie wpływ terenów zabudowy mieszkaniowej
i usługowej na kształtowanie warunków produkcji rolnej
polega na warunkowaniu niektórych aspektów wewnętrznej
organizacji gospodarstwa oraz na wyłączeniu pewnych
obszarów użytków rolnych z udziału w bezpośredniej pro
dukcji rolnej.
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Badania dokładności pomiarowej IHikrobarometrem ASKANIA Gb-5
1. VV s t ę p. Zaletą niwelacji barometrycznej jest — jak
wiadomo — jej szybkość, prostota, ekonomi-czność oraz nie
zależność od przeszkód terenowych. Mimo tych zalet meto
da ta nie ¡znalazła w Polsce dostatecznie szerokiego zasto
sowania, co wytłumaczyć można jedynie zadawnionym
poglądem o rzekomej małej ¡dokładności ¡tej metody, ¡rzędu
2—3 m. Pogląd ten jednakże jest całkowicie nieuzasadniony,
gdyż nowoczesne precyzyjne mikrob ar om etry dają dokład
ność pomiaru ciśnienia rzędu 0,01—0,03 Torr, co w prze
liczeniu na ekwiwalent wysokościowy daje dokładność
■określenia różnicy wysokości rzędu kilku dcm. W świetle
przeprowadzonych badań dotyczących teoretycznych zało
żeń wzorów, metodyki pomiaru, rozkładu ciśnienia i jego
zaburzeń oraz dokładności pomiarowej Tnikrobarometrow
jest całkowicie realne osiągnięcie dokładności w granicach
0,5 do 0,8 m dla różnic wysokości nie większych od 100 m.
Nowoczesne mikrobarometry charakteryzują się prawie
całkowitym wyeliminowaniem mechanicznej przekładni
ruchu membran puszek, odkształcających się elastycznie
pod wpływem zmian ciśnienia atmosferycznego. Przekład
nię mechaniczną zastąpiono systemem optycznym powięk
szającym ruch membran oraz przenoszącym go na układ
odczytowy (Gb 5, BAROLUX, Inikrobarometr Pauwena
i inne), względnie układem elektronicznym (Baromec). Ruch
liniowy odkształcającej się membrany zastąpiono w niektó
rych przyrządach ¡ruchem obrotowym odkształcającej się
spirali Bourdona (G-5 A SKANIA). Nowoczesne mikrobaro
metry posiadają nie tylko duża dokładność odczytową
(0,01—0,02 Torr), ale spełniają również warunek ogólnej
wysokiej dokładności instrumentalnej. Przyrządy te mimo
posiadanej dużej dokładności wewnętrznej, powinny być
poddawane przed pomiarem badaniom laboratoryjnym i polowym, gdyż, jak wykazały doświadczenia, dokładność ta
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nie może być uważana za standardową, jednakową dla
wszystkich przyrządów pewnego typu.
Praca niniejsza stanowi właśnie przykład określenia
dokładności pomiarowej czterech Hiikrobarometrow ASKA
NIA Gb-5, przy czym ze względu na brak komory próż
niowej z termostatem należało również ustalić metodykę
badań, która wprawdzie ¡nie może dać wyników ostatecz
nych i całkowitych, ale za to nie wymaga żadnych specjal
nych urządzeń i pozwala na wyeliminowanie przyrządu,
który pracuje niewłaściwie.

2. Opis budowy mikrobarometru ASKANIA Gb-5
Elementem mierzącym zmiany ciśnienia jest .spirala Bourdona (rys. 1) (1) opróżniona prawie całkowicie z powietrza..
Na skutek zmian ciśnienia spirala skręca się wokół osi piono
wej (2), na której umieszczone jest lusterko (3). Obrót spirali
przekazany jest za pomocą lusterka (4) oraz obiektywu (5)
w płaszczyznę urządzenia odczytowego (6), okularu (7).
W polu widzenia okularu (¡rys. 2) widzimy jedną lub dwie
(z czterech) kresek wskaźnikowych O, 100, 200 i 300, nie
ruchomą podziałkę ze 100 częściami oraz okienko z dwie
ma symetrycznymi kreskami, które ustawia się za pomocą
pokrętła (8 — rys. 1) symetrycznie w odniesieniu do kreski
zakresu pomiarowego, oznaczonej ¡cyframi od 1 do 29. Obraz
kresek wskaźnikowych 1, 100, 200 i 300, poruszających się
przy skręcaniu spirali, utworzony jest w płaszczyźnie podziałki okularowej przez obiektyw (5) na drodze pokazanej
na rys. 1, w oparciu o zasadę autokolimacji.
Oświetlenie następuje światłem dziennym lub elektrycz
nym przez odpowiednie ¡skierowanie przyrządu do źródła
światła. Wartość jednej działki okularowej podziałki wynosi
około 0,1 Torr (jest określona przez porównanie z bąrome-

trem normalnym i podana w metryce), a dokładność sza
cunkowa 0,01 Torr. Aby zwiększyć zakres pomiarowy przy
rządu, obejmujący przy jednym nastawieniu około 40 Torr,
można całą spiralę obrócić wzdłuż jej osi pionowej za po-
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Rys. 1. Schemat mikrobarometru Gb-5 ASKANIA
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mocą pokrętła (8), co spowoduje zmianę zakresu pomiaro
wego o około 20 Torr. Równanie mikrobarometru ma
kształt:
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gdzie:
P — odczyt zredukowany,
Pa — odczyt ciśnienia dla zakresu pomiarowego a, od
czytane z metryki,
o — odczyt z podziałki okularowej,
c — wartość jednej działki wzięta z metryki,
« — współczynnik termiczny odczytany z wykresu me
tryki dla danego zakresu pomiarowego,
T — temperatura przyrządu odczytana na termometrze
przyrządu w stopniach Kelvina.
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Rys. 2. Pole widzenia okularu odczytowego mikrobarometru

Przyrząd w czasie pomiaru stawiany jest poziomo za po
mocą’ Iibeli pudełkowej na trójnożnym talerzu-statywie.
Celem dokonanra odczytu należy doprowadzić kreskę za
kresu pomiarowego do Symetrycznosci z kreskami indekso
wymi za pomocą pokrętła. W zależności od prawdopodob

nego kierunku zmiany ciśnienia korzysta się ze wskaźnika
0 lub 300 tak, aby możliwie cały cykl obserwacyjny był
wykonany przy jednym zakresie pomiarowym. Mikrobarometr Gb-5 jest zasadniczo przyrządem dla pomiaru ciśnień
względnych.

3. Dokładność pomiarowa mikrobarometrów
Nominalna dokładność odczytowa mikrobarometrów, wy
nosząca około 0,01 Torr, nie jest oczywiście równoznaczna
z faktyczną dokładnością pomiarową przyrządu. Błędy przy
rządu są następujące:
— błąd odczytu, na który składa się błąd ustawienia
kreski zakresu i błąd oszacowania,
— błąd nastawienia z jednego zakresu na drugi, o ile cykl
obserwacyjny nie mieści się w jednym zakresie,
— błąd miejsca zera podziałki dla każdego zakresu,
— błąd poprawki ze względu na temperaturę,
— błąd określenia wartości podziałki.
3.1. Błąd odczytu. Błąd odczytu został wyznaczony przez
10-krotne szybkie ustawienie kreski do symetryczności
i wykonywania odczytu, przy rejestrowaniu zmian ciśnie
nia (i wprowadzaniu ewentualnych poprawek) na drugim
Riikrobarometrze. Dla czterech badanych przyrządów błąd
średni odczytu wyniósł 0,014, 0,020, 0,021, 0,014 Torr.
3.2. Błąd nastawienia z jednego zakresu na drugi. Błąd
ten wyznaczono również na podstawie 10-krotnych nasta
wień i odczytów na dwóch zakresach, kontrolując na dru
gim przyrządzie zmiany ciśnienia atmosferycznego. Ponie
waż ciśnienie było stałe (ewentualnie wprowadzano po
prawki na zmianę ciśnienia), a więc ciśnienia zredukowane
■na obu zakresach powinny być równe, a różnice odczytów
na podz:ałkach odpowiednio równe wartościom nominal
nym, wziętym z metryki. Błędy średnie (zawierające oczy
wiście błąd nastawienia, szacowania oraz błąd wzajemnej
orientacji dwóch zakresów) wyniosły odpowiednio:

nr przyrządu
1
2
3
4

¿ląd średni —
0,45 Torr
0,03 „
0,025 „

Jak wynika z uzyskanych wartości błędów średnich — po
miar na dwóch zakresach, jakkolwiek umożliwia pokonanie
większych różnic wysokości, to jednak obarcza odczyty ciś
nienia dodatkowym błędem (szczególnie duży wypadł on
dla przyrządu nr 2) i dlatego w miarę możności należy cykl
obserwacyjny wykonywać na jednym zakresie (ewentualnie
podzielić Większą różnicę wysokości).
3.3 Błąd miejsca zera podziałki. Zasadniczo mikrobarometr jest przyrządem do pomiaru ciśnienia względnego
i dla uzyskania ciśnienia bezwzględnego powinna być wpro
wadzona poprawka stacyjna przez porównanie z barome
trem normalnym. Jak wykazały badania — poprawka sta
cyjna doznaje pewnych, jakkolwiek bardzo powolnych,
zmian, np. 6 Torr/rok. Przyczyną tego zjawiska są z jednej
strony wstrząsy, jakim poddawany jest instrument, z dru
giej strony histereza, która według danych firmowych nie
przekracza wartości 0,5 Torr/miesiąc, a w końcu także du
że i szybkie zmiany temperatury. Ponieważ zmiany punktu
zerowego podziałki mają charakter powolny i długofalowy,
a więc dla pomiaru ciśnień względnych (różnic ciśnień)
sa w praktyce bez znaczenia.
3.4. Błąd poprawki ze względu na temperaturę. Przede
wszystkim określono czas potrzebny dla obniżenia względ
nie podwyższenia temperatury przyrządu, wykorzystując
do tego celu różnicę temperatury miedzy pomieszczeniem
ogrzanym i na zewnątrz. Przeciętnie dla obniżenia tempe
ratury przyrządu o 14°—20° potrzeba było 3—4 godzin,
a dla podwyższenia temperatury 2,5—4 godzin. Można więc
uznać, że izolacja przyrządu jest dobra i w normalnych
warunkach przyrząd nie będzie doznawał dużych i szybkich
zmian temperatury.
Badania nad wpływem temperatury przeprowadzono
w sposób następujący: dwa przyrządy (np. 1 i 4) odczyty
wano łącznie z przyrządami (2 i 3) w pomieszczeniu o tem
peraturze stałej 22°. Następnie w przyrządach 2 i 3 obniżo
no temperaturę do 5° (wykorzystując naturalną różnicę
temperatur w pokoju i na zewnątrz). Po ustaleniu się naj
niższej temperatury w przyrządach 2 i 3 stawiano je na
stępnie obok przyrządów 1 i 4 i odczytywano równocześ
nie cjániepie ną wszystkich przyrządach, a? do momentu
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ponownego wyrównania się temperatur przyrządów. Do
wszystkich odczytów wprowadzono poprawki termiczne
według metryk oraz zredukowano odczyty przyrządów 2 i 3
do odczytów przyrządów 1 i 4, ze względu na stałą różnicę
punktu zerowego podziałek, wyznaczoną na początku obser
wacji. Tak zredukowane odczyty powinny być w zasadzie
równe (w granicach dokładności odczytu), jeżeli wpływ
temperatury byłby całkowicie skompensowany przez wpro
wadzenie poprawki termicznej. Wynik takiej jednej serii
obserwacji przedstawia rys. 3. Jedna oś przedstawia tempe-
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Rys. 3. Krzywe wpływu zmian temperatury

raturę, druga różnicę c⅜nieb, utworzone odpowiednio mię
dzy zredukowanymi odczytami przyrządów 2 i 3 oraz śred
niej z odczytów przyrządów 1 i 4 jako stacyjnych. Dla
przyrządu nr 2 różnica ciśnień wynosi od 0,70 Torr przy
Ieraperaturze 5° do 0,05 Torr przy temperaturze 15°, aby
następnie przyjmować wartości mieszczące się już w gra
nicach dokładności odczytu, a więc wyrównanie wpływu
temperatury następuje przy temperaturze około 150 (tzn.
przy różnicy temperatur przyrządu badanego i stacyjnego
około 7°). Odpowiednia krzywa dla przyrządu 3 posiada
mniej więcej równoległy przebieg, przy czym odpowiednie
wartości są większe i nie występuje całkowite wyrówna
nie, nawet przy równej temperaturze obu przyrządów.
W przyrządzie 3 wpływ objawia się nie tylko różnicą od
czytów (malejącą przy wyrównaniu się temperatur), ale
także stałym przesunięciem punktu zerowego, które już
w przyrządzie pozostało. Dla innych przyrządów przebieg
krzywych był analogiczny. Wszystkie przyrządy badane przy
obniżeniu temperatury wykazywały ciśnienia za małe. Po
równanie wykonywane było dla wszystkich przyrządów
przy zakresie pomiarowym 15, dla którego przyrządy są
prawie całkowicie kompensacyjne, gdyż współczynnik a
dla każdego zakresu wynosi:

wraz z podaniem czasu potrzebnego dla zmiany temperatury
przyrządu o Io. Oczywiście ze względu na szereg uprasz
czających założeń — wartości współczynnika a nie mogą
być traktowane jako reprezentatywne, jednakże jednakowy
dla wszystkich przyrządów charakter zmian tego współ
czynnika pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków.
W zakresie temperatur od Io—5o do 11°—12° czas potrzebny
do zmiany temperatury przyrządu o 1°, wynosi od 6—8
minut, przy czym współczynnik a znacznie odbiega od war
tości nominalnej, a następnie przy wydłużeniu czasu do
20—30 min zachodzi stopniowe zbliżenie ’wartości a do war
tości nominalnej, chyba że nastąpiło przesunięcie punktu
zerowego podziałki. Wynika z tego zalecenie, że dla uzy
skania całkowitej kompensacji wpływu temperatury, zmia
ny temperatury nie powinny zachodzić szybciej niż lo∕30
minut, w przeciwnym przypadku określone z metryki po
prawki termiczne nie skompensują całkowicie wpływu
temperatury, a poza tym może nastąpić trwałe przesunięcie
punktu zerowego podziałki. W związku z wpływem
temperatury wydaje się problematyczne użycie futerału
o ciemnobrązowym kolorze pochłaniającym ciepło (szcze
gólnie w dni słoneczne), bardziej właściwa byłaby barwa
jasna lub nawet lakier przeciwodblaskowy.

3.5. Błąd określenia wartości podziałki. Wartość jednej
działki określona jest przy cechowaniu przyrządu przez po
równanie z barometrem normalnym. Właściwy sposób
sprawdzenia polegałby oczywiście na powtórnym wycechowaniu przyrządu, do czego jednak konieczna jest odpo
wiednio przystosowana komora próżniowa z termostatem.
Odnośnie częstotliwości cechowania przyrządu E. Linsel [2]
podaje, że należy je wykonywać co 9—-12 miesięcy, nato
miast w korespondencji przeprowadzonej bezpośrednio
z firmą poinformowano, że według ich doświadczenia (na
podstawie cechowań przeprowadzonych przy okazji napra,.v
nadesłanych przyrządów) nie następuje zmiana wartości
podziałki nawet w ciągu paru lat, jednakże ze względu na
bardzo istotne znaczenie tego błędu należałoby sprawdzić
cechowanie co 1—2 lata.
Wobec braku specjalnego urządzenia przyrządy poddano
sprawdzeniu polegającym na określeniu wartości podziałki
przez porównywanie odczytów ciśnienia na dwóch przyrzą
dach, przy dużych różnicach ciśnień, a mianowicie przy
zjeździe klatką w szybkie na dół i wyjeździe na powierzch
nię. Zakres mierzonych ciśnień wynosił od 27 do 10 Torr,
a odstęp czasu, w którym dokonywane były odczyty, maksy
malnie 30 min, przy czym czas zjazdu wynosił około 2 min.
Temperatura przyrządów nie ulegała większym zmianom,
jak 0,5° do Io, tak więc błędy w różnicach ciśnień odczy
tanych na poszczególnych parach przyrządów, spowodowa
ne są w głównej mierze błędnością określenia wartości po
działki. Ponieważ różnice ciśnień odczytane równocześnie
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7*

lr~ 9'

IÔ'

7fr~

75r~

Qt

^rr~ 7T~ ir— '20'
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*730

*720
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nr przyrządu
1
2
3
4

a

—
—
—
+

0,002
0,001
0,006
0,008

Przyjmując, że ciśnienia czytane na przyrządach stacyjnych
są bezbłędne, wówczas z równania Riikrobarometru można
by określić współczynnik a:

P-Pa-Oc
α = ————---T-To
Graficzną ilustracją powyższego równania jest przykładowo
dla przyrządu nr 2 rys. 4. Na jednej osi współrzędnych
odkładano temperatury, na drugiej — różnice:

P — (Pa

+ oc)

Wielkość współczynnika a dla kolejnych jednostopniowych
przedziałów odczytano z wykresu i zestawiono w tablicy 1
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Rys. 4. Krzywa zmian różnic ciśnień pod wpływem temperatury

Tablica 1. Wartości współczynnika a
1°

Czas w minutach

a

t°

∏zas w minutach

a

6
7
8
9
10
11
12
13

9
5
6
6
6
6
6
6

0,13
0,14
0,12
0,06
0,06
0,03
0,03
0,02

14
15
16
17
18
19
20
21

7
8
9
9
16
18
30
30

0,03
0,07
0,02
0,00
0,06
0,01
0,01
0,03

na wszystkich czterech przyrządach powinny być takie sa
me, wobec tego można określić wzajemny stosunek wartości
podziałek w zależności:
Λpl —

J(ι∣ rɪ,

∆pt —

J0lC2

ponieważ
Zlp1 = Jp.

⅞

Więc

Cl

czyli stosunek różnic odczytów na podziałkach dwóch przy
rządów powinien być równy odpowiednio stosunkowi war
tości podziałek z metryki.
Tablica 2. Sprawdzenie wartości podziałki
Nr
przy
rządu

c2 :eɪ

1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4

0,9848
0,9146
1,2030
0,9287
1,2216
1,3153

Jo.
1,0219
0,9197
1,2115
0,9024
1,1875
1,3216

Różnica

Tablica 3. Błędy średnic pomiaru
ciśnienia
Nr
przy
rządu

a

b

1-2
1-3
1-4
2-3
2-4
3-4

0,03
0,01
0,01
0,02
0,03
0,02

0,03
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05

-0,0371
-0,0051
-0,0085
0,0263
0,0341
-0,0063

C

0,05
0,02
0,03
0,03
0,05
0,03

d

0,11
0,03
0,03
0,09
0,09
0,02

W tablicy 2 zestawiono poszczególne wartości ¾ : c1, J01 : J0.
oraz różnice.
Dla przyrządów 1, 3, 4 zgodność tych warunków jest
wystarczająca (od 0,0051 do 0,0085), natomiast dla przy
rządu 2 rozbieżność jest znacznie większa; wskazywałoby
na to, że wartość podziałki tego przyrządu jest faktycznie
znacznie większa niż podano w metryce, wobec czego przy
rząd powinien być powtórnie Wycechowany.

4. Wewnętrzna dokładność instrumentalna
Celem zbadania wewnętrznej dokładności przyrządów
w kopalni wykonano szereg równoczesnych pomiarów ciś
nienia na czterech przyrządach:
a) na jednym miejscu przez czas dłuższy,
b) w wyrobiskach poziomych — przenosząc przyrządy,
c) w wyrobiskach nachylonych — przenosząc przyrządy,
d) przy zjeździe w dół i wyjeździe do góry klatką szybo
wą. W przypadku a) i b) zmiany ciśnienia były niewielkie,
temperatura praktycznie stała, w przypadku c) — przyrządy
były przenoszone, ale różnice ciśnień były większe od 2
do 4 Torr, w końcu w przypadku d) przyrządy były prze
wożone windą, zmiany ciśnienia były szybkie i duże: od 11
do 26 Torr. Dla każdej pary przyrządów zestawiono różnice
między równoczesnymi zredukowanymi odczytami ciśnienia
w tym samym miejscu. Różnice te powinny być zasadniczo
(w ramach dokładności odczytowej) jednakowe, faktycznie
jednak są zmienne, przy czym wielkość tych zmian stano
wić może kryterium dokładności danej pary przyrządów.
Dla określenia dokładności posłużono się błędem średnim
m0, obliczonym dla każdej pary przyrządów według wzoru:

/ [pdd]
mθ=÷y ɪ
gdzie:
d— różnica między zredukowanymi ciśnieniami, odczy
tanymi na obu przyrządach równocześnie,
n— ilość obserwacji,
1
Pi — waga obserwacji
Jpi— mierzona różnica ciśnień
W przypadku a) i b) przyjmowano wagi równe jakości.
Wyniki zestawiono w tablicy 3.
Błędy średnie dla przyrządów będących w spoczynku
wynoszą od 0,01—0,02 Torr, przy czym nieco wyższe od
0,02—0,03 Torr wykazują zestawy z przyrządem 2, co wska
zywałoby nie tylko na niedokładne określenie wartości po
działki, ale również pewne nieprawidłowości w samym
funkcjonowaniu przyrządu. Błędy średnie dla przyrządów
przenoszonych zamykały się w granicach od 0,03 do 0,05
Torr zarówno dla wyrobisk poziomych, jak i pochylni. Dla
porównań wykonanych przy zjeździe względnie wyjeździe
M.atką szybową, błędy średnie wynoszą od 0,01—0,03 Torr,

z wyjątkiem zestawów z przyrządem 2, dla których wy
padły błędy średnie znacznie większe (od 0,08—0,11 Torr).
Z podanego zestawienia wynika, że:
— dokłaność spoczynkową przyrządów wynosi około
0,01—0,02 Torr,
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Tablica 4. Błędy średnie różnic wysokości
BAROLUX

Gb-5

Tablica 6. Ogólne zestawienie błędów średnich dla 4 przyrządów
Meopta

Paulin

Punkt

mP

mS

mP

mS

S

0,39

0,36

0,50

0,56

1,6

P

0,44

0,42

0,49

0,46

1,6

mP

ms

mP

mS

1,6

0,93

0,95

1,6

1,1

1,2

I

0,39

0,40

0,46

0,44

1,6

1,4

1,0

1,1

11

0,33

0,34

0,49

0,55

1,6

1,7

1,4

0,96

Nazwa
przyrządu

Metoda z jednym przyrządem

Gb-5
ASKANIA

0,30-0,49

0,34-0,48

BAROLUX

0,46-0,50

0,44-0,56

PAULIN

1,4 -1,8

1,1 -1,6

MEOPTA

0,9 -1,0

0,9 -1,1

Metoda stacyjna

0,27-0,56

0,27-0,56

Tablica 5. Biedy średnie różnic wysokości dla dwóch metod
Metoda pojedynczego ciągu
Gb-5 — Przyrząd nr 1

Metoda stacyjna
Gb-5 — Przyrząd nr 1

mP

”»»

mP

0,37
0,43
0,41

0,19
0,36

0,27
0,27
0,41
0,39

Gb-5 - Prs yrząd nr 2

0,31
0,45

0,30
0,44

mS

0,20
0,20
0,42
0,36

Gb-5 — Przyrząd nr 2

0,54
0,55
0,47
0,56

0,31
0,36
0,31
0,30

— przenoszenie przyrządu wpływa nieco na obniżenie
dokładności, należy więc wykonywać je z zachowaniem
dużej ostrożności,
— duże zmiany ciśnienia nie obniżają dokładności pomia
rowej, jeżeli tylko wartość podziałki jest dobrze określona.

5. Próbne pomiary różnic wysokości
Celem przekonania się o dokładności pomiarowej mikrobarometrów i porównania jej z dokładnością innych aneroidów — wykonano szereg pomiarów wysokości w jednym
z pawilonów Akademii Górniczo-Hutniczej, w szybie windy.
Obserwacje tego typu dają najlepszą orientację co do do
kładności samych przyrządów, gdyż w budynku panuje dość
wyrównany rozkład ciśnienia i temperatury powietrza, a po
miar ciśnienia w pionowym słupie powietrza najbardziej
odpowiada teoretycznym założeniom wzoru barometrycznego. Tak więc otrzymane błędy różnic wysokości są
w głównej mierze spowodowane błędami działania samych
przyrządów. Obserwacje wykonano przy użyciu 4 przyrzą
dów: Gb-5, BAROLUX, MEOPTA i Paulin. Graficzny obraz
wyników pomiaru ciśnienia w jednym dniu przedstawia
rys. 5. Jedna oś przedstawia czas, druga ciśnienie. Linią
kreskowaną połączono punkty odpowiadające pomierzonemu
ciśnieniu na tych samych punktach. Tak uzyskane krzywe
mają bardzo charakterystyczny kształt, dla aneroidów

Paulina i Meopty — bardzo nieregularny, dla mikrobarometrów Gb-5 i BAROLUX — krzywe są płynne i prawie
całkowicie równoległe, a ich kierunek rosnący lub malejący
będzie obrazował tendencje wzrostu lub spadku ciśnienia
w danym dniu. Krzywe ciśnienia wskazują, że przyrządy
ASKAÑIA Gb-5 oraz BAROLUX pracują bez tarcia, opo
rów mechanicznych i martwych ruchów.
Różnice wysokości obliczone wzorem Jordana, a następ
nie błędy średnie mD w oparciu o znane prawdziwe war
tości różnic wysokości oraz błędy średnie ms, w oparciu
o wartość średnią. W tablicy 4 podano uzyskane błędy
średnie.
Oddzielną serię obserwacji przeprowadzono dwoma przy
rządami równocześnie — jako polowymi — podczas gdy
dwa następne używane były jako stacyjne. Zestawienie
błędów średnich podano w tablicy 5. Dla porównania obli
czono też w tej serii błędy średnie przy wykorzystaniu
tylko przyrządów polowych, tzn. tak, jak w poprzedniej
serii. Błędy średnie mn okazały się nawet dla tej metody
nieco mniejsze niż dla metody z przyrządem stacyjnym,
co można wytłumaczyć tym, że przyrządy stacyjne nie
znajdowały się w tym samym pionowym słupie powietrza,
w którym były wykonane obserwacje połowę, i wobec tego
mogły nastąpić zakłócenia ciśnienia (np. przez zamykanie
i otwieranie drzwi), a przy bardzo krótkich odstępach czasu,
w , jakich były wykonywane obserwacje połowę, zmiany
ciśnienia atmosferycznego w czasie nie odgrywały poważ
niejszej roli. Ogólne zestawienie wyników podaje tablica 6.
Jak wynika z tablicy 6, błędy średnie mp i ms są mniej
więcej równe, co potwierdza wniosek, że są one wynikiem
przede wszystkim błędów instrumentalnych. Wielkość błę
dów pozostaje w zgodności z poprzednio podanymi błędami
średnimi pomiaru ciśnienia (0,02—0,03 Torr), uwzględniając
przeciętną wartość stopnia barometrycznego 11 m/1 Torr.
LITERATURA
1. A. Graaf — Barometrische Höhenmesser, Archiv für techni
sches Messen Lief. 218, 1953—54
2. E. Linsel, W. Schmidt — Das Mikrobarometer der
Askania-Werke ein neues Gerät für bergmännische Wetter —
druckmessung — Geophysik 915 Schlägel und Eisen Düsserdolf
3. H. U. S a n d i n g — Untersuchung des Askania Mikrobarometers
Veroffentl. Deutsche Geodätische Kommision München 1955
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Przyizad elektronowy do Inwentoryzacji urządzeń podziemnych zakrytych
W roku 1965 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
Gospodarki Komunalnej w Gdańsku przystąpiło do wyko
nywania prac inwentaryzacyjnych na terenie miasta Gdań
ska. Inwentaryzacja urządzeń podziemnych zakrytych, ta
kich jak urządzenia wodociągowe, gazowe oraz kablowe,
wymagała znacznego nakładu pracy. Ze względu na duże
oszczędności finansowe oraz możliwość uniknięcia większoś
ci przekopów, celowe było zastosowanie instrumentów elek
tronowych. Wykorzystanie instrumentów elektronowych,
przy jednoczesnej orientacji wstępnej z danych branżo
wych, umożliwiło sprawne przeprowadzenie prac inwen
taryzacyjnych. Należałoby nadmienić, że w wielu przy

padkach ustalono istniejące przewody podziemne, odnośnie
których brak było jakichkolwiek danych branżowych. Róż
nice między istniejącymi danymi branżowymi a wynikami
pomiarów przy użyciu instrumentu elektronowego zawie
rały się w granicach 5÷15 cm.
Inwentaryzacja urządzeń podziemnych, oparta wyłącznie
na przekopach, daje mam całkowitą pewność ułożenia prze
wodów tylko w miejscach, w których wykonano przekopyOdcinki zawarte między przekopami, a przedstawione na
mapach tras ulic, są w większości przypadków bardzo pro
blematyczne. Zastosowanie instrumentu elektronowego po
zwoliło na wykonanie inwentaryzacji z przedstawieniem

Pudełko z aparaturą zamocowane jest do łącznika, co
ułatwia obsługę. Urządzenie jest zbudowane na czterech
tranzystorach. Układ zasilany jest baterią 9 V, typ 6F32.
Dwa pokrętła 5 i 6 pozwalają na regulację wzmocnienia
i częstotliwości sygnału słyszanego w słuchawkach. Wykry
wacz przedmiotów metalowych pomaga w odnajdywaniu
armatury metalowej, znajdującej się pod powierzchnią zie
mi, na głębokości do około 0,3 m.
Rysunek 2 przedstawia płytę czołową nadajnika wykry
wacza instalacji podziemnych. Przełącznik rodzaju pracy 1
służy do załączeń a nadajnika na wybrany rodzaj pracy,
a mianowic e na pracę ciągłą generatora wielkiej częstotli
wości (66 kHz), pracę impu'sową generatora wielkiej czę
stotliwości lub na pracę ciągłą generatora małej częstotli
wości.
⅛ ,f

Rys. 1

Rys. 3

4

Rys. 4

1 4 Λ

Rys. 2

całego przebiegu sieci. Z powodu braku własnych instru
mentów elektronowych, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geo
dezyjne Gospodarki Komunalnej w Gdańsku zleciło Zakła
dowi Układów Elektronicznych Politechniki Gdańskiej wy
konanie powyższych instrumentów. Przy ich opracowywaniu
Wykorzystano doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych
Prac inwentaryzacyjnych ɪ).
Przyrządy wykonane przez Zakład Układów ElektroniczOych przedstawione są na rysunkach: 1, 2, 3 i 4.
Na rysunku 1 przedstawiony jest wykrywacz przedmio
tów metalowych. Składa się on z anteny ramowej 1, łącz
nika 2, pudełka z aparaturą 3 i słuchawek 4.
') Zasadę działania oraz opis urządzeń tego typu, będących
W eksploatacji w Polsce, można znaleźć w rozdziale 19 pracy zbio
rowej pt. „Geodezyjna inwentaryzacja i projektowanie lokalizacji
miejskiej i urządzeń pod- i nadziemnych”. (Wydawnictwo Stowa
rzyszenia Gcodeow Polskich. Warszawa 1964).

Przyrząd Wychylowy 2 wskazuje napięcie baterii oraz moc
pobieraną ze źródła przez generator małej częstotliwości
i wielkiej częstotliwości przy pracy ciągłej. Przełącznik
dopasowania 3 pozwala na odpowiednie dopasowanie ge
neratora małej częstotliwości do śledzonej instalacji. Po-
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krętła regulacji mocy 4 i 5 pozwalają na zmniejszenie mocy
sygnału wysyłanego przez nadajnik. Praca z odpowiednio
małą mocą ułatwia śledzenie przewodów ułożonych równo
legle. Głośnik kontrolny 6 sygnalizuje prace generatorów.
Przy pracy ciągłej generatorów z głośnika wydobywa się
sygnał ciągły, a przy pracy przerywanej — sygnał przery
wany. Pracę impulsową uzyskano w układzie elektronicz
nym. Ponieważ w układzie nie ma przekaźnika, nie nastę
puje zużycie styków, a pobór mocy jest dużo mniejszy niż
przy pracy ciągłej. Nadajnik zbudowany na sześciu tranzy
storach, produkcji krajowej. Wymiary skrzynki określone
są przede wszystkim wymiarami anteny. W wolnej prze
strzeni, w skrzynce umieszczono pozostałe części nadajnika
i odbiornika (rys. 3).
Zasilanie nadajnika stanowią dwie baterie 6 V typu
4R20-5. Pobór prądu przy pełnej mocy wynosi około
60 mA dla pracy ciągłej generatora wielkiej częstotliwości
i około 240 mA — dla pracy generatora małej częstotli
wości. Przy pracy impulsowej średni pobór prądu zmniej
sza się do około 20 mA.
Na rysunku 4 przedstawiony jest odbiornik, składający
się z trzech anten: ramowej 1, ferrytowej wielkiej często
tliwości 2 i ferrytowej małej częstotliwości 3, przełączni

ka 4, pudełka z aparaturą 5, rączki pistoletowej 6 i słu
chawek 7. Dwa pokrętła 8 i 9 pozwalają na regulację
wzmocnienia i częstotliwości sygnału słyszanego w słuchaw
kach. 7. Włączenie odbiornika następuje przez wciśnięcie
języku SpustowegolO. Specjalnaglowicall pozwala na usta
wienie anteny ferytowej pod kątem 45°. Dzięki temu możli
we jest określenie głębokości ułożenia przewodów. Odbior
nik jest zasilany baterią 9 V typu 6F32 2).
Instrumenty elektronowe pozwalają odnaleźć i ustalić
przebieg poszczególnych urządzeń podziemnych z wymaganą·
dokładnością. Wobec powyższego wykopy można ograniczyć
do nielicznych przypadków. Walory przyrządów elektrono
wych podkreśla fakt, że przekopy ulic, w celu ustalenia po
szczególnych urządzeń podziemnych, napotykają na duże
trudności, a w wielu przypadkach są prawie niemożliwe.
Ponadto koszty robocizny związane z wykonaniem przeko
pów na odcinku 1 km podwyższają koszt o około 20 000 zło
tych, przy odległości między przekopami równej 100 m.
’■) Dokładniejszy opis układów elektrycznych omawianych przy·;
rządów można znaleźć w komunikacie pt. „Wykrywacz instalacji
podziemnych”, opublikowanym w Zeszycie Naukowym Politechniki
Gdańskiej. Łączność 1966 nr 17.

Władze Stowarzyszenia Geodetów Polskich na rok 1967/68
(XXI Zjazd Delegatów SGP — Kielce — 14—16 kwietnia 1967 r.)

Przewodniczący Zarządu Głównego
— kol. Ryszard Koronowski (II rok
kadencji).

czący — R. Koronowski, sekretarz
generalny — H. Jasiński, wiceprze
wodniczący — C. Lipert, wiceprzewod
niczący — Μ. Szymański, skarbnik —
L. Szymkiewicz.

Członkowie Zarządu z wyboru imien
nego — koledzy: Julian Dąbrowski, Adam Linsenbarth, Marian Szymań
ski, Leon Szymkiewicz (II rok), Bro
nisław Bucewicz, Roman Cichosz, Hen
ryk Dunaj, Olgierd Grodzki, Wacław
Kłopociński, Jan Kiopotowski, Broni
sław Lipiński, Alfred Przyjemski, St.
Janusz Tymowski, Tadeusz Federowski — dokooptowany.

Główna Komisja Rewizyjna — kole
dzy: Bolesław Cybulski — przewodni
czący, Józef Bryszewski, Stanisław
Jurkowski, Kazimierz Kaczanowski,
Kazimierz Michalik, Jan Szczuka, Ro
man Włodarczyk (członkowie), Henryk
Stasiewicz, Kazimierz Szarecki (zastęp
cy).

Prezydium Zarządu Głównego SGP
(zebranie konstytucyjne): przewodni

Główny Sąd Koleżeński — koledzy:
Władysław Barański — przewodniczą

Członkowie Zarządu Głównego SGP

Marian B. Piasecki

Felicjan Piątkowski

Tadeusz Lazzarini

Konstanty Dumański

Stefan Smolski
Kazimierz Kozakiewicz
Antoni Nalepa
Władysław Czerniecki
Feliks Banaśkiewicz

— Przewodniczący Sekcji Foto
grametrycznej
— Przewodniczący Sekcji Karto
graficznej
— Przewodniczący Sekcji Geo
dezji Inżynieryjnej
— Przewodniczący Sekcji Geo
dezyjnych Urządzeń Rolnych
— Przewodn. Z/O — Białystok
— Przewodn. Z/O — Bydgoszcz
— Przewodn. Z/O — Gdańsk
— Przewodn. Z/O — Katowice
— Przewodn. Z/O — Kielce

cy, Tadeusz Dąbrowski, Bolesław Ga
wryś, Edmund Kędzierski, Edward
Krzywdzmski, Igor Szantyr, Leopold
Zimmer.

Delegaci do Rady Głównej NOT

— Z tytułu uprawnień statutowych —
przewodniczący Zarządu Głównego
SGP — kol. Ryszard Koronowski i
sekretarz generalny — Henryk Ja
siński.
— Z wyboru imiennego — koledzy:
Wacław Kłopociński, Stanisław Pa
chuta, Zbigniew Skąpski (delegaci),
Kazimierz Rżewski, Leon Szymkie
wicz (zastępcy).

przewodniczący sekcji i oddziałów:

Alfons Cywiński
Zbigniew Skąpski
Ignacy Łabęcki
Fabian Grzybowski
Jan Podstawski
Bronisław Kowanda
Mieczysław Krysiński
Kazimierz Tarajko
Grzegorz Krawczyk
Stanisław Pachuta
Mieczysław Kwiatkowski
Józef Sowa

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Przewodn.
Przewodn.
Przęwodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Przewodn.
Góra

Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O
Z/O

— Koszalin
— Kraków
— Lublin
— Łódź
— Olsztyn
— Opole
— Poznań
— Rzeszów
— Szczecin
— Warszawa
— Wrocław
— Zielona

Odznaczenia dla geodetów — w uznaniu zasług
w dziedzinie rozwoju i umocnienia obronności PRL
Rozkazem personalnym Ministra Obrony Narodowej, w uznaniu zasług
położonych w dziedzinie rozwoju i umocnienia obronności Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej nadany został brą
zowy medal „Za Zasługi dla Obronno
ści Kraju” następującym Kolegom:
Borysowi Szmielewowi, Kazimierzowi
Wojtowiczowi, Adamowi Brzozowskie
mu, Julianowi Dąbrowskiemu, Tadeu
szowi Michalskiemu, Franciszkowi Pi-
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Iusiowi, Józefowi Pawłowskiemu, Pa
włowi Niemczykowi, Mieczysławowi
Malesińskiemu, Stanisławowi Klusce,
Bronisławowi Michnikowi, Stanisławo
wi Kryńskiemu, Jerzemu Bokunowi,
Jerzemu Gażdzickiemu, Wojciechowi
Krzemińskiemu, Stefanowi Hausbrandtowi, Januszowi Wyszyńskiemu, Kazi
mierzowi Szareckiemu, Antoniemu Mikoszy, Mieczysławowi Kapuście, Woj
ciechowi Miinichowi, Stanisławowi Ku

jawskiemu, Lechowi Staniszewskiemu,
Ryszardowi Oblockiemu, Zbigniewowi
Zielińskiemu, Zbigniewowi Marczako
wi, Romanowi Gizowskiemu, Zbignie
wowi Bogdańskiemu, Jerzemu Wysoc
kiemu, Franciszkowi Paruzelowi, Rudolfowi Paskowi, Henrykowi Wąbrzeckiemu, Julianowi Felczakowi, Wandzie
Pawłowskiej, Stanisławowi Gmajowi,
Leonowi Szymkiewiczowi, Edwardowi
Jarosińskiemu.

W Koszalinie o realizacji uchwał
VlI Plenum KC PZPR
Uchwały VII Plenum KC PZPR
wkraczają do wszystkich instytucji i
przedsiębiorstw geodezyjnych. Celem
zapoznania się z przebiegiem realizacji
tych uchwał dokonałem mikrowywiadu w kilku przedsiębiorstwach geode
zyjnych województwa koszalińskiego.
W Wojewódzkim Biurze Geodezyj
nym Gospodarki Komunalnej w Kosza
linie informacji udzielił dyrektor Jan
Szantyr.

Panie Dyrektorze, co w waszym
przedsiębiorstwie robi się w tym kie
runku?

„Zrzeszenie Gospodarki Komunalnej
powołało w naszym przedsiębiorstwie
9-osobową komisję, która odbyła już
4 posiedzenia. Całość zagadnień po
dzieliliśmy na 4 typy, a mianowicie:
— wykorzystanie siły roboczej, cza
su, pracy i struktury zatrudnienia,
— poprawa organizacji produkcji,
— zarządzanie przedsiębiorstwem,
— planowanie wewnątrzzakładowe.
W naszym przedsiębiorstwie zatrud
niamy stałych pomiarowych. Są tacy,
którzy pracują już 10 lat. Stały pomia
rowy to duża pomoc w wykonawstwie
robót, to zaangażowanie całego zespo
łu w ilości i jakości wykonywanych
prac, bowiem w przypadku zatrudnia
nia robotników dorywczych, jakością
robót zainteresowany jest jedynie tech
nik.
Dotąd praktykowaliśmy organizację
pracowników w grupy połowę i grupy
kameralne. Praktycznie wyglądało to
tak, że w terenie kierował obiektem
jeden kierownik, a pracami kameral
nymi — drugi. Ta praktyka okazała się
wadliwa, nastręczała wiele kłopotów z
przekazywaniem materiałów z grupy
Polowej — do pracowni kameralnej.
Biorąc pod uwagę zalecenie zawarte w
uchwałach VII Plenum, przeszliśmy na
organizację pracowni geodezyjnych.
Opracowywany obiekt znajduje się
obecnie w ręku jednego kierownika od
założeń wstępnych — aż do przekaza
nia gotowego operatu.
Rozważaliśmy możliwość skrócen.a
cyklu sprawozdawczości i odbioru ro
bót. Inspektorzy kontroli technicznej
Poświęcają obecnie więcej czasu na in
struktaż. Sekretarz POP Jan Korotkiewicz oświadczył ostatnio, że koło za
kładowe SGP zainicjowało obecnie
bardzo ciekawą formę współudziału
wszystkich pracowników w realizacji
uchwał VII Plenum, przez opracowanie
ankiety, którą otrzymali wszyscy pra
cownicy. Odpowiadając na pytania za
warte w ankiecie, pracownicy drogą
pośrednią wzięli udział w pracach ko
misji. Ankiety dały bardzo bogaty ma
teriał. Warto nadmienić że sekretarzem
komisji jest przewodniczący zarządu
koła inż. Bronisław Perkowski’.
Jak Pan Dyrektor ocenia pracę koła
SGP w 1966 r.?

„Bardzo sobie cenię inicjatywę w
w kierunku usprawnień i szkolenia, ja

Z ZVCIA ORGANIZACJI

■i z i^ ~c×y∖Λi

ką przejawia koło. Inicjatywa w spra
wie ankiety jest trafna. Koło nasze
każdego roku bierze udział w konkur
sach jakości robót geodezyjnych, pro
wadzi szkolenie zawodowe i rozwija
działalność kulturalną”.
Następnej informacji udzielił mi dy
rektor Wojewódzkiego Biura Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Koszalinie —
inż. Piotr Luczkowski, zaznaczając, że
w BGiUR w Koszalinie nie ma ko
misji, ponieważ taka komisja powoła
na ■ została przy Wydziale Rolnictwa
WRN. Posiada natomiast zespół dorad
czy, w skład którego wchodzą: kie
rownictwo biura, Rada Zakładowa oraz
przedstawiciele
Koła
Zakładowego
SPG.
Panie Dyrektorze, czy są wprowadzo
ne w życie zalecenia uchwał VII Ple
num?

„Dokonaliśmy dwu posunięć organi
zacyjnych, a mianowicie: dotąd prak
tykowało się przechowywanie matryc
wszystkich typów w składnicy woje
wódzkiego biura, co okazało się niezbyt
praktyczne. Teraz matryce te przekaza
liśmy powiatowym biurom geodezji.
Zdaniem naszym jest to duże ułatwie
nie w pracy i oszczędność czasu
dla wszystkich geodetów pracującym
na terenie danego powiatu.
Druga sprawa to powołanie pracowni
terenowej. Dotąd geodeci zatrudnieni w
naszym biurze w okresie zimy wyko
nywali prace kameralne w domu. Ta
ki system pracy „chałupniczej” jest kło
potliwy szczególnie dla czynników kon
trolujących. Tytułem eksperymentu po
wołaliśmy do życia pracownię tereno
wą w Szczecinku, która skupia 12 geo
detów, a kierownikiem jej jest do
świadczony geodeta — Antoni Mos
kwa”.

Czy są już efekty tego ekspery
mentu?
„Analizując wyniki prac kameral
nych w latach 1965 i 1966 okazało, się,
że wydajność pracy wzrosła o 30o∕o,
jak również jakość pracy jest lepsza,
co chyba wynika z możliwości konsul
tacji z kolegami”.

*
W Wydziale Produkcji Zamiejscowej
Poznańskiego OPM w Koszalinie, kilka
słów informacji udzielił mi kierownik
Wydziału — mgr inż. Aleksander Ma
rek.
„Komisja została powołana w Pozna
niu, a my włączamy się do jej działa
nia drogą pośrednią. Wszyscy kierow
nicy grup polowych otrzymali ankiety,
wypełnione — odesłali do Dyrekcji
Or-M i tą drogą wyraziliśmy swoje po
stulaty”.
Panie inżynierze — może kilka słów
o kole SGP.

„Koło nasze przy Wydziale powstało
w październiku 1966 r. Ambicją Koła
jest szkolenie zawodowe. Każdego mie
siąca, gdy pracownicy przyjeżdżają z
terenu, poświęcamy 1 dzień na szkole
nie. Wydaje mi się, że jest to statuto
wy obowiązek SGP, który w pełni
realizujemy. Dodać muszę, że Koło na
sze zorganizowało w lutym br. bal geo
detów w Koszalinie- który można by
określić jubileuszowym, był bowiem
piątym z kolei”.

W Centralnym Biurze Studiów i Pro
jektów Wodno-Melioracyjnych Oddział
w Koszalinie paru słów informacji udzielił mi kierownik Pracowni Geode
zyjnej — inż. Władysław Jędrzejczyk.
„W oddziale naszym nie ma komisji
realizacji uchwał VII Plenum. Komisja
taka powołana została przy Centrali
naszej w Warszawie. W jednej z narad
w Centrali wzięli udział kierownicy na
szej pracowni oraz weryfikatorzy (in
spektorzy kontroli). Zawieźliśmy na tę
naradę szereg wniosków, dotyczących
szeregu usprawnień organizacyjnych.
Jak wynika z przytoczonych wyżej wy
powiedzi pierwsza faza uchwał VII
Plenum w geodezji koszalińskiej prze
biega sprawnie. Pewne rezultaty już
widać, a na efekty końcowe należy
jeszcze trochę poczekać, można mieć
nadzieję, że będą one korzystne.
Rozmowy przeprowadził T. Lewicki

Panie Dyrektorzy — jak Pan ocenia
pracę Koła SGP w 1966 roku?

XXI Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału SGP w Łodzi

„Koło nasze ma trudne warunki
działalności dlatego, że jego członko
wie mieszkają i pracują na terenie
całego województwa, niemniej jednak
pracę
Koła oceniam zadowalająco.
Przedstawiciele Kola biorą udział przy
omawianiu awansów, zaszeregowań,
zgłosili do VI Konkursu Jakości 5
obiektów, z czego 2 zostały zakwalifi
kowane do przedstawienia w Sądzie
Konkursowym w Warszawie. Szczegól
nie cieszy mnie szkolenie, jakie pro
wadzi koło. Wszelkie zmiany instrukcji,
czy nowe zarządzenia, są przedmiotem
szkolenia”.

Walne Zgromadzenie Członków Od
działu SGP w Łodzi odbyło się 10.III.
1967 r. w Sali Kongresowej Domu
Technika. Otwarcia dokonał przewod
niczący Zarządu Oddziału kol. F. Grzy
bowski podkreślając, że obrady odby
wają się po raz pierwszy w Domu
Technika,
wzniesionym
ogromnym
wkładem pracy społecznej aktywu
technicznego i dzięki życzliwemu po
parciu władz partyjnych i administra
cyjnych miast i województwa. Niema^
łe zasługi przy budowie domu położyli
geodeci łódzcy opracowując w czynie
społecznym dokumentację geodezyjną
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Fot. Janusz Głowacki

i zdyscyplinowanie. Na zebraniu było
obecnych 250 członków.
W czasie obrad czynna była w Domu
Technika wystawa łódzkich pomysłów
racjonalizatorskich i najnowszych in
strumentów geodezyjnych, przygotowa
na przez Oddziałową Komisję Techniki
i Szkolenia Technicznego oraz wystawa-sprzedaź książek geodezyjnych,
zorganizowana przez Dom Książki.
Fabian Grzybowski

i rozprowadzając wśród członków Sto
warzyszenia pokaźną ilość „cegiełek”.
Przewodnictwo zebrania objął kol.
S. Wądołowski.
Ou początku wytworzyła się mila
atmosfera. Najmłodsze koleżanki wrę
czyły „symboliczny kwiatek” emery
tom i rencistom znajdującym się na
sali, a sztafeta młodzieży z Technikum
Geodezyjnego w Łodzi złożyła życzenia
owocnych obrad i podziękowała za
opiekę nad ich szkołą, wręczając p.ezydium wiązankę kwiatów. Następnie
20 aktywistom z kół zakładowych
wręczono nagrody książkowe oraz dy
plomy uznania.
Według danych ze sprawozdania wy
nika, że Oddział SGP w Łodzi liczy 533
członków, zrzeszonych w 12 kołach za
kładowych; posiada branżowy Klub
TiR i 8 zakładowych klubów T.R oraz
9 członków zbiorowych.
Z działalności rzeczowej przytoczono:
— zorganizowanie i wygłoszenie 19
odczytów o tematyce technicznej (w
tym 6 bezpłatnie),
— opracowanie 5 referatów,
— wyświetlenie 5 filmów o treści
technicznej i krajoznawczej,
— zorganizowanie
10
wycieczek
techniczno-krajoznawczych,
— przeprowadzenie 2 kursów tech
niczno-ekonomicznych i 2 narad tech
nicznych,
— zorganizowanie
ogólnokrajowej
r.arady geodezyjnej klubów TiR i kon
ferencji na temat „Racjonalizacja i
wynalazczość w geodezji”, połączonej
z wystawą pomysłów racjonalizator
skich,
— zorganizowanie 4 wystaw nowo
czesnych instrumentów geodezyjnych
oraz 3 wystaw poświęconych książce
technicznej,
— zorganizowanie 2 konkursów ja
kości robót i 5 konkursów znajomości
prawa wynalazczego,
— wydanie 5 biuletynów informacyj
nych,
— zorganizowanie geodezyjnego ośrodka informacji techniczno-ekono
micznej,
— zgłoszenie i przyjęcie do reali
zacji 14 nowych pomysłów racjonaliza
torskich,
dzięki
czemu
uzyskano
oszczędności ok. 218 000 zł,
— opracowanie z okazji obchodów
1000-lecia, w czynie społecznym, 3 do
kumentacji geodezyjnych dla instytucji
społecznych (o wartości ok. 40 000 zł),
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— zrealizowanie 8 wniosków z
V Kongresu Technikovz (z liczby 19
zgłoszonych),
— włączenie się do realizacji uchwał
VII Plenum KC PZPR.
W dyskusji nad sprawozdaniem po
ruszono szereg spraw dotyczących form
i stylu pracy Zarządu Oddziału i kół
zakładowych oraz wiele problemów za
wodowych i bytowych. Zgłoszono wie
le wniosków i dezyderatów dotyczą
cych: usprawnienia realizacji wnios
ków kongresowych; usprawnień geode
zyjnych; szkolenia; nadzoru technicz
nego, pracy klubów T.R, pracy małych
kół zakładowych, włączenia do aktyw
nej i ciągłej pracy delegatów na Zjazd
SGP, pogłębienia pracy społecznej Ko
ła Seniorów, problematyki młodzieżo
wej; rozszerzenia współpracy między
oddziałami stowarzyszeń zrzeszonymi w
OW NOT; regulaminu FSK i wielu in
nych zagadnień.
Praca Zarządu Oddziału oceniona zo
stała bardzo pozytywnie przez prze
wodniczącego Zarządu Głównego SGP
kol. R. Koronowskiego, który pod
kreślił, że Oddział Łódzki SGP w swej
pracy stowarzyszeniowej wychodzi po
za zagadnienia własnego terenu, orga
nizując narady i konferencje o zna
czeniu ogólnokrajowym. Ocenił też wy
soko dyskusję i podjęte uchwały i
wnioski.
Również bardzo pozytywnie ocenił
pracę Oddziału wiceprzewodniczący
OW NOT kol. K. Teslawski, zaznacza
jąc, że 15 członków SGP bardzo czyn
nie i owocnie pracuje w organach międzystowarzyszeniowych, podkreślając,
że praca Oddziału SGP, częste organi
zowanie zebrań plenarnych Zarządu
Oddziału w kolach zakładowych, jak
i organizacja kół zakładowych, godne
są naśladowania przez inne oddziały
zrzeszone w OW NOT.

Zamykając zebranie, kol. S. Wądo
łowski jako jego przewodniczący po
dziękował zebranym za czynny udział

IMEKO-IV
W dniach od 3—8 Iipca 1967 r., w
Warszawie w gmachu Pałacu Kultury
i Nauki oubęazie się IV Międzynaro
dowy Kongres Metrologii Przemysło
wej IMEKO—IV (IMEKO — Inter
national Measurement Conference).
Równolegle z Kongresem od 3—11
Iipca 1967 r., również w gmachu Pałacu
Kultury i ι∖auki, będzie czynna mię
dzynarodowa wystawa aparatury po
miarowej i naukowo-badawczej IMIS—
1967 z wolnym wstępem d.a uczestni
ków Kongresu.
Celem Kongresu jest wymiana do
świadczeń i pog.ądów mięazy metrolo
gami różnych w dziedzinie badania i
oceny aparatury pomiarowej, analizy
nowych metod pomiarowych, a także
konstrukcji i technologii wykonania
aparatów pomiarowych oraz stosowa
nia ich w nauce i przemyśle.
Obrady Kongresu będą toczyły się
na zebraniach plenarnych, w seκcjach
specjalistycznych, kolokwiach craz na
zebraniach typu okrągłego stołu.
Trzyjęto do wygłoszenia 170 refera
tów, V/ czym 15 — polskich. Sp.s re
feratów jest dostępny do wglądu zain
teresowanych w Biurze Sekretariatu
IMEKO—IV — Warszawa, Czackiego
3/5.
Koszt uczestnictwa wynosi 750 zł. W
opłacie tej przewidziane jest otrzyma
nie skrótów wszystkich referatów wy
głoszonych w jednym z języków
uprawnionych Kongresu (angielski,
niemiecki i rosyjski), wydanych dru
kiem.
Dla uczestników polskich przewidzia
ne są dodatkowe bezpłatne pełne teksty
30 dowolnie wybranych referatów.
W czasie trwania Kongresu odbędzie
się szereg imprez: wycieczki do zakła
dów przemysłowych, wycieczki turys
tyczne po Warszawie, do Wilanowa i
do Żelazowej Woli oraz bankiet i
przedstawienie operowe.

Archeologia, malarstwo, numizmatyka,
filatelistyka i fotografika
W „Domu Technika” w Kielcach, w
czasie obrad XXI Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
miała miejsce niecodzienna wystawa.
Organizatorzy Zjazdu pokazali na niej

szereg eksponatów związanych z róż
nego rodzaju zamiłowaniami osobisty
mi geodetów Oddziału Kieleckiego
SGP.
Całość składała się właściwie z 4

całkowicie różnych ekspozycji, tyle źe
pokazanych w jednej sali.
Wystawę otwierały zbiory kol. Romu
alda Bedykanisa z Kielc. W latach
1930—1933, w Cśasie prowadzonych sca
leń na gruntach wsi Sladkow Duży i
Sędziejowice koła Chmielnika, w pow.
buskim, woj. kieleckiego, zebrał on z
pól tych wsi sporą liczbę fragmentów
skamieniałych drzew.
Wystawione okazy pyły bardzo pięk
nymi znaleziskami z tej dziedziny.
Krajobraz Kielecczyzny i jej zabyt
ki pokazał w akwareli kol. Kazimierz
Moulis. W twórczości jego obok mo
tywów znanych, jak „Rynek Sando
mierski” czy „Ruiny Zamku w Chęci
nach” występują przepiękne krajobra
zy odkryte niejako podczas wykonywa
nia pracy zawodowej, jak „Pejzaż z
Czermnej ” czy „Tumlin”.
I chyba one właśnie robiły naj
większe wrażenie jako najbardziej ty
powe dla kieleckiej ziemi i piękna
nie znanych dotąd szerzej zakątków
Kielecczyzny.
Odmienny typ hobby reprezentowały
fragmenty zbiorów kol. Henryka LaZarczyka i Stefana Sledzikowskiego.
Kol. Henryk Lazarczyk z Ostrowca
Kieleckiego od lat zajmuje się numiz
matyką polską, a zwłaszcza znaleziska
mi z tej dziedziny na ziemi kieleckiej.
W dwóch gablotach pokazał on cieka
wy zestaw monet wybranych ze swych
zbiorów. Do najcenniejszych pokaza
nych eksponatów należały następujące:
— z czasów Przedpiastowskich — de
nar rzymski z I—II wieku naszej ery,
mający „główkę” tak na awersie. jak
i na rewersie. Denar ten pochodzi ze
„skarbu” liczącego około 200 monet
rzymskich, który znaleziony został w

1927 roku w okolicach Ostrowca Świę
tokrzyskiego. Kilka monet z tego
„skarbu” znajduje się w zbiorach kol.
H. Lazarczyka,
—z czasów piastowskich — znako
micie zacho'wany denar krzyżowy pol
ski z XII wieku, piękne egzemplarze
groszy czeskich z podobizną Wacła
wa II oraz XIV-Wieczne brakteaty,
— z czasów królów obieralnych —
pieniądz bity w Gdańsku za Stefana
Batorego, mający na awersie podobiznę
tego króla, na rewersie zaś zamiast
orła — herb Gdańska; dwudukat złoty,
bity w Holandii za czasów Wazów
oraz piękna kolekcja monet z czasów
Stanisława Augusta Poniatowskiego;
— z okresu międzywojennego naj
cenniejszą pozycją jest rzadka i bar
dzo cenna srebrna moneta 5-złotowa
„Dar Pomorza” w klipie,
— z okresu współczesnego — srebrna
moneta 100-złotowa, wydana z okazji
IOOO-Iecia Państwa Polskiego.
Wybór ze swych zbiorów z dziedziny
numizmatyki papierowej i filatelisty
ki pokazał kol. Stefan Sledzikowski z
Kielc, który za swe zbiory filate
listyczne otrzymał szereg medali:
— medal posrebrzany na wystawie
„Polska 1000” w Warszawie, za zbiór
prowizorycznych kasowników poczto
wych z lat 1918—1919;
— medal srebrny za zbiór usterek
klisz pierwszego wydania polskich
znaczków Ministerstwa Poczt z lat
1919—1920;
— medal brązowy na Międzynarodo
wej Wystawie Filatelistycznej „War
szawa 60” — za zbiór stempli i pieczęci
Urzędu Pocztowego w Kielcach od roku
1817 do 1967, a więc w okresie 150 lat
istnienia tego urzędu. Zbiór te na

Wystawie krajowej w 1957 r. uzyskał
medal srebrny.
Obok wystawy pokazany był cykl fo
tografii zatytułowany „Wędrówki no
cą”, wykonanych przez Henryka Galacha i Mariana Wójcika studentów Wy
działu Geodezyjnego Politechniki War
szawskiej.
Zamieszczony powyżej krótki opis
wystawy nie pokazuje oczywiście
wszystkich „hobbystów” spośród geo
detów Kielecczyzny a jedynie tych,
których zbiory są bardziej znane. Nie
które z nich osiągnęły nawet rangę
międzynarodową, jak na przykład zbio
ry kol. Stefana Sledzikowskiego. Za
zbiory stempli i pieczęci Urzędu Pocz
towego w Kielcach od roku 1817 do
1967, w konkurencji ze zbiorami an
gielskiego domu królewskiego i zbio
rami milionerów amerykańskich wy
walczył on na wystawie międzynaro
dowej zasłużony brązowy medal. Ale
na to trzeba nie tylko pomysłu i dłu
gich lat zbierania. Trzeba być również
wrośniętym w kielecką ziemię jak Dąb
Bartek koło Zagnańska, aby z kopert
adresowanych przeszło wiek temu wy
ciągniętych ze starych szkatułek na
listy, z zakurzonych skrzynek przecho
wywanych latami na stryszkach i w
piwnicach, stworzyć zbiór Obejmujacv
okres 150 lat. To liczy się już nawet
w skali międzynarodowej.
Skromna ta wystawa pokazała jed
nak nie tylko to, źe regionalizm zbio
rów nie wyklucza znacznie szerszego
ich znaczenia. Pokazała ona również
różne ⅛rmy zamiłowań humanistycz
nych środowiska technicznego oraz
znaczenie Domów Technika w życiu
kulturalnym naszych miast.

Złote i srebrne odznaki NOT —
dla geodetów

— naukowo-badawcze — 6 tematów,
— popularnonaukowe — 18 tematów
(1 polski),
— szkoleniowe — 20 tematów (1 pol
ski),
— dokumentalne — 33 tematy (3 pol
skie),
— informacyjno-propagandowe — 40
tematów.
Czas projekcji filmu wahał się w
granicach 6—55 min. Festiwal dowiódł,
że film techniczny zdobył sobie już
prawo obywatelstwa na całym świecie;
"'szedł do wszystkich dziedzin życia
jako nowoczesny środek nauczania i
szkolenia.
Dynamiczny rozwój światowego prze
mysłu i techniki stawia bardzo wyso
kie wymagania nie tylko inżynierom i
technikom, ale także i robotnikom,
którzy muszą reprezentować coraz
wyższe kwalifikacje zawodowe. Nie
ulega wątpliwości, że tradycyjne me
tody nauczania wiedzy technicznej i
zapoznawanie z bieżącymi osiągnięcia
mi w dziedzinie techniki nie wystar
czają współczesnemu człowiekowi. Aże
by nadążyć za coraz większym rozwo
jem techniki należy nie tylko modyfi
kować program nauczania, lecz rów
nież wprowadzić nowe środki ułatwia
jące przyswajanie sobie wiedzy. Zasta
nawiający jest fakt, jak mało miejsca
w podręcznikach szkolnych poświęcono
problemowi filmu, jak niewiele powie
dziano o oddziaływaniu obrazu filmo
wego na kształtowanie psychiki mło

dzieży, na wzbogacenie jej wiedzy, na
skracanie procesów nauczania.
„Jeden obraz — wart jest tysiąc
słów” (starochińskie powiedzenie) —
powiedzenie to jest prawdą, bo obraz
zawiera znacznie bogatszą treść niż
opis. Gdy dodamy do tego ruch, barwę
i dźwięk — otrzymamy pomoc nauko
wą pełnej wartości.
Filmy techniczne zawierają obrazy
wyjaśniające: metody pracy, osiągnię
cia racjonalizatorów, postęp techniczny
w dziedzinie mechanizacji w zakresie
nowych instrumentów i maszyn. Wy⅛nia się potrzeba zobrazowania nowo
czesnej organizacji pracv. Szczególnie
cenne usługi może dać film w zakresie
Dropagowania zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Należy stwierdzić obiektywnie, że
stosy zarządzeń i instrukcji dotyczą
cych bhp czytają przeważnie inspekto
rzy i służba bhp, nie zapoznają się
z nimi natomiast ludzie narażeni na
wypadki. Straty poniesione wskutek
nieprzestrzegania zasad bhp przekra
czają wielokrotnie koszty realizacji
filmów, nie mówiąc już o humanistycz
nej stronie wartości życia ludzkiego i
straty wykwalifikowanego pracownika.
Szkoleinie zaś przez czytanie przepi
sów nie daje takiego efektu, jak pokaz
filmowy, a ponadto wymaga więcej
czasu.
Doceniając więc rolę filmu technicz
nego jako nowoczesnego środka dydak
tyki zawodowej, popularyzacji postępu
technicznego, upowszechnienia proce

Na XXI Zjeździe Delegatów Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich, w Kiel
cach zostali odznaczeni odznakami
NOT następujący koledzy:
— Złotą odznaką NOT: Marian Bru
non Piasecki, Tadeusz Bychawski, Ro
man Włodarczyk, Roman Gawlik,
Aniela Pokorska.
— Srebrną odznaką NOT: Feliks
Banaśkiewicz, Michał Teodorowicz,
Bdward Krzywdziński, Włodzimierz
Chełmiński, Mirosław Żak, Zygmunt
Kowalewski, Bronisław Bucewicz, Ka
zimierz Błażej, Adolf Piasecki, Sta
nisław Szymański, Otylia Lisowa, Jan
Śliwka, Kazimierz Krzyśko, Adam
Koncewicz.

IV Festi w al
filmów technicznych
w Budapeszcie
W dniach 10—15 kwietnia 1967 r. od
był się kolejny przegląd filmów tech
nicznych w Domu Technika w Buda
peszcie. Spośród ponad 300 zgłoszonych
filmów wybrano 117 (w tym 5 polskich)
celem wyświetlenia ich przed między
narodowym jury i uczestnikami festi
walu. Filmy podzielono na następujące
grupy;

St. J. Tymowski
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sów technologicznych — uważamy, że
celowe jest rozszerzenie produkcji fil
mów oraz ulepszenie form i metod ich
upowszechnienia i wykorzystania.
Ilość filmów technicznych realizowa
nych w wytwórniach filmowych jest
niewystarczająca.
Należałoby więc
tworzyć ośrodki produkcji filmów tech
nicznych przy stowarzyszeniach NOT,
w zakładach pracy i innych jednost
kach zainteresowanych wykorzysta
niem filmów dla celów dydaktycznych.
Za podjęciem prodtikcji filmów w ta
kich ośrodkach przemawiają:
a) względy programowe (powiększe
nie dotychczasowej ilości filmów) oraz

WfrntiJ
zadań

Rozwiqzanie zadania nr 43
Rozwiązanie zadania nr 43 nadesłało
20 osób. Na załączonym szkicu (rys. 1)
podane są prawidłowe wyniki obliczeń,
zgodne z rysunkiem, jaki był załączo
ny do podanego w PG tekstu. Rysu
nek podany w PG ułatwiał rozwiąza
nie eliminując inne teoretycznie mo
żliwe przypadki. Ponieważ zwrócili na
nie uwagę koledzy: Henryk Ciborow
ski z Białegostoku, Kamil Kasprzycki
z Bielska Białej i Longin Strutyński z

Blachowni Śląskiej, podane są one na
rysunku liniami kreskowanymi.
Podajemy rozwiązanie
nadesłane
przez kolegów: Henryka Liberka z Ja
rocina i Edmunda Musiala z Radom

b) organizacyjno-ekonomiczne (szyb
szy cykl produkcji i dziesięcio-dwudziestokrotnie niższe koszty realizacji).
Ośrodki produkcji filmów technicz
nych pracowałyby przy pomocy perso
nelu przyuczonego w drodze szkolenia
kursowego lub wykorzystałyby osoby,
które posiadły umiejętności filmowe w
zakresie filmu amatorskiego.
Na zlecenie przedsiębiorstw i innych
instytucji ośrodki te Opracowalybv:
Sceniariusze, scenopisy i zapewniły
konsultantów naukowych, realizowały
by tematy filmowe (nakręcenie) wraz
z montażem filmu. Wywołanie, szcze
gólnie negatywów, kopiowanie seryjne,
użycie specjalnych technik i udźwięko

wienie powinno się odbywać w ośrod
kach odpowiednio wyposażonych.
Dla dorównania krajom znajdującym
się w czołówce należy:
1. Zaktywizować środowiska tech
niczne do wykorzystania filmu tech
nicznego jako środka podnoszenia kwa
lifikacji i popularyzacji postępu tech
nicznego.
2. Wszystkie resorty powinny wyzna
czyć komórki organizacyjne odpowie
dzialne za zlecanie tematów i wyko
rzystanie filmów (również z filmoteki
Centrali Filmów Oświatowych „FILMOS”) w szkoleniu.

ska, gdyż jest ono proste w rozumowa
niu i obliczeniach. Odpowiednio do
podanych na rysunku 2 oznaczeń,
formułujemy trzy równania z trzema
niewiadomymi:

Nagrodę główną, w postaci mapy
plastycznej Polski od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, w wyniku losowa
nia otrzymał kol. Remigiusz Szczepa
niak z Warszawy.
Nagrody książkowe od Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, w wyniku lo
sowania otrzymali koledzy: Ksawery
Malewicz z Radomska, Józef Zdyb z
Ostrowca Sw., Jacek Żebrowski z Ło
dzi, Edmund Musiał z Radomska i
Henryk Liberek z Jarocina.
St. J. I.

z - 1,4
y-0,2

0,8
’ [2,4

1) ----- =——— równanie prostej D — C

2) ------- — - -------- równanie prostej G-H
' y — x 11,8—X

Inż. Józef Janecki

Rozwiązanie zadania nr 43 nadesłali koledzy:

Po rozwiązaniu tego układu trzech
równań z trzema niewiadomymi otrzy
mujemy:
X = 160,00 m; y = 200,00 m; z = 200,00 ra

Obliczenie długości CG względnie DG
nie sprawia już trudności.

Władysław Figierski (Szczecin), Eu
geniusz Bodych (Skierniewice), Remi
giusz Szczepański (Warszawa), Ksawe
ry Malewicz (Radomsko), Jan Obtulowicz (Kraków), Kamil
Kasprzycki
(Bielsko-Biała), Henryk
Ciborowski
(Białystok), Józef Zdyb (Ostrowiec
Sw.), Longin Strutyński (Blachownia
Śląska), Saturnin Zygmunt (Bytom),
Jacek Żebrowski (Łódź),
Grzegorz
Krawczyk (Szczecin), Zygmunt Moraczewśki (Łódź), Jerzy Szpyra (Wąbrzeź
no), Zenon Zarzycki (Łódź), Edmund
Musiał (Radomsko), Henryk Liberek
(Jarocin), Franciszek Kalandyk (Sule
chów), Zygmunt Kudryn (Gdańsk-Oliwa), Ewhen M. Frankiw (Drohobycz).

ZADANIE NR 47
Na płaszczyźnie spoczywają trzy kule
o różnych promieniach, wzajemnie sty
kając się z sobą.
Miejsca styku tych kul z płaszczyzną
tworzą trójkąt o bokach a = 126 mm
b = 84 mm i c = 108 mm.
Znaleźć promienie tych kul.
Zadanie nadesłał mgr inż. Witold
Kuckiewicz.
Rozwiązanie zadania należy nade
słać do dnia 15 sierpnia 1967 roku.

NAGRODA

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowanią nagroda
w postaci mapy plastycznej Polski — od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich,

UWAGA !

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie,
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VACLAV KRUMPHANZL: INZENtRSKA GEODEZIE I.
(Zakłady Vytycovacich praei). SNTL/SVTL, Praha 1965,
stron 372, rys. 304, tabl. 36.

Literatura z zakresu geodezji inży
nieryjnej wzbogaciła się ostatnio o jesz
cze jedną pozycję książkową. Jest nią
pierwszy tom „Geodezji inżynieryjnej”
prof, dr inż. V. Krumphanzla, znanego
czechosłowackiego specjalisty w dzie
dzinie geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Wspomniany tom obejmuje tema
tykę geodezyjnych pomiarów realiza
cyjnych. Autor przedstawił w nim teo
retyczne podstawy metod tyczenia pro
jektów budowli i tras komunikacyj
nych, scharakteryzował obowiązujące
normy dokładnościowe i podał szereg
praktycznych wskazówek odnoszących
się do tego rodzaju prac pomiarowych.
Książka została zatwierdzona przez
Ministerstwo Szkolnictwa i Kultury
CSRS jako podstawowy podręcznik dla
szkół wyższych. Tom pierwszy „Geo
dezji inżynieryjnej” został podzielony
na 10 rozdziałów. Poniżej podajemy —
w dużym skrócie — zasadniczą treść
każdego z tych rozdziałów.

Rozdział
1.
„Wstęp”. Autor
Przedstawił tu główne zadania i roz
wój geodezji inżynieryjnej jako od
dzielnej dyscypliny z zakresu nauk
technicznych oraz omówił ogólnie ro
dzaje i cechy charakterystyczne pod
kładów mapowych wykorzystywanych
Przy projektowaniu inwestycji prze
mysłowych i inżynieryjnych.
W rozdziale 2 — „Błędy pomia
rowe przy tyczeniu obiektów” — zosta
ły scharakteryzowane główne źródła
błędów występujących przy pomiarze
ɪ przy odkładaniu odcinków, kierun
ków oraz kątów poziomych i piono
wych. Podano tu również wartości licz
bowe niektórych błędów e'ementarPych oraz omówiono sposoby mające
na celu zmniejszenie lub nawet elimiPacj ę wpływu tych błędów na dokład
ność tyczenia.
Rozdział 3. „Pomiar odległości
w geodezji inżynieryjnej”. Autor oma
wia najpierw — bardzo ogólnie — me
tody i dokładności bezpośredniego po
miaru odległości oraz problem precy
zyjnych pomiarów liniowych przy mon
tażu maszyn, urządzeń i konstrukcji
stalowych w budownictwie przemysło
wym. Stosunkowo dużo miejsca po
święca paralaktycznej metodzie pomia
rów odległości, podając podstawowe
Pojęcia i zasadę tej metody, omawiaięc szczegółowo różne rodzaje roz
winięć bazowych i analizując dokład
ność wyznaczania odległości przy za
stosowaniu poszczególnych rozwinięć.
Następnie autor przedstawia najważ
niejsze przypadki trygonometrycznego
określania odległości z Wykorzystamem
Paralaktycznego pomiaru baz i omawia
Pokrótce zagadnienie dokładności wy
znaczania odległości ze współrzędnych
Punktów sieci triangulacyjnych i poli
gonowych pokrywających dany obszar.
Analizuje również dokładność wyznaOzania długości i kątów kierunkowych
zadanego odcinka w przestrzeni. Końc°w.y ustęp rozdziału 3 zawiera opis
sPosobow utrwalania znakami geode

zyjnymi wytyczonych punktów oraz
opisy sposobów zabezpieczania tychże
znaków.
Rozdział 4. „Technologia tycze
nia”. Pod pojęciem „technologia tycze
nia” należy rozumieć całokształt czyn
ności pomiarowych mających na celu
przeniesienie projektu budowli na
grunt.
Początek rozdziału 4 zajmuje analiza
wpływów dwóch zasadniczych czynni
ków na dokładność tyczenia punktów
a mianowicie: niedokładności centro
wania przyrządów pomiarowych i
błędu określenia bazy. Z kolei opisano
następujące metody tyczenia punktu:
1) metodę współrzędnych prostokąt
nych, 2) metodę współrzędnych biegu
nowych, 3) metodę kątowego wcięcia
wprzód i 4) metodę przecięć krzyżo
wych. Oprócz opisu postępowania po
miarowego podano dla każdej metody
wyprowadzenie wzorów analitycznych
na błąd średni położenia punktu wy
tyczonego danym sposobem oraz okreś
lono niezbędną dokładność odłożenia
względnie pomiaru elementów wyzna
czających. Zamieszczono tu również
opis postępowania przy tyczeniu dłu
gich linii prostych.
Dalsze ustępy tego rozdziału trak
tują zwięźle o tyczeniu prostych rów
noległych, o precyzyjnym wytyczaniu
zadanego kąta, o wyznaczaniu kąta za
pośrednictwem miar liniowych, o wy
tyczaniu prostej prostopadłej oraz o
przybliżonych sposobach tyczenia zada
nego kierunku na dużych odległościach.
Rozdział 4 kończy się przeglądem kil
ku sposobów wytyczania długich linii
prostych w przypadku istnienia prze
szkód terenowych.
Rozdział 5. „Osnowy realizacyj
ne”. Omówiono tu najważniejsze ro
dzaje sytuacyjnych sieci realizacyj
nych. Ze zrozumiałych względów naj
więcej uwagi poświęcono powierzch
niowym sieciom prostokątów. Uzasad
niono również możliwość wykorzysta
nia łańcucha trójkątów i tzw. ciągów
triangulacyjnych (metoda Durniewa)
w charakterze sieci realizacyjnej. Na
szczególną uwagę zasługują podane w
tym rozdziale przybliżone zależności
matematyczne, zachodzące pomiędzy
założonymi tolerancjami budowlano-montaźowymi a niezbędną dokładno
ścią pomiarów sieci realizacyjnej.
Rozdział 6. „Tyczenie wysokoś
ciowe”. Po wstępnych uwagach na te
mat zadania sieci niwelacyjnych, ich
rozmiarów, sposobów dowiązywania i
rzędu dokładności autor przechodzi do
bardziej
szczegółowych
rozważań.
Przytacza więc najpierw odpowiednie
wzory na obliczenie poprawek za krzy
wiznę i refrakcję ziemską oraz uzasad
nia konieczność uwzględniania tych
poprawek w niektórych pracach tech
nicznych. Następnie przedstawia różne
metody wytyczania poziomych i nachy
lonych odcinków linii prostej, podaje
sposoby wyznaczania płaszczyzny po
ziomej i płaszczyzny pochylonej pod

zadanym kątem oraz opisuje sposoby
tyczenia warstwicy. Z kolei omawia
zwięźle sposoby przenoszenia wysokości
do wykopu i na wyższe kondygnacje
budowli oraz — już nieco obszerniej
— sposoby wyznaczania wysokości bu
dowli. Opisuje tu także metody prze
noszenia wysokości przez szerokie
rzeki.
Na zakończenie rozdziału 6 autor
zestawia różne kryteria dokładności
pomiarów niwelacyjnych i podaje cha
rakterystykę dokładności elementów
wysokościowych na mapie techniczno-gospodarczej obszaru CSRS.
Rozdział 7. „Technika tyczenia
luków kołowych”. Treść rozdziału wy
pełniają opisy sposobów określania i
wytyczania głównych elementów poje
dynczego łuku kołowego oraz opisy
sposobów tyczenia punktów pośrednich
takiegoż łuku. Rozdział ten zawiera
także obszernie ujętą analizę dokładnościową tyczenia punktów pośrednich
łuków kołowych różnymi metodami.

Rozdział 8 — „Obliczanie ele
mentów łuku kołowego ze współrzęd
nych prostokątnych” — stanowi właści
wie kontynuację rozdziału 7. Przedsta
wiono tu najpierw zależności matema
tyczne pomiędzy elementami pojedyn
czego łuku kołowego a współrzędnymi
prostokątnymi punktów głównych łuku
i punktów pomocniczych. Następnie po
dano różne warianty złożonych łuków
kołowych (luki koszowe, łuki odwrot
ne) oraz opisano sposoby ich praktycz
nej realizacji. Dość obszernie omówio
no sposoby obliczania i wytyczania
punktów pośrednich na lukach dłu
gich. Podano również rachunkowy spo
sób wyznaczenia punktów przecięcia
się dwóch łuków kołowych oraz łuku
z linią prostą.
Rozdział 9. „Krzywe przejścio
we”. Rozdział ten zawiera charakterys
tykę, podstawowe równania oraz omó
wienie metod praktycznej realizacji
najczęściej
stosowanych
krzywych
przejściowych: paraboli
sześciennej,
klotoidy i Iemniskaty. Podano tu rów
nież wzory matematyczne służące do
wyznaczenia elementów potrzebnych do
wytyczenia tych krzywych. Dość ob
szernie omówiono zagadnienie tyczenia
przekrojów poprzecznych torów i je
zdni na odcinku krzywej przejściowej
oraz podano sposoby kontrolowania —
drogą pomiaru strzałek — prawidłowo
ści wytyczenia łuków różnych krzy
wych.

Rozdział
10. „Łuki wyokrąglające załamania niwelety”. Ostatni roz
dział poświęcony jest zagadnieniom ty
czenia łuków pionowych. Zostały w nim
omówione zasady tyczenia pionoweeo
luku parabolicznego według metody
ścisłej i przybliżonej oraz podane od
powiednie wzory matematyczne. Prze
bieg obliczeń danych liczbowych, nie
zbędnych do wytyczenia łuku piono
wego, ilustruje przykład liczbowy.
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Po każdym z rozdziałów, następuje
wykaz literatury z zakresu omawianej
tematyki (średnio 16 pozycji w roz
dziale).
W tekście książki znajdują się licz
ne przykłady praktycznego rozwiązy
wania rozmaitych zadań z dziedziny
geodezji inżynieryjnej; przytoczono tu
również ważniejsze postanowienia, nor
my i zalecenia różnych branżowych
instrukcji i przepisów pomiarowych.
Książka zawiera bogaty materiał ilu
stracyjny znakomicie ułatwiający jej
lekturę. Treść książki jest bardzo ob
szerna, a zawarty w niej materiał dy
daktyczny zestawiony został w sposób
logiczny i przejrzysty. Autor nie unik
nął jednak pewnych dysproporcji w
rozwinięciu poszczególnych tematów. I
tak na przykład zbyt dużo miejsca
(15o∕o ogólnej objętości tekstu) poświę
cił w książce ParaIaktycznemu pomia
rowi odległości, jakkolwiek zagadnienie

to należy , właściwie do zakresu przed
miotu „geodezja”. Natomiast problem
precyzyjnych pomiarów liniowych dla
potrzeb budownictwa przemysłowego i
specjalnego został zaledwie naszkico
wany.
W książce uwzględniono najnowsze
osiągnięcia nauki i techniki w zakresie
konstrukcji przyrządów pomiarowych
oraz w dziedzinie rozwijania nowych
metod obserwacyjnych. Nieco mniej
korzystnie pod tym względem prezen
tuje się podrozdział 4.1, w którym oparto analizę wpływu błędów pomiaro
wych na niezbyt ścisłych i nie zawsze
słusznych wzorach analitycznych. Na
przykład trudno zgodzić się z autorem,
że we wzorze na wpływ błędu centro
wania teodolitu (str.^ 133 — 135) kąt <p
nie zależy od wartości kąta e.
Oprócz przejrzystego i zrozumiałego
przedstawienia teoretycznej strony omawia-nych zagadnień, autor zawarł w

ɪswej książce rozległą wiedzę praktyczną
i
duże doświadczenie zawodowe.
Przejawia się to zwłaszcza tam, gdzie
autor dokonuje oceny warunków i ce
lowości stosowania poszczególnych me
tody pomiarowych, mając na uwadze
zarówno dokładność, jak i aspekt eko
nomiczny prac geodezyjnych.
Opierając się na znajomości pierw
szego tomu „Geodezji inżynieryjnej”
należy stwierdzić, że rozpoczęte przez
prof. V. Krumphanzla dzieło zapowia
da się jako bogaty w treść, kompozy
cyjnie przejrzysty, nowoczesny pod
ręcznik z dziedziny geodezji inżynieryjńo-przemysłowej. Podręcznik ten
będzie stanowił niewątpliwie cenną
pomoc zarówno dla studentów szkół
wyższych, jak i dla szerokiego grona
geodetów zatrudnionych w przemyśle
oraz w innych gałęziach gospodarki na
rodowej.
Aleksander Platek

GOSPODARKA TERENAMI W MIA
STACH I OSIEDLACH — Władysław
Graboń — Mieczysław Pakier. War
szawa 1966.

wykonawcze do ustawy o gospodarce
terenami w miastach i osiedlach oraz
obszerne Tcomentarze autorów. A więc
między innymi zamieszczono:
— rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie korzystania przez wieczystych
użytkowników terenu z niektórych bu
dynków i urządzeń,
— rozporządzenie Ministra Sprawie
dliwości w sprawie ksiąg wieczystych
dla terenów państwowych oddanych w
wieczyste użytkowanie i dla budyn
ków na takich terenach, stanowiących
odrębne nieruchomości oraz w spra
wie opłat sądowych od wniosku o wpis
wieczystego użytkowania i własności
budynku,
— rozporządzenie Rady Ministrów w
sprawie przekazywania terenów w
miastach i osiedlach,
— rozporządzenie Rady Ministrów w

sprawie zasad odszkodowania za wy
właszczenie prawa wieczystego użyt
kowania.
Dalszych przepisów, podanych w wy
dawnictwie „Gospodarka terenami w
miastach i osiedlach”, nie będę poda
wać, stanowią one wraz z komentarza
mi autorów zamkniętą całość tema
tyczną. Książka ta na pewno wypeł
ni lukę istniejącą w dziedzinie regu
lowanej wyżej podaną ustawą i ułatwi
zrozumienie i procedurę postępowania
w tej dziedzinie polityki państwa.
Służby wojewódzkie, miejskie oraz
przedsiębiorstwa geodezyjne gospo
darki komunalnej, zainteresowane za
gadnieniem zmian struktury terenowej
miast, powinny rozważyć sprawę zao
patrzenia swych bibliotek w omawianą
pozycję.
Mgr inż. Franciszek Bal

Autor szczegółowo omawia metody
wykrywania, rozdzielając zagadnienie
ŋa wykrywanie przewodów metalowych
i niemetalowych oraz kabli elektrycz
nych. Podaje on również praktyczne
wskazówki postępowania przy ustala
niu położenia i głębokości przewodu.
Planowa eksploatacja przewodów
wymaga systematycznych kontroli i usuwania zauważonych uszkodzeń. Autor podaje sposoby wykrywania ru
rociągów ciśnieniowych i grawitacyj
nych przy użyciu różnych środków
działania.
Część sprzętowa obejmuje analizę
przvrządów niemieckich „ELOPATEX
SPECIAL”,
„FERROLUX”,
„VEB
FUNKWERCK”
oraz
amerykański
„M-SCOPE”. Przyrząd
amerykański
pracuje przy sprzężeniu indukcyjnym
i galwanicznym.
Bardzo drobiazgowo omówiony zo
stał wykrywacz, którego twórcami są:
Csauda, Molnar i Zalavari. Przyrząd

węgierski nadaje się do ustalenia po
łożenia i głębokości trasy przewodów
metalowych i niemetalowych metodą
galwaniczną i indukcyjną, określenia
miejsc uszkodzeń rurociągów i kana
łów, przy użyciu mikrofonu lub geofo
nu. Do słabych stron omawianego opra
cowania należy dział — sporządzanie
planów.
Organizacja zdjęć inwentaryzacyj
nych, technika wykonywania pomiarów
i kartowanie wyników obserwacji geo
dezyjnych budzi poważne zastrzeżenia
fachowe.
Pomimo
pewnych mankamentów
książka Ferenca Csauda „Wyznaczanie
tras i wykrywanie uszkodzeń podziem
nych rurociągów, kanałów i kabli” po
winna znaleźć się w bibliotekach przed
siębiorstw geodezyjnych prowadzących
geodezyjno-branżową
inwentaryzację
urządzeń podziemnych.

W Wydawnictwach
Prawniczych
ukazała się nowa pozycja edytorską pt.
„Gospodarka terenami w miastach i
osiedlach”. Autorami książki są Wła
dysław Graboń i Mieczysław Pakier —
dyrektor i wicedyrektor Departamen
tu Ministerstwa Gospodarki Komunal
nej. .
W części I książka zawiera zaktuali
zowany tekst ustawy z dnia 14 Iipca
1961 roku o gospodarce terenami w
miastach i osiedlach oraz komentarze do
każdego artykułu ustawy, często na
wiązane do nowego Kodeksu Cywilne
go.
W części II znajdują się przepisy

Ferenc Csauda
WYZNACZANIE
TRAS i WYKRYWANIE USZKO
DZEŃ PODZIEMNYCH
RUROCIĄ
GÓW, KANAŁÓW i KABLI. Warsza
wa.
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
w Warszawie wypuściły na rynek księ
garski tłumaczenie publikacji Ferenca
Csauda pt. „Wyznaczenie tras i wykry
wanie uszkodzeń podziemnych rurocią
gów kanałów i kabli”. Tłumaczenia z
węgierskiego dokonał mgr inż. Marek
Koralun.
Publikacja dzieli się na pięć działów
tematycznych. Oprócz wiadomości pod
stawowych omówiono technikę wyzna
czania trasy i głębokości poszukiwa
nych przewodów, określanie miejsc uszkodzeń oraz przyrządy pomiarowo-badawcze.
W ostatnim rozdziale Oipracowano
obsługę przyrządów i organizację po
miarów.

240

Mgr inż. Franciszek Bal
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POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO I
Mgr inż. KAZIMIERZ SIKORSKI

UKD 528.721.15

0 możliwości sporządzania fotoplanów z zastosowaniem dużych współczynników powiększenia
zdjęć lotniczych
Wstęp. Powszechnie znana jest niezwykle cenna właś
ciwość fotografii — możliwość znacznego powiększenia
obrazu otrzymanego na negatywie. Współczynnik powięk
szenia zależy głównie od żądanej jakości pozytywu i od
jakości negatywu.
Obecnie w opracowaniach fotogrametrycznych (części
sytuacyjnej fotoplanu) stosuje się zazwyczaj powiększenia
nie przekraczające 3x. Jednak, jak Udowodnimy to w dal
szej części artykułu, osiągana obecnie jakość obrazu fotograiicznego, na negatywach zdjęć lotniczych, pozwala na
stosowanie współczynników powiększeń w granicach
8χ—12×, bez widocznego pogorszenia jakości fotograficznej
i dokładności obrazu. Korzyści ekonomiczne takich opraco
wań są oczywiste.
Katedra Fotogrametrii Moskiewskiego Instytutu Urządzeń
Rolnych od szeregu lat prowadzi badania, mające na celu
opracowanie najwłaściwszej technologii sporządzania fotomap z zastosowaniem współczynników powiększenia rzędu
4∙×—6χ. Obecnie badane są dwie technologie, zaproponowa
ne przez prof, dr W. F. Dejneko i doc. D. G. Chiżyńśkiego.
Rod ich kierunkiem, autor w 1965 roku, opierając się na
technologii D. G. Chiżyńśkiego, przeprowadził badania teo
retyczne i eksperymentalne nad sporządzaniem fotoplanu
ze współczynnikiem powiększenia ~ 6x, Wyniki tych badań
zostały przedstawione w dalszej części artykułu.

L Obecnie
_

1. Jakość obrazu fotograficznego

nie istnieje jeszcze ściśle określone kryterium
oceny jakości obrazu fotograficznego. Jako mierniki jakości
najczęściej przyjmuje się: 1) zdolność rozdzielczą obrazu fo
tograficznego, 2) ostrość, 3) kontrast.
Zdolność rozdzielczą charakteryzuje ilość linii na mili
metr, przekazywanych przez system fotograficzny, tzn.:
obiektyw, materiał negatywowy, materiał pozytywowy. Teo
retyczna zdolność rozdzielcza jest dla różnych obiektów
czy materiałów wysoka, jednak wskutek działania szeregu
naturalnych czynników w czasie wykonywania zdjęć zdol
ność rozdzielcza obniża się:
Jednym z takich czynników jest tzw. rozmazanie obrazu.
Może ono być spowodowane przemieszczeniem poziomym
kamery w momencie ekspozycji, zmianami wysokości i ru
chami kątowymi, wywołanymi wibracją samolotu,

Zmiany wysokości lotu w czasie ekspozycji
zmianę skali, różną w różnych częściach zdjęcia,
odległości r od środka zdjęcia. Liniową wielkość
czenia punktów na fotoplanie obliczymy na
wzoru:

powodują
zależną od
przemiesz
podstawie

⅛ = ---- - r ∙ k,
H

(3)

gdzie:
H — wysokość fotografowania,
/U/ — zmiana wysokości w czasie ekspozycji.
W praktyce, błąd ten jest tak mały, że możemy go zaniedbać.
Trzecim czynnikiem wpływającym na zmianę ostrości
zdjęć, a tym samym zdolności rozdzielczej, są kątowe ruchy
samolotu. Jak wskazuje Bielow [1], rozmazanie obrazu po
wstałe wskutek ruchów kątowych może przewyższać roz
mazanie spowodowane przemieszczeniem poziomym samolo
tu. Na zdolność rozdzielczą obrazu fotograficznego wpływają
także i takie czynniki, jak ekspozycja, rozproszenie światła
w emulsji, jakość opracowania fotograficznego i inne. Wielu
naukowców badało wpływ realnych warunków na zdolność
rozdzielczą obrazu. Ciekawe są rezultaty badań Bielowa [1].
Otrzymał on następującą zdolność rozdzielczą zdjęć w zależ
ności od kontrastu fotografowanych testów:
Tablica 1
■
Kontrast

KR

Zdolność roz
dzielcza' R

0,40

0,30

0,20

0,10

0,5

17,0 16,0 15,7 15,4 15,0 14,7 ι 14,3

14,0

13,0

11,0

4,0

1,0

0,9 0,85 0,70 0,60 0,50

Dane powyższe przedstawiamy w postaci wykresu:

Rozmazanie obrazu <5 spowodowane przemieszczeniem po
ziomu kamery w czasie ekspozycji t jest jednakowe na ca
łym zdjęciu. Wielkość tego przemieszczenia możemy wyra
zić za pomocą wzoru:
JFt
<5 = ------

m

[mm]

(1)

Sdzie:
W — szybkość lotu,
m — mianownik skali zdjęcia.
Wielkość δp na fOtoplanie zależy od' współczynnika po
większenia negatywu k/ i wyraża się wzorem:
6=

(2)

Zakładając <5p ≤ 0,1 mm, na podstawie wzoru (2) możemy
dobierać parametry nalotu, tan.: szybkość lotu, czas ekspo
zycji i skalę negatywu.

Jak wynika z wykresu, zdolność rozdzielcza w znacznym
stopniu zależy od kontrastu obiektu i ze zmniejszeniem
kontrastu — maleje. Do dalszych rozważań przyjmiemy, że
osiągana obęcnie w praktyce zdolność rozdzielcza zdjęć lot
niczych charakteryzuje się wielkością ok. 20 linii na 1 mm.
W rozważaniach powyższych analizowano wpływ różnych
czynników na zdolność rozdzielczą, którą przyjęto za kry
terium oceny jakości zdjęć. Nie jest to jednak kryterium
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pełne i obiektywne, ponieważ na zdjęciach realnych trudno
byłoby zdolność rodzielczą zmierzyć. Dlatego — moim zdan:em — jako kryterium oceny obrazów fotograficznych na
leży przyjąć ilość informacji, jaką dany obraz zawiera. Jako
jednostkę informacji należy przyjąć każdą zmianę poczer
nienia ziaren emulsji. Oczywiste jest, że zawartą na zdjęciu
(negatywie) informację można wykorzystać przez powiększe
nie danego obrazu fotograficznego. Badania W. A. Faasa,
O. A. Gierasimowej, B. J. Michajlowa [4] i innych wska
zują, że jakość współczesnej fotografii pozwala stosować
powiększenia 8×—12× bez istotnego pogorszenia jakości
obrazu. Rozpatrzmy szereg czynników natury fizycznej,
wpływających na dokładność obrazu fotograficznego.
1. Dystorsja. Dystorsja powstaje wskutek nierówności
kątów, jakie tworzą z osią optyczną obiektywu promień
wchodzący i wychodzący. Dla różnych obiektów przyjmuje
ona następujące wartości:
Txblica 2

Obiektyw

Russar 29
Russar 43
Rubsar-Plazinat
Aviotar

4. Deformacja materiałów. Deformacja może
być równomierna, nierównomierna i miejscowa (przypadko
wa).
■ Deformację równomierną uwzględniamy w prosty sposób,
ponieważ powoduje ona tylko zmianę skali obrazu.
Deformacja nierównomierna powstaje w wyniku różnic
skurczu negatywu w kierunku podłużnym (XX) i poprzecz
nym (YY) i sięga wielkości 0,5%o [5], Deformację tę możemy
uwzględnić tylko przy opracowaniach analitycznych, wpro
wadzając poprawki do pomierzonych współrzędnych iło
wych.
Najbardziej niebezpieczna jest deformacja przypadkowa,
której miejsca ani kierunku nie da się przewidzieć. Jak
wskazuje się w [5],osiąga ona rząd 0,006—0,022 mm.
Wszystkie, omówione wyżej, błędy wpływają na obniżenie
dokładności obrazu fotograficznego. W ogólnym przypadku
możemy przyjąć, że są one niezależne i przypadkowe. Na
tej podstawie średni błąd (m) położenia punktu na negaty
wie możemy obliczyć na podstawie wzoru:

Dystorsja
0,04
0,03
0,02
0,01

h

gdzie:
"U — średni błąd powstały w wyniku nieuwzględnienia
dystorsji,
mit — średni błąd powstały w wyniku refrakcji i krzy
wizny Ziemi,
mn — średni błąd powstały w wyniku niewyrównania
błony,
mη — średni błąd powstały w wyniku deformacji ma
teriałów.
Obliczamy wielkość m dla konkretnego przykładu:
II = 2400 m,

r = 106 mm,

f = 2J0 mm

wtedy:
= 0,01 mm, m^ = 0,007 mm, mn = 0,002 mm, mη = 0,01 mm,

m = ± ∕θj)i2 + 0,007’ + 0,002’ + 0,0Ir

m = ± 0,016 mm
[2]

gdzie
n

m¡,
mε
me<
k

Dol
salny
kowa

gdzie
stere(
Krć
blica
ms =

m = ± ]∕mj + m⅛ + m’ +

nɪnɪ
mm
mm
mm

Błąd położenia punktów na fotomapie będzie wprost pro
porcjonalny do powiększenia k/. Stosując duże powiększe
nie należy więc każdorazowo przeanalizować, czy błąd poło
żenia punktów na fotomapie, spowodowany nieuwzględnia
niem dystorsji, nie będzie zbyt duży.
2. Refrakcja i krzywizna Ziemi. Refrakcję
i krzywiznę Ziemi rozpatrywać będziemy łącznie, ponieważ
ich wpływ na położenie punktów obrazu fotograficznego jest
podobny. Refrakcja powoduje przesunięcia radialne od
punktu nadirowego, zaś wskutek krzywizny Ziemi punkty
przesuwają się do punktu nadirowego. Błąd sumaryczny δr
na fOtoplanie, określa wzór:
⅛ = - 0.42

ni = i

(4)

gdzie:

R — promień Ziemi,

II — wysokość fotografowania,
f — ogniskowa,
kt — współczynnik powiększenia.

Wielkość δr jest przybliżona, jako że nie istnieją wzory
ścisłe, określające wielkość refrakcji.
3. Niewyrównywanie błony w płaszczyź
nie kasety. Niewyrównywanie następuje tylko w niektó
rych częściach negatywu i powoduje przesunięcie punktów
w kierunku punktu głównego.

l>

Na
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nego
Błędj
sując
nyws
autoɑ

Zakładając, że błąd położenia punktu osnowy na planie
nie powinien przekraczać 0,1 mm, dochodzimy do wniosku,
że można stosować powiększenia: kt≤6,2×.
2. O możliwości kameralnego zagęszczenia osnowy
Jak wiadomo, dla przetwarzania zdjęć lotniczych niezbęd
na jest znajomość położenia co najmniej 4 punktów, z któ
rych 3 nie leżą na jednej prostej. Położenie tych punktów
można określić bądź to metodami geodezyjnymi — w te
renie, bądź też kameralnie, stosując różne metody zagęsz
czania osnowy. Najczęściej spotykane metody, to:
1) graficzna fOtotriangulacj a,
2) fotopoligonizacja,
3) uproszczona, analityczna fototriangulacja,
4) aerotriangulacja na autografie.
Zakładając, że będziemy sporządzać fotoplany ze współ
czynnikiem powiększenia kt = 6, oceńmy dokładność i przy
datność poszczególnych metod zagęszczania osnowy.
Błąd średni m określanego fotopunktu, położonego w środ
ku dwustronnie dowiązanego szeregu, dla graficznej
i uproszczonej analitycznej fototriangulacji określimy na
podstawie wzoru Żukowa:

Grafii
Upros
Fotop
Autoj
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3. O

m= ±

gdzie:
0αo = r

a'a„ = <5;
<5

r

∑5β7

aa' = Δ
(na negatywie)

Δ-T
Op = —ʃ -ki (na planie)
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kl — współczynnik powiększenia,
b — baza,
mφ — błąd kierunku (na podstawie analizy, przeprowa
dzonej w [7] stwierdzono, że mφ dla graficznej fo

totriangulacji i fotopoligonometrii wynosi 4'4, a dla
uproszczonej analitycznej fototriangulacji mφ = l¡4),
n — ilość baz.
Błąd średni położenia punktu w środku dwustronnie do
wiązanego szeregu określimy ze wzoru Kożewnikowa:

Do
punk
osno`
skłac
D
2)
3)
4)
5)

Większość z tych błędów jest wprost proporcjonalna do
współczynnika powiększenia kt i przyjmuje wielkości [7]:

m

gdzie:

nιn = ± 0,10 mm

— ilość baz,
— błąd średni długości bazy,
— błąd średni stereoskopowego pomiaru kierunku,
— błąd średni kierunku przy graficznym wcięciu,
— współczynnik powiększenia.
Dokładność zagęszczenia osnowy na przyrządach uniwer
salnych obliczymy na podstawie wzoru G. D. Kraszeninnikowa [8].
m = ± 0,10 ∙ki -m, ]/n3 + 2n + 15

m0 = ± 0,30 mm

η
mi,
mε
mε∙
k

gdzie: ms — błąd przeniesienia skali strojenia na następny
stereogram, wyrażany w jednostkach długości bazy.
Kraszeninnikow otrzymał następujące wielkości ms (ta
blica 3). Do dalszych obliczeń przyjmiemy dla autografów
τns = ± 0,10 mm.
Tablica 3

Instrument

f

ms
(w mili
metrach)

Multipleks

200
100
70

0,15
0,12
0,10

200
100

0,10
0,07

Stereoplanigraf
Autografy

Na podstawie przytoczonych wyżej wzorów obliczmy błędy
średnie położenia punktu w środku dwustronnie dowiąza
nego szeregu, przy współczynniku powiększenia k = 6×.
Błędy te zestawiono w tabeli IV. Z tablicy wynika, że sto
sując powiększenie 6x, zagęszczenia osnowy można wyko
nywać metodąuproszczonej analitycznej fototriangulacji i na
autografach (przyjmując m ≤ 0,35 mm).
TabBca 4

Iloz baz
Metoda zagęszczenia

Graficzna fototriangulacja
Uproszczona analityczna fototriangulacja
Fotopol igonome tri a
Autografy

2

1,08
0,32
0,90
0,30

ɜ

4
średnie błędy [mm

1,32
0,36
0,96
0,42

1,62
0,42
0,96
0,54

5
2,03
0,54
0,96
0,72

nιt = ± 0,20 mm

(otrzymano drogą uproszczonej
analitycznej fototriangulacji)

m„, = i 0,07 mm
m⅛ = i 0,13 mm

Przyjmując, że wszystkie te błędy są przypadkowe i nieza
leżne, możemy obliczyć teoretyczny, oczekiwany błąd poło
żenia punktu na fotoplanie sporządzonym ze współczynni
kiem kt = 6 na podstawie wzoru:
mp = ± ∣∕m3 + mJ + ml2 + m J1 +
nip = ± 0,40 mm

Jak widać z powyższego, największy wpływ na dokładność
fotoplanu mają błędy fotopunktów i błędy procesu prze
twarzania. Aby zwiększyć dokładność fotoplanu należy
więc:
1) dokładniej określać współrzędne fotopunktów,
2) zwiększyć dokładność przetwarzania, zwracając przy
tym szczególną uwagę na wyrównywanie negatywu w ka
secie przetwornika i zgrywanie fotopunktów na negatywie
z punktami osnowy.
Należy zaznaczyć, że błędy, które przyjęto do obliczenia
oczekiwanej dokładności fotoplanu, są błędami maksymal
nymi, ponieważ uzyskano je dla najmniej korzystnych wa
runków (na skraju przetwarzanego obszaru, na granicach
stref wysokościowych). Dla warunków przeciętnych wiel
kości tych błędów będą mniejsze.

4.

Technologia sporządzania fotoplanów z zastosowaniem
dużych współczynników powiększenia

Pracownik naukowy Katedry Fotogrametrii Moskiewskie
go Instytutu Urządzeń Rolnych — doc. D. G. Chiźyński za
proponował następującą technologię sporządzania fotopla
nów ze współczynnikami większymi niż te, które można
realizować na przetwornikach będących w użyciu:
Nalot

4

Geodezyjne określenie współrzędnych fotopunktow (wycinki zdjęć powiększone
do skali planu)

4

Kameralne zagęszczenie osnowy

4

Należy oczekiwać, że stosowanie analitycznych metod zagęszczania osnowy pozwoli na uzyskiwanie znacznie wyż
szych dokładności. Wzory analityczne uwzględniają — jak
wiadomo — kąt nachylenia zdjęcia i deniwelację, a dzięki
postępującemu doskonaleniu Stereokomparatorow i popra
wie fotogrametrycznej jakości zdjęć będziemy w stanie co
raz dokładniej określać, występujące we wzorach, współ
rzędne tłowe. Stosowanie metod analitycznych już obecnie
można wiązać z możliwością wykorzystania maszyn elektro
nowych.

Sporządzenie diapozytywu stykowego
i
Sporządzenie wstępnie przetworzonego
negatywu z Ł, = i — 3» (każdy na 1/4 zdję
cia)

4

Sporządzenie fotoplanu

4

Dczytelnianie i zdjęcie wysokościowe

4

Sporządzenie plerworysu

3. O dokładności fotoplanu, sporządzonego przy sześciokrot
nym współczynniku powiększenia
Dokładność fotoplanu charakteryzuje błąd średni położenia
Punktów sytuacyjnych w stosunku do najbliższych punktów
osnowy geodezyjnej. Na sumaryczny błąd średni fotopunktu
składają się:
1) błędy punktów negatywu — τn∏,
2) błędy fotopunktów użytych do przetwarzania — mo,
3) błędy procesu przetwarzania — τn∣,
4) błędy montażu fotomapy — τnm,
5) błędy wynikające z nieścisłego uwzględniania deniwe
lacji — TTlh.

W oparciu o przedstawioną wyżej technologię, autor wy
konał prace związane ze sporządzeniem fotoplanu osiedla
wiejskiego w skali 1:2000 z negatywu w skali 1:12 000.
Zdjęcia wykonano w 1961 roku kamerą lotniczą produkcji
radzieckiej AFA-TE-200, o ogniskowej f = 199,75 mm i ma
ksymalnej dystorsji, równej + 0,016 mm. Odległość między
znaczkami tłowymi wynosiła:
XX = 172,76 mm,
yy = 172,62 mm.

Szybkość lotu i ekspozycja — nie znane; jakość negatywów —
dostateczna (przy powiększeniu zauważalna nieostrość i niedoświetlenie).
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VÍ celu sporządzenia i kontroli fotopianu, w terenie okreś
lono geodezyjnie współrzędne fotopunktów. Fotopunkty te
były identyfikowane na zdjęciach, powiększonych do skali
planu (1 : 2000). Ogółem określono współrzędne 53 fotopunk
tów z dokładnością ± 0,3 m.
Prace kameralne rozpoczęto od zagęszczenia osnowy. Za
gęszczenie wykonano metodą uproszczonej, analitycznej fototriangulacji, przy założeniu, że a
Io i Δ h ≤ 30 m.
Określane punkty użyte następnie do przetwarzania, zostały
nakłute na oryginalnych negatywach. Punkty dostosowania
(fotopunkty zidentyfikowane w terenie) nie były nakłuwane.
Zaletą rozwiązania jest to, że nakłuwając dowolne punkty
unikamy istotnego, przy dużych powiększeniach, błędu na
kłucia wybranego punktu. Przy takim sposobie zagęszczenia
pozostaje tylko błąd identyfikacji punktu dostosowania i ste
reoskopowego pomiaru współrzędnych tłowych punktów za
gęszczenia. Jak wynika z przeprowadzonych badań [7], błąd
ten (dla Stereokomparatora firmy Carl Zeiss — Jena, typ
1818, nr 219577) nie przekracza 0,013 mm.
Do rzędnych, zmierzonych na lewym negatywie, wprowa
dzono poprawki uwzględniające nierównomierną deformację.
Poprawki te obliczano na podstawie wzorów:
y =yim∙ K

κ=y^
χ<>-yt

gdzie:
ytm — zmierzona na lewym zdjęciu rzędna,

y0 —
x0 —
y∣ —
x, —

znaczkami tłowymi yy kamery,
znaczkami tłowymi kamery xx,
znaczkami tłowymi na zdjęciu,
znaczkami tłowymi na zdjęciu.

odległośćmiędzy
odległośćmiędzy
odległośćmiędzy
odległośćmiędzy

Współrzędne punktów’sieci zagęszczającej obliczono na pod
stawie wzorów wcięcia wprzód, przedstawionych dla naszego
przypadku w następującej postaci:

wtedy:
Xp = XfL

yp = -yi-L

Po obliczeniu współrzędnych punktów sieci zagęszczającej
w układzie zdjęcia, przeprowadzono transformację opartą
o trzy punkty dostosowania, w wyniku której otrzymano
współrzędne, ,wyrażone w lokalnym układzie geodezyjnym.
Dalsze postępowanie jest następujące. Sporządza się powięk
szony, wstępnie przetworzony, negatyw. W tym celu z ory
ginalnego negatywu, z nakłutymi punktami sieci zagęszcza
jącej — fotopunktami, wykonuje się stykowy diapozytyw,
na którym fotopunkty odfotografują się jako czarne plamki
o rozmiarach 0,1—0,2 mm. Otrzymany diapozytyw przetwa
rza się ze współczynnikiem powiększenia k< = 2,4× i spo
rządza się negatyw dla interesującej nas części obszaru.
Wielkość obszaru musi być taka, aby przedstawiający go ne
gatyw zmieścił się w kasecie przetwornika. Fotopunkty bę
dą widoczne na negatywie jaκo białe kółeczka o średnicy
około 0,4 mm. Dzięki sporządzeniu wstępnie przetworzonego
negatywu, ze współczynnikiem powiększenia k∣ = 2,4x, mo
żemy nie tylko zwiększyć ostateczny współczynnik powięk
szenia, lecz także przy dalszym przetwarzaniu nie uwzględ
niać decentracji części negatywu.
Po wykonaniu wstępnie przetworzonego negatywu ćwiartki
zdjęcia przystępujemy do sporządzenia fo√cρlanu. W tym
celu sporządzamy osnowę w skali planu i w oparciu o nią
nanosimy Ictopunkty. Poprawki ze względu na deniwelację
fotopunktów uzytycn do przetwarzania można wprowadzać
w oparciu o wysokości wzięte z mapy w skali 1 : 10 000. De
niwelację całego przetwarzanego terenu uwzględnimy sto
sując przetwarzanie strefowe i tzw. montaż optyczny na
jednolitym arkuszu papieru fotograficznego, który nakle
jamy na arkusz aluminium.
Dobre wyniki może dać metoda prof. M. B. Piaseckiego,
przedstawiona w {6], ponieważ sporządzenie maski w postaci
siatki kwadratów nie jest zbyt trudne i pracochłonne, tym
bardziej, że dla dużych skal będą to kwadraty o stosunkowo
znacznych powierzchniach.
Metoda strefowego przetwarzania ćwiartki zdjęcia różni
się od przetwarzania całego negatywu charakterem prze
sunięć, SpowOdowanych deniwelacją terenu. Wkładając do
kasety przetwornika powiększoną, wstępnie przetworzoną
ćwiartkę całego negatywu (np. 2⅛0 X 300), nie mamy możli
wości zestrojenia punktu nadirowego (albo punktu główne
go, przy małych a) z osią optyczną przetwornika. Wprawdzie
punkt nadiru nie może otrzymywać poprawek ze względu na
deniwelację, jednak przy sprowadzaniu kolejnych stref wy
sokościowych do skali planu, punkty obrazu przemieszczają
•się wzdłuż kierunków radialnych od lub do osi optycznej
przetwornika, a więc przemieszcza się i punkt nadirowy
(rys. 4).

XictgB + x^ctg√l -yl+y2

ctgA + CtgB
_ JiCtgB +y2ctg√l + X1 — X2

ctg j4 -p ctg B
Xi = Ji = y2 = 0

X2 = ⅛

b — Xp

Xl

ctg A = —

ctg B = ----------

yP

yi

________ yi ____ _ _______ *
fb∙y p
Xl _ b — Xp
xiyp -P yi. (6 — xp)

yi

yP

-yi-byp
*ιyp + yι-(J>-χp)
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W celu zapewnienia niezmiennego położenia punktu 0
należy, przy przejściu od jednej strefy do drugiej, przesunąć
osnowę E w taki sposób, aby punkt 0,∏ fOtoobrazu drugiej
strefy pokrył się z punktem 0. Dla zapewnienia dokładnego
montażu należy poprowadzić przez punkty 3 i 0 linię prostą
(kierunek centralny) i uważać, aby punkt 3 nie schodził
z linii.
Doświadczenia wykonanych prac wskazują, że wszystkie
te procesy można wykonać dostatecznie szybko i dokładnie.
Zmianę skali, przy przejściu od jednej strefy wysokościo
wej do drugiej najlepiej wykonać przy pomocy odcinka do
stosowania: można też korzystać z podziałek przetworników.

5. Kontrola dokładności fotoplanu

W celu skontrolowania dokładności fotoplanu zmierzono
na nim przy pomocy koordynatografu współrzędne 59 punk
tów. Były to te same punkty, których współrzędne określono
uprzednio metodami geodezyjnymi (w wyniku pomiarów
w terenie), z błędem średnim m = + 0,15 mm w skali planu.
Otrzymano następujący rozkład błędów:
Tablica 5

Błędy średniego poło
żenia punktu na fotomapie

Ilość

M <C 0,1 mm
0,2
M
0,3
M
0,4
M
0,5
M
M
0,6
M
OJ
0,8
M
M
0,9
M
1,0

10
16
14
6
6
4
1
1
1
0

ganej dokładności, około 60 razy zmniejszy się ilość zdjęć
danego terenu, przy pokryciu między zdjęciami równym
60% i między szeregami — równym 40%. W związku ze
zmniejszeniem ilości zdjęć maleje niezbędny nakład prac
fotogrametrycznych i geodezyjnych (mniejsza liczba fotopunktów).
Na zakończenie należy podkreślić, że możliwe jest takie
zaplanowanie nalotu, by ze zdjęć można było otrzymywać
całe arkusze map w nomenklaturze międzynarodowej, oez
konieczności montowania arkuszy z większej ilości zdjęć.
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Z działalności PTF w dziedzinie fotogrametrii analitycznej
W ramach Polskiego Towarzystwa
Fotogrametrycznego wyłoniła się grupa
fotogrametrów zajmujących się meto
dami numerycznymi. Inicjatywę zorga
nizowania wymienionej grupy podjął
mgr inż. C. Wajrak. Patronują jej pro
fesorowie: M.B. Piasecki i T. Wysz
kowski. Nawiązana została równocześ
nie ścisła współpraca z prof. T.J. Bła
chutem z Kanady.
W dotychczasowej swej działalności
grupa ta zajmowała się działalnością
szkoleniową. W okresie od grudnia
1966 r. odbyło się kilka zebrań, na któ
rych omówione zostały następujące za
gadnienia:
.
1. Ogólne zasady aerotriangulacji analitycznej — opracowali i referowali:
mgr inż. Μ. Gałda (PW), mgr inż. Μ.
Godlewski (WPG), mgr inż. A. Perelmuter (WPG).
2. Interpolacyjna metoda aerotrian
gulacji K. Rinnera — opracowały i re

ferowały: mgr inż. K. Smosarska
(WPG), ‘ mgr inż. E. Wanot-Switek
(WPG).
3. Zastosowanie metody Rinnera w
pracach doświadczalnych na maszynach
elektronowych — opracowali i refe
rowali: mgr inż. Μ. Godlewski (WPG),
mgr inż. S. Janiszewski (WAT).
4. Informacja na temat własnych
naukowo-badawczych opracowań — re
ferowali: mgr inż. L. Pęczek (PW), mgr
inż. A. Majde (PW), mgr inż. Μ. Galda
(PW), mgr inż. A. Rymarowicz (PW),
mgr inż. S. Orzechowski (IGiK), mgr
inż. A. Perelmuter (WPG).
Na najbliższe spotkanie planowane
jest omówienie metody Schuta, Schmid
ta, Lobanowa oraz bieżące informacje
na temat prac badawczych w innych
krajach. Następny etap stanowić będzie
prowadzenie własnych prac.
Obecnie, na całym świecie następuje
gwałtowny rozwój metod numerycz

Międzynarodowe sympozjum
na temat fotomap i ortofotomap

2. Wyniki aktualnego zastosowania foto
map i ortofotomap:
— mapy w skali 1 : 5000 i w skalach więk
szych
— mapy w skali 1 : 5000 do 1 : 20 000
— mapy w skali 1 : 25 OOO iw skalach
mniejszych.

Grupa Robocza nr 3
— Międzynarodo
wego TowarzjfStwa Fotogrametrycznego or
ganizuje w dniach od 17—22 września 1967 r.
w Ottawie, Międzynarodowe Sympozjum
święcone zagadnieniom fotomap i ortofoto
map. Sympozjum połączone jest z posiedze
niem Komitetu Permanentnego Międzyna
rodowej Federacji Geodetów (FIG).
Celem sympozjum jest przegląd dotych
czasowych osiągnięć i dyskusja na temat
dalszego rozwoju tej ważnej dziedziny fo
togrametrii.
Program sympozjum przewiduje następu
jące punkty:
1. Sprzęt i technologia opracowania fo
tomap i ortofotomap.

3.
—
—
—

Specjalne zastosowanie ortofotomap:
mapy miejskie,
mapy katastralne,
projekty inżynieryjne.

4. Dyskusja na temat konstrukcji instru
mentów i metod sporządzania ortofotomap.
W czasie sympozjum uczestnicy będą mie
li możność zapoznania się z instrumentami
fotogrametrycznymi stosowanymi do spo
rządzania ortofotomap.

A. L.

nych. Pozwalają one na pełne zauto
matyzowanie procesu opracowań topo
graficznych i nietopograficznych (inży
nieryjnych), wyeliminowanie trudnej i
kosztownej pracy ludzkiej, skracają
czas i obniżają koszty produkcji. Ogólnie dostępny sprzęt Zeissa jest w
pełni przystosowany do opracowań analitycznych.
Celem powstania grupy jest przy
śpieszenie rozwoju metod numerycz
nych w Polsce i szybszego wprowadze
nia ich w życie.
Osiągnąć to można jedynie przez rze
telną wiedzę z dziedziny matematyki,
geometrii rzutowej i fotogrametrii ana
litycznej.
Dotychczasowy charakter spotkań, bu
rzliwe dyskusje, tematyka referatów
wskazują, że cel ten zostanie osiągnię-

Sympozjum międzykomisyjnej
grupy roboczej
„Fotogrametria inżynieryjna"
W dniach od 29—30 czerwca 1967 r. odbyło
się w Paryżu i w Orly pod Paryżem sym
pozjum międzykomisyjnej grupj’ roboczej
Międzynarodowego Towarzystwa Fotograme
trycznego, poświęcone zastosowaniu foto
grametrii w budowie dróg.
Główny temat sympozjum stanowi dys
kusja m temat użycia różnych tj’pów mo
deli liczbowych w budowie dróg i ich wpły
wu na proces fotogrametryczny.
Z okazji sympozjum został zademonstro
wany nowy automatyczny system umożli
wiający sporządzanie modeli liczbowych,
który został opracowany we francuskim de
partamencie budowy dróg. W czasie sympo
zjum została również zorganizowana wy
cieczka na teren budowy autostrad>’ pod
Paryżem.

A. L.
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BIULETYN

Kaktwgraficzny
Doroczne zebranie Sekcji Kartograficznej
W dniu 23 marca 1967 r. z udziałem
27 kolegów reprezentujących poszcze
gólne jednostki wykonawstwa geode
zyjnego zarówno na terenie Warszawy,
jak i województwa, odbyło się zebra
nie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji
Kartograficznej.
Zebranie zostało urozmaicone cieka
wym referatem kol. J. Kobylińskiego,
pt. Reprodukcja kartograficzna we
Francji, w którym zawarte były wra
żenia z pobytu w zakładach poligra
ficznych. Kol. J. Kobyliński omówił
poszczególne technologie wydania map
tematycznych. Dużo uwagi poświęcił
zagadnieniu wyposażenia poszczegól
nych zakładów produkcyjnych,
w
sprzęt fotograficzny i poligraficzny.
Stwierdził obiektywnie, że we Francji
stosowane są przeważnie urządzenia
Zachodnioniemieckiej firmy Klimsch,
która wyposaża poszczególne pracow
nie zarówno w sprzęt fotograficzny, jak
i w urządzenia do druku map oraz dla
pracowni przygotowawczych. Sprzęt
ten odznacza się wysokim standardem
wykonania, nowoczesnością i w użyciu
zapewnia uzyskanie właściwych efek
tów technicznych i ekonomicznych.
Prelegent zapoznał zebranych z nowo
czesną techniką elektrodruku stosowa
nego we Francji dla potrzeb kartogra
fii.
Po tym ciekawym reportażu, stano
wiącym wizję ukierunkowania najno
wocześniejszych zdobyczy techniki dla
potrzeb krajowej Wielkoskalowej kar
tografii, zebrani szybko zmienili temat,
zajmując się sprawami Sekcji Karto
graficznej. W zagadnienie to wŋrowadziło zebranych sprawozdanie Zarządu
Sekcji z działalności w ubiegłym ro
ku — aż do dnia zebrania. Głównym
nurtem pracy Sekcji były okresowe
seminaria na najbardziej aktualne te
maty związane z potrzebami produkcji,
wiaźace sie z rozwojem krajowej wielkoskalowei kartografii. Wśród nich
dużym zainteresowaniem cieszyło się
zagadnienie redakcji map miejskich,
metoda fotoskadu nazewnictwa na ma
pach, metody i sposoby wyrównywa
nia odchyłek powstałych przy monta
żu materiałów Iotoreprodukcyjnych o
różnych wagach kartometryczności. Za
początkowano również szeroka akcję
szkoleniowa, tematem której były za
gadnienia kartografii VzielkoskalOwej i
nowoczesnych metod reprodukcji kar
tograficznej, głównie z instruktażem w
zakresie organizacji, technologii, wypo
sażenia poszczególnych pracowni doStosowanvch do produkcji map. Na
kursach tvch wvsuwano śmiałe nropozvcje organizacji pracowni m>edzyzaVladowvch. dysnonujacych pełnym pro
filem nrodnkcvinvm w zakresie renrodnV<'ji men Postulat fen uzasadniono
wτcrit>dami Okonomieznvmi i technicz
nymi faVjrni jak:
— pełniejsze wykorzystanie urzą
dzeń,
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— łatwiejsze zainstalowanie poszcze
gólnych przyrządów,
— możność stałego unowocześniania
posiadanego parku maszynowego.
Kursy takie odbyły się w ośrodkach
wojewódzkich i organizowane były
przez zarządy oddziałów. Zajęcia na
tych kursach prowadzone były przez
członków Sekcji Kartograficznej.
W okresie 1966 r. dojrzała koncepcja
zorganizowania konferencji naukowotechnicznej na tematy kartograficzne.
Koncepcja ta konsekwentnie realizo
wana w ostatnich miesiącach nabrała
dalszych kształtów. Powołany został
Komitet Organizacyjny Konferencji.
Zarejestrowano ją jako XXXIV Konfe
rencję i po wielu dyskusjach nadano
jej tytuł „Kartografia Wielkoskalowa
w gospodarce narodowej”.
W pracach organizacyjnych Konfe
rencji przyjęto następujące kryteria:
— za skalę graniczną opracowań
Wielkoskalowych przyjąć mapy opra
cowywane w skali 1 : 10 000, które wy
dzielają zakres tematyczny problemów
poruszanych na konferencji,
— termin zorganizowania Konferen
cji ustalono na początek listopada
1967 r.,
— czas trwania Konferencji nie dłu
żej niż 3 dni,
— na miejsce Konferencji wybrano
Poznań,
— przewiduje się, że na Konferencję
zostana przygotowane 3 referaty ogól
ne 0 charakterze problemowym, mają
ce znaczenie wiodące oraz około 30 re
feratów szczegółowych, usystematyzo
wanych w 5 następujących grupach te
matycznych:
1 — Wielkoskalowe opracowania"kartograficzne dla potrzeb inżynierskich,
2 — badania naukowe z zakresu kar
tografii Wielkoskalowej,
3 — zasady generalizacji map wielkoskalowych (redagowanie),
Æ — mapy glebowe i glebowo-rolnicze krain.
5 — technologia ODracowań i repro
dukcji map Wielkoskalowych.
Poszczególne referaty bogato ilustro
wane przykładami i materiałami kar
tograficznymi zostana wydrukowane w
nakładzie 500 egzemnlarzv dla uczest
ników konferencji, jak również zosta
na rozesłane d’a potrzeb produkcyj
nych poszczególnym
Organizacvjnvm
jednostkom wykonawstwa geodezyjne
go.
Tak przygotowane materiały konfe
rencyjne beda zawierać informacje
z zakresu kartografii i reprodukcji
Wielkoskalowej.
•

Ogólne zebranie Sekcji dokonało wy
boru nowego Zarzadu. Akceptując je
dnogłośnie skład dotychczasowy doko
nano wyborów uzupełniających. Skład
Zarządu Sekcji przedstawia się wiec
następująco: przewodniczący — kol. F.

Piątkowski, wiceprzewodniczący — kol.
L. Brokman, sekretarz naukowy — kol.
S. Kolanowski, członkowie koledzy: H.
Leśniok, S. Lewito, A. Skurzak.
Plan tematyczny pracy Sekcji Kar
tograficznej na 1967 r., poza przygoto
waniem XXXIV Konferencji na temat
kartografii
Wielkoskalowej w gos
podarce narodowej, obejmuje następu
jące tematy:
1. W połowie maja br. w Poznaniu—
przeprowadzenie seminarium na temat
„Pojęcie mapy”
2. W czerwcu br. w Warszawie —
przeprowadzenie seminarium przez kol.
Z. Brunnera na temat: Technologia 0pracowań i wydania szkolnego Atlasu
Świata.
3. We wrześniu lub październiku br.
w Rzeszowie — przeprowadzenie se
minarium przez kol. Μ. Kaszycę na te
mat: Międzyzakładowa Pracownia Re
produkcji Kartograficznej (Rzeszów). W
ramach programowego spotkania prze
widuje się pobyt uczestników w tere
nie: zwiedzane Łańcuta, odwiedzenie
pracowni reprodukcji kartograficznej
WBGiUR w Rzeszowie oraz terenu bu
dowy zapory i elektrowni wodnej w
Solinie.
Podczas Dlanowanej działalności se
minaryjnej Zarzad Sekcji pragnie
WDrowadzic nowa forme pracy. Dolega
jące na odbywaniu snotkań Seminarvjnvch w miejscu zatrudnienia osoby
Drzeprowadzaiacei seminarium. Uczest
nicy seminarium beda mieli możność
zapoznania sio z warunkami pracy określonego zakładu, poznać stosowana
tam technikę i technologie produkcji.
Dvskusja Vzvkazala. że działalność
Sekcii Kartograficznei jest mało sn∩Dularvzowana w Doszczegolnveh ośrod
kach geodezyjnych. Dostavriono wiec
następujące propozycje jej Dopuiaryzacii:
Pronozycja T. Dla skutecznego prze
niesienia działalności Selrcii Kartogra
ficznej V/ teren. Zobovriazuie sio noszczevólnvch czlonkóvz do Drovradznnia
S-Orokioi działalności na Svroim tere
nie. w f∩rm'"e odczvtów. Drovzadvonia
Hvskusii na określone ÷ematv nrodulrOvino organizowanie wvstaw szkoleń
-okresie kartografii.

Pronnzvcja TT.
Zohowiazuie
sio
V-Szvstkich członków Sekcji do zgła
szania gotowości wygłaszania referatów
pa koleinvch seminariach Sekcji.
Propozvcja IΠ. Biuletvn Kartogra
ficzny nka711iacv sio w Przevladzio
Geodezyinym powinien posiadać dział
informacji 0 pracach kartograficznych
- dziedziny technologii, organizacji i ekonnmiki pracv. Zarzad Sekcii Karto
graficznej
Przv okazji apeluje do
VfSzvstirich kolegów
0 przesyłanie
krótkich notatek, które posłużą za ma
teriał informaovinv. w postaci zamie
szczanego w Biuletvnie stałego serwi
su.
Mgr inż. Lech Brokman
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DZIAŁ OGÓLNY
70
007:65.01
IGiK
BEER S.: Cybernetics and management. Cybernetyka a za
rządzanie. PWN, 1966, ss. 235, rys. 8, poz. bibl. 41.
Omówiono źródła cybernetyki oraz wykazano związki
pomiędzy cybernetyką a innymi dziedzinami nauki i kie
runkami myślenia. Na tak szerokim tle przedstawiono mo
żliwości i korzyści stosowania cybernetyki w przemyśle
i w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Sposób ujęcia przy
stępny.
S. D.
*
71
333.013.6:65.012.122
IGiK
CLERGET Μ., LUDOT Μ.: Ordonnancement d’un remem
brement par la méthode du chemin critique. Planowanie
kalendarzowe scalenia metodą ścieżki krytycznej. Géomè
tre, 1966, t. 110, nr 12, s. 16—28, rys. 9, tabl. 2.
Krótkie omówienie metody ścieżki krytycznej. Opis czyn
ności przy postępowaniu scaleniowym oraz tabela czynno
ści i zdarzeń wprowadzonych w sieć zależności. Tabela
czynności zawiera czasy trwania czynności (maksymalne
i minimalne), ich różnice, wskaźniki kosztów oraz całkowi
te zapasy czasów. Ścieżka krytyczna została wyznaczona
w oparciu o przyjęty maksymalny czas trwania czynności,
a przy tym warunku skonstruowana sieć posłużyła za pod
stawę do obliczenia terminu końcowego, uwzględniając naj
mniejsze koszty przy założonym przez autora przyspiesze
niu wykonania zadania.
R. R.

*
72
613.644:331.054:331.87
IGiK
FanaSZCZUK i.: Badanie zmian sprawności funkcji psy
chicznych podczas pracy w hałasie. Pr. CIOP., Warszawa,
1966, nr 49, B5, s. 129—141, rys. 2, tabl. 4, poz. bibl. II.
W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono badania
wpływu hałasu na poziom następujących sprawności: koor
dynacja oka i ręki, dodawanie liczb, dokładność spostrze
żenia oraz reakcja na bodźce świetlne. Wyniki badań wy
kazały w szczególności wpływ hałasu na czas reakcji na
bodźce świetlne.
A. Ł.
*
73
528.01/.02:371.24
IGiK
HOLECZY G., HORVATH K., SARDY A.: Az
ÉKME
általános geodéziai Hierogyakorlatanak reformprogramja.
Zreformowany program zajęć w zakresie miernictwa Kate
dry Geodezji Ogólnej Uniwersytetu Technicznego w Buda
peszcie. Geodéz. és Kartogr. (B-pest), 1966, t. 18, nr 6,
s. 433—441, rys. 7.
Wprowadzona w 1963 r. reforma studiów wyższych zmie
niła znacznie ćwiczenia geodezyjne w Uniwersytecie Tech
nicznym nie tylko co do czasu ich trwania, lecz również
co do tematyki. Zreformowany program nauczania podniósł
czterokrotnie ćwiczenia w terenie do 12 dni i zamiast je
dnolitego ogólnego programu wprowadził ćwiczenia odpo
wiadające profilom poszczególnych specjalności. Przedsta
wiono podzielony na specjalności program oraz kolejność
następujących w tych specjalnościach zadań w zakresie
ćwiczeń z geodezji ogólnej.
T. B.
*
74
002.6:528
IGiK
PAUL H.J.: Geodätische Information und Dokumentation
ein wissenschaftliches Problem. Informacja i dokumentacja
geodezyjna zagadnieniem naukowym. Vermessungstechnik,
1967, t. 15, nr 1, s. 19—22.
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Praca jest przyczynkiem do wyjaśnienia kwestii, w jakim
stopniu możliwe jest stosowanie aktualnej informacji i do
kumentacji w geodezji. Zbadano stan obecny i wskazano
jak zadania informacji i dokumentacji geodezyjnej będą
rozwiązywane w przyszłości.
T. B.
*
75
65.011.4:528:528.9
IGiK
SCHILLER O.: Zum Nachweis der Arbeisproduktivitat im
Vermessungs-und Kartenwesen. Przedstawienie wydajności
pracy w geodezji i kartografii. Vermessungstechnik, 1966,
nr 12, A4, s. 441—443, rys. 1.
Badanie metod, za pomocą których możliwe jest określe
nie wydajności pracy. Wydajność pracy możliwa jest do
przedstawienia zarówno za pośrednictwem wydajności jed
nej osoby, jak również za pomocą metody sum czasów.
Przeanalizowano czynniki mające wpływ na obliczenia me
todą sum czasów.
A. Ł.
GEODEZJA SATELITARNA

*
76
528:341:629.195
IGiK
BOWKER D.E.; PAGEOS program observation study.
Opracowanie programu obserwacji satelity PAGEOS. Surv.
Mapp., 1966, t. 26, nr 4, s. 607—612, rys. 4, tabl. 2.
Dokonano analizy orbity satelity PAGEOS z uwzględ
nieniem możliwości wykonania jego obserwacji w ciągu
5 lat na każdej z 36 stacji tworzących sieć zaprojektowaną
przez Służbę Pomiarów Brzegowych i Geodezyjnych. Opra
cowano typowy kalendarz obserwacji dla kilku reprezen
tatywnych linii bazowych i trójkątów w sieci 36-punktowej
triangulacji. Dokonano też krótkiej analizy zachowania się
satelity na orbicie, z której wynika że PAGEOS nadaj e się
do eksperymentowania w zakresie triangulacji na cele
powietrzne wymagającej wysokości od 2000 do 6500 kilo
metrów.
T. B.

*77
528.225:629.195'
IGiK
KABELAĆ J-: Urćeni dráhy ze dvou soućasnych pozorováni
na dvou bodech. Określenie orbity sztucznego satelity Zie
mi na podstawie dwóch równoczesnych obserwacji na dwóch
punktach. Geodet. a kartogr. Obzor, 1967, t. 13, nr 1,
s. 3—5, rys. 2, poz. bibl. 7.
Opisano sposób określenia elementów orbity sztucznego
satelity Ziemi na podstawie jego zdjęć dokonanych jedno
cześnie dwukrotnie na dwóch stacjach. Określenie wekto
rów i współrzędnych równikowych satelity. Obliczenie po
łożenia płaszczyzny orbity satelity w przestrzeni. Oblicze
nie położenia i kształtu orbity satelity na jej płaszczyźnie.
T. B.
ASTRONOMIA GEODEZYJNA
78’
529.76:621.3696—58
IGiK
STANIEWSKI μ.: Badanie opóźnienia aparatury do od
bioru sygnałów czasu w Borowej Górze. Pr. IGiK1 1966,
t. nr 3/30, s. 91—97, rys. 5.
Opis aparatury i metody obserwacji. Przedstawiono za
leżność pomiaru opóźnienia od takich czynników jak: na
grzewanie aparatury, Odstrojenie odbiornika i generatora
i innych. Wysunięto propozycje wprowadzenia zmian do
metody obserwacji, polegających na zwiększeniu szybko
ści odczytów oraz dokonywaniu odczytów na wyższym
poziomie sygnału wyjściowego. Zmiany te pozwolą na
zwiększenie dokładności odbieranych sygnałów czasu.
A. Ł.
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*METMA GEODEZYJNA
*
79
528.563.089.6
IGiK
CHOJNICKI T.: Metody cechowania grawimetrów typu
Askania Gs-11. Pr. IGiK, 1966, t. 13, nr 2/29), s. 3—84, rys.
18, tabl. 14, poz. bibl. 12.
Ogólna teoria grawimetru Askania Gs-11. Omówiono dwie
metody cechowania i obliczania pomiarów, wykonanych
tym grawimetrem oraz podano wzory szczegółowe, uwzględ
niające zagadnienie techniki pomiarów grawimetrami.
Wyprowadzono związki zachodzące pomiędzy obu rozpa
trywanymi metodami. Dokonano analizy dokładnościowej
opracowań.
A. Ł.

*
80
528.27
IGiK
JĘDRZEJEWSKA Μ.: Zagadnienie przyjęcia stałej gęstości
przy opracowaniu map anomalii Bouguera. Pr. IGiK, 1966,
t. 13, nr 2(29), s. 151—162, tabl. 3, poz. bibl. 27.
Rozważania na temat ujednolicenia na dużych obszarach
anomalii grawimetrycznych. Omówiono jednolity system
anomalii Bouguera ze stałą gęstością (σc), reprezen
tującą rzeczywiste gęstości podłoża (σ). Wyznaczono gra
ficznie i liczbowo orientacyjny przebieg zmian anomalii
Bouguera na obszarze Polski dla trzech wariantów gę
stości stałej.
A. Ł.
*
81
528.27.061:528.21
IGiK
MORITZ H.: Grundsätzliches zur Bouguerreduktion. Za
sadnicze uwagi na temat redukcji Bouguera. Z. Vermess.-wes., Stuttgart, 1966, nr 12, s. 481—486, rys. 2, poz. bibl. 6.
Używana metoda wyznaczenia redukcji Bouguera nie
dostarcza bynajmniej anomalii Bouguera w znaczeniu
geodezji fizycznej. Odchylenia mogą osiągać wartość rzędu
samej anomalii. Podano wzory do obliczenia ścisłej ano
malii Bouguera.
T. Ba.

POMIARY KRAJU
*82
528.335
IGiK
BEHRENDS R., RÜSSLER H.: Abhängigkeit der Richtungsmes.'ung in Triangulationen niederer Ordnung von der
InstJ-Umentenaufstellung, der Zielstrahlhohe und der Ta
geszeit. Zależność pomiaru kierunku w triangulacjach niż
szej klasy od ustawienia instrumentu, wysokości linii celo
wej i pory dnia. Vermessungstechnik, 1966, nr 11, A4,
s. 429—433, rys. 3, tabl. 2, poz. bibl. 1.
W sieci trójkątów przeprowadzono jednocześnie pomiary
kierunków rozdzielone w ciągu całego dnia. Na podstawie
wyrównania trójkątów i średniego błędu kierunku, jako
najważniejszego kryterium dokładności triangulacji, otrzy
mano następujące zależności: obserwacje kierunków w
triangulacjach niższej klasy mogą być przeprowadzone
zarówno na sygnałach trygonometrycznych. jak i na staty
wach o każdej porze dnia w jednym nie podzielonym
programie obserwacji.
A. Ł.
*
83
528.024.6.088.3
IGiK
MARCAK P.: K presnosti hydrostatickej nivelácie. Do
kładność niwelacji hydrostatycznej. Geodet. a kartogr.
Obzor, 1966, nr 12, s. 315—318, rys. 3, tabl. 1.
Wpływ temperatury na wyniki niwelacji hydrostatycz
nej. Pomiar doświadczalny dla porównania różnic wyso
kości przy zastosowaniu precyzyjnej niwelacji geometrycz
nej i niwelacji hydrostatycznej. Ocena dokładności niwe
lacji hydrostatycznej, wnioski otrzymane z doświadczal
nego wyznaczenia dokładności dotyczące praktycznego sto
sowania tej metody oraz dla dalszego jej rozwoju.
A. Ł.

*
84
528.024.1—187.4:528.112
IGiK
SCHWARZ E.: Zur Elimination von systematischen Fehlern
im Nivellement. Eliminacja błędów systematycznych w ni
welacji. Z. Vermess.-wes., 1966, nr 12, B5, s. 486—493, rys. 2,
tabl. 3, poz. bibl. 9.

Opisano metodę obserwacji niwelacji precyzyjnej przy
pomocy niwelatora automatycznego Zeiss Ni 2, eliminującą
błędy systematyczne spowodowane przeciętnym osiadaniem
łat niwelacyjnych i instrumentu oraz średnim pochyleniem
horyzontu. Najbardziej poprawną wysokość otrzymuje się
jako średnią dwukrotnej niwelacji (odczyt obu podziałów
łaty względnie zmiana wysokości instrumentu, pomiar w
obu kierunkach). Błąd średni znaleziony drogą obliczeń,
nie jest obciążony średnim wpływem osiadania łat.
T. Ba.
KARTOGRAFIA
*
85
528.37:528.94
IGiK
BOKUN j., ChowaNska d., Majewska μ.: Metoda
przeprowadzenia wyznaczeń i obliczeń dotyczących opraco
wania mapy średnich wysokości w Polsce. Pr. IGiK, 1966,
t. 13, nr 2(29), s. 168—175, tabl. 1, poz. bibl. 5.
Przyjęto zasadę, że elementarnym obszarem H⅛r jest
obszar na mapie roboczej o wymiarach ∆φ = 1'15" i ∆λ =
= 1'52",5, odpowiadający arkuszowi mapy w skali 1 :5000.
Obszar ten dzielono na 4—8 części, dla których można
wizualnie wyznaczyć średnią wysokość n.p.m. Dla arku
szy map, które obejmują częściowo powierzchnię morza,
przeprowadzono odrębnie wyznaczenie średniej wysokości
dla obszaru lądu (Hl) i średniej głębokości morza (Hm)
oraz obliczono na ich podstawie średnią wysokość H dla
całego arkusza. Uzyskano średnie wysokości n.p.m. dla
obszarów reprezentujących poszczególne arkusze map to
pograficznych w skali 1 : 5000, 1 : 10 000' i 1 : 25 000 dla
obszaru całej Polski. Opracowano mapę średnich wysokości
n.p.m. reprezentujących obszary o wymiarach ∆φ = 5',0
i ∆λ = 7',5.
A. Ł.

*
86
528.935:413.11:347.235.11
IGiK
KAPINUS K., StusAKOVA H.: Pomistni názvy pozemkovÿch trati na mapach. Lokalne nazwy uroczysk na ma
pach. Geodet. a kartogr. Obzor, 1966, nr 12, s. 319—324,
rys. 4.
Pochodzenie uroczysk i ich nazw. Ocena triangulacji daw
nego i stałego systemu katastralnego oraz porównanie
z terminologią przyjętą w latach 1948—1963. Przykład ba
dania nazw w gromadzie Nemćećky, pow. Znojmo, daw
niej majątek Plavec. Terminologia współczesnych map
Wielkoskalowych.
A. Ł.
*87
528.914:528.932
IGiK
KARASZEWSKA u.: Generalizacja rzeźby terenu na ma
pach topograficznych średnioskalowych. Pr. IGiK, 1966,
t. 13, nr 1(28), PPWK, B5, s. 3—96, zał. 17, poz. bibl. 126.
Praca składa się z trzech części. We wstępie zwrócono
uwagę na ścisły związek elementów treści map topogra
ficznych ze środowiskiem geograficznym, omówiono rów
nież zagadnienie przeznaczenia i wymagań, jakie są sta
wiane mapom topograficznym średnioskalowym. W drugiej
części podano ogólne zasady wykonywania generalizacji
rzeźby terenu na mapach topograficznych średnioskalo
wych oraz wymieniono poglądy wyrażone na ten temat w
literaturze krajowej i zagranicznej. Trzecia część zawie
ra szereg konkretnych przykładów rozwiązywania problemu
generalizacji niektórych typów rzeźby, sprawiających szcze
gólne trudności.
U. K.

*
88
912.44(99)
IGiK
KIELNIER JU.G.: Atłas Antarktyki. Atlas Antarktyki.
Gieodiez. i Kartogr., (Moskwa), 1966, nr 8, s. 50—53.
W maju 1966 r. wyszedł z druku kartograficzny tom geo
graficznego atlasu Antarktyki. Atlas składa się z 225 stron
zawierających 500 tytułów map, grafików i rysunków
z różnych gałęzi nauk przyrodniczych oraz historii odkryć
geograficznych. Wydany atlas geograficzny Antarktyki
jest przykładem międzynarodowej, światowej współpracy
w badaniach geograficznych przeprowadzonych w trudno
dostępnym i nie zbadanym okręgu kuli ziemskiej.
A. K.

Ninieiszv PrzeElad Dokumentacvlnv zawiera jedynie cześć analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumcnUCia 3UkazujI gs⅞ w ;po≡ ka Λ doki Lntacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKÓWO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych,
Która możA obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia i te
maty techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi.
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GŁÓWNA KOMISJA SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Sprawozdanie Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za I kwartał 1967 r.
1967 r. (zawiadomienie nr 640); Wło
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ ponieważ zabrakło funduszu na zapo
mogi. Pozostałość tych zapomóg będzie dzimierzu Maślijewiczu z Katowic,
wypłacona do września br. Zmarli na zmarłym 25.11.1967 r. (zawiadomienie
Styczeń 1967 r. Wpływy
stępujący koledzy: Andrzej Kapuścia- nr 641); Zygfrydzie Kujawskim z Zie
ze składek wyniosły
54.438,36 zł
rek z Warszawy dnia 23.XII.1966 r. lonej Góry, zmarłym 8.III.1967 r. (za
Wypłacono 8 zapomóg po
(zawiadomienie nr 631); Antoni Hüllen wiadomienie nr 642); Jadwidze Gilew
śmiertnych na sumę
88.000,00 zł
po zmarłych kolegach: Kazimierzu Pa der z Krakowa — 29.1.1967 r. (zawiado skiej z Łodzi, zmarłej 9.III.1967 r. (za
włowskim
ze Szczecina, zmarłym mienie nr 632); Ludwik Nowak z Po wiadomienie nr 643); Feliksie Tyskim
XII.1966
19.
r. (zawiadomienie nr 623); znania — 25.1.1967 r. (zawiadomienie- z Katowic, zmarłym 8.III.1967 r. (za
wiadomienie nr 644).
Eugeniuszu Trentowskim z Warszawy, nr 633); Stanisław Chodorowski z Opo
zmarłym 27.XII.1966 r. (zawiadomienie la — 26.1.1967 r. (zawiadomienie nr
nr 624); Włodzimierzu Tichonowie z 634); Arnold Licis z Katowic — 16.1.
KASA ZAPOMOGOWA
Rzeszowa, zmarłym 15.XII.1966 r. (za 1967 r. (zawiadomienie nr 635); Stani
wiadomienie nr 625); Józefie Taczyń- sław Zachara z Lublina — 5.Π.1967 r.
skim z Wrocławia z 3.1.1967 r. (zawia (zawiadomienie nr 636); Leonard Żu
Styczeń 1967 r. Wypłacono 2 zapo
domienie nr 626); Hubercie Filipczyku kowski z Łodzi — 14.11.1967 r. (zawia
mogi bezzwrotne na sumę 2500 zł ko
z Katowic, zmarłym 15.1.1967 r. (zawia domienie nr 637); Bronisław Łącki z legom z Warszawy i Zielonej Góry.
domienie nr 627); Konstantym Szweda Warszawy — 25.Π.1967 r. (zawiadomie
z Katowic, zmarłym 2.1.1967 r. (zawia nie nr 638).
Luty 1967 r. Wypłacono 5 zapomóg
domienie nr 628); Kazimierzu Karalus
bezzwrotnych na sumę 7500 zł kole
z Białegostoku, zmarłym 18.1.1967 r.
gom: z Bydgoszczy — 1, Katowic — 1,
Marzec 1967 r. Wpływy
(zawiadomienie nr 629); Franciszku ToKoszalina — 1, Warszawy — 1 i Wro
62.178,36 zł
biaszku z Krakowa, zmarłym 30.XII. ze składek wyniosły
cławia — 1.
Wypłacono 6 zaliczek za
1966 r. (zawiadomienie nr 630).
pomóg
pośmiertnych
24.000,00
zł
Luty 1967 r. Wpływy ze
Marzec 1967 r. Wypłacono 5 zapomóg
66.000,00 zł po zmarłych kolegach: Tadeuszu Paszskładek wyniosły
ta z Katowic, zmarłym 20.11.1967 r. (za bezzwrotnych na sumę 7000 zł kole
Wypłacono 3 zaliczki na
wiadomienie nr 639); Władysławie gom: z Łodzi — 3, Warszawy — 1 i
zapomogi pośmiertne na
Wojźgiałło ze Szczecina, zmarłym 4.ΠΙ. Wrocławia — 1.
13.000,00
zł
sumę

KRONIKA
Nominacje na wyższych uczelniach. Zy
cie Warszawy z dnia 23—24 kwietnia 1967 r.
podało listę profesorów, którym Rada Pań
stwa nadała tytuły naukowe profesorów
zwyczajnych i nadzwyczajnych, wśród któ
rych tytuł profesora nadzwyczajnego otrzy
mał doc. Felicjan Piątkowski z Politechniki
Warszawskiej — Wydziału Geodezji i Kar
tografii.

»
Zycie Warszawy z dnia 21 kwietnia 1967 r.
podało obszerną" wypowiedź doc. Ludoslawa Cicliowicza — geodety, członka Komitetu
s.
l.
Badań i Pokojowego Wykorzystania
Przestrzeni Kosmicznej PAN, koordynatora
krajowej sieci obserwacji sztucznych sate
litów.
ɪ .
Doc. Ludoslaw Cichowicz uczestniczył w
naradzie ekspertów kosmicznych, która od
była się ostatnio w Moskwie, na której omawianv był program współpracy krajów
socjalistycznych w dziedzinie badan kos
micznych.
*

Narodowy Atias Polski. W Instytucie Geo
grafii PAŃ powstaje wielkie dzieło — Narodowv Atlas Polski — liczące ok. 600 map
i wykresów. Prace nad Atlasem poprzedziły
wieloletnie badania i gromadzenie mate
riałów. analizy porównawcze z atlasami na
rodowymi innych krajów. Atlas opracowy
wany jest w myśl założeń Komisji Atlasów
Międzynarodowej Unii Geograficznej, ale we
dług programu polskich specjalistów. W
polskiej koncepcji Atlasu położony będzie
nacisk na współczesność. Atlas będzie dzie
łem narodowym reprezentującym najważ
niejsze zagadnienia współczesny
Polski.
Wiele miejsca zajmą w Atlasie ziemie za
chodnie i północne — problemy gospodar
cze, ludnościowe i kulturalne.
Nad całością prac przygotowywanego Atla
su czuwa Komitet Redakcyjny pod prze
wodnictwem prof. Stanisława Leszczyckiego.
WYNIKI KONKURSU
„GEODEZJA W FOTOGRAFII” ZA ROK 1966

W wyniku przeprowadzonej oceny po
szczególnych prac Sąd Konkursowy z nade
słanych 131 prac (24 autorów) przyznał na
stępujące nagrody:
.
Nagroda I — 3000 złotych — kol. Stani
sław Szymański (godło „S”) z WBGiUR w
Gdańsku, za prace: „Odchylenie”, ,,Na bu
dowie”, „Nad punktem”, „W rowie , „W
plenerze”.
, , τ
,
Nagrodę II — 2000 złotych — kol. Leszek
Piskozub (godło ,,Szpilka”) z WBGiUR w
Opolu, za prace: „Pomiarowy przy łacie”,
,,Przenoszenie stanowiska”, „Na stanowis
ku”.

Nagroda II — 2000 złotych — kol. Monika
Kowalska (godło „Polowiec”) z WBGGK w
Warszawie, za prace: ,,I”, „II”, „III” 1
„IV”.
Nagrodę III — 1000 złotych — kol. Tadeusz
Sobieraj (godło „Geoida”) — student Wy
działu Geodezji Politechniki Warszawskiej,
za prace: „Sekretarz” i „Przyrząd i obser
wator”.
Nagroda III — 1000 złotych — kol. Błasz
czyk (godło ,,Cantabile”) z WBGiUR w Opolu, za prace: „Kartki”, „Przy pracy”.
Nagroda III — 1000 złotych — kol. Leszek
Kolondra — student Wydziału Geodezji Gór
niczej AGH w Krakowie, za prace „Trian
gulacyjna kompozycja”, „Koniec przęsła”.
Wyróżnienia po 500 złotych otrzymali:
1. 'Kol. Alfred Czernechowski (godło „An
na”) z WBGiUR w Opolu, za prace: „Obser
wator”, „Cień niwelatora”.
2. Kol. Zbigniew Kaniewski (godło „Trój
kąt”) z WBGGK w Warszawie, za prace
„Fot. 2”, „Fot. 3”.
3. Kol. Jerzy Witan · (godło „Syrena”) z
WOPM w Warszawie, za prace: „Geodeci”,
„Pomiar z wieży”.
4. Kol. Mieczysław Fleszar (godło „Prak
tyk”) z WBGiUR w Opolu, za prace „Tele
metr”.
5. Kol. Tomasz Zurek (godło „Maciek”) —
student Wydziału Geodezji Górniczej AGH
w Krakowie, za pracę: „Stolik KARTI i krasula”.
Zgodnie z Regulaminem Konkursu Sąd
Konkursowy przyznał ponadto 3 nagrody z
przeznaczeniem na zakup sprzętu fotogra
ficznego następującym kołom Stowarzysze
nia Geodetów Polskich:
1 Kołu SGP przy Wojewódzkim Biurze
Geodezji i UR w Opolu — nagroda w wy
sokości 3000 złotych (uzyskane 65 punktów),
2. Kołu SGP przy Wojewódzkim Przedsię
biorstwie Geodezyjnym Gospodarki Komu
nalnej w Warszawie — nagroda w wysoko
ści 2000 złotych (uzyskane 61 punktów),
3. Kołu Geodetów Studentów Wydziału
Geodezji i Kartografii Politechniki War
szawskiej — nagroda w wysokości 1000 zło
tych (uzyskane 55 punktów).
W skład Sądu Konkursowego wchodzili
koledzy: Ryszard Umecki, Antoni Soszyń
ski, Lech Brokman, Wiesław Januszko, Adam Goławski, Adam Jochman (ten ostatni
jako przedstawiciel Związku Polskich Ar
tystów Fotografików).

Nagrody z Funduszu Postępu Technicznego
w 1966 roku

W roku 1966 przyznane zostały następują
ce nagrody z funduszu postępu techniczne
go:
I. Decyzją Przewodniczącego Komitetu Nau
ki i Techniki przyznano:

— Nagrodę w sumie 80 000 złotych — za
opracowanie kompletu map średnich wyso
kości nad poziomem morza w Polsce —
zespołowi: dr inż. Jerzy Bokun, mgr mz.
Danuta Chowańska, mgr inż. Maria Majew
ska, techn. Teresa Ligowska, mgr inż. Ro
man Rodkiewicz (IGiK), mgr inz. Jozef Ci
szewski, mgr inż. Tadeusz Federowski, mgr
inż. Tadeusz Pęczek (PPF).
— Nagrodę w sumie 50 000 złotych —· za
geodezyjne wyznaczenie pionowych przesu
nięć powierzchni na obszarze Górnośląskie
go Zagłębia węglowego i ujednolicenie po
ziomu odniesienia pomiarów wysokościo
wych kopalń na tym obszarze — zespołowi:
dr inż. Tadeusz Wyrzykowski, mgr inż. Zo
fia Trautsolt, dr inż. Jerzy Bokun, mgr inż.
Roman Rodkiewicz (IGiK), inż. Andrzej Jaroński (PPG).
II. Decyzją Prezesa Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii przyznano:
— Nagrodę w sumie 50 000 złotych — za
opracowanie „Zastosowanie metod autograHietrycznych do opracowania mapy zasad
niczej” — zespołowi: mgr inż. Andrzej Rymarowicz, mgr inż. Adam Linsenbarth, mgr
inż. Wojciech Miinnich, mgr inż. Stefan Pa
piernik, st. insp. Józef Kopczyński (PPF),
inspektorzy: Zdzisław Bogdański, Bolesław
Mirosław, Bolesław Szczeciński (Łódzkie
OPM), inż. Mieczysław Kwiatkowski i inż.
Andrzej Wichert (Wrocławskie OPM).
— Nagrodę w sumie 20 000 złotych — za
□racę: Aktualizacja map topograficznych
(1 : 5000 i 1 : 10 000) metodą kameralną
—
etap a: „opracowanie metody, przeprowa
dzenie badań oraz opracowanie instrukcji —
opracowanie sposobu naniesienia rysunku
zdezaktualizowanej mapy na podłoże nie
deformujące się (przezroczyste), aktualiza
cja treści mapy i otrzymanie aktualnego obrazu mapy w formie czystorysu do druku
metodami chemicznymi. Opracowanie in
strukcji” — zespołowi:
mgr inż. Jerzy Szymański, mgr inż. Józef
Chwałek, mgr inż. Zbigniew Łażewski, dr
Antoni Hartman, mgr inż. Jerzy Kowalski
(IGiK).
— Nagrodę w sumie 20 000 złotych — za
opracowanie: Druk map na trwałych podło
żach — etap a: „poszukiwanie materiału
podłoża próby druku wybór najwłaściwszej
metody druku na różnych rodzajach two
rzyw — opracowanie technologii dla wybra
nej metody druku map” — zespołowi: mgr
inż. Liliana Poteralska-Walczyhska, Krysty
na Podlacha (IGiK).
— Nagrodę w sumie 10 000 złotych — za opracowanie: Zastosowanie metody PERT lub
innych metod siatkowych w geodezji — etap a: badania nad zastosowaniem metody
PERT do planowania zadań rzeczowych na
pojedynczym obiekcie — zespołowi: mgr
inż. Stanisław Stocki, mgr inż. Roman
Rodkiewicz (IGiK).

Cena zł 12.—

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH
WCT NOT w 1967 r.
w wojewódzkich
komitetach
porozumiewawczych
NOT;
— studenci wyższych uczelni — zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych — zgłaszając prenume
ratę w dyrekcjach szkół;

Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
i Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.

Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zł, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zL
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolnym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób.

Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowe]

wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 96 zŁ
Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

*’ ■
' ■ -.·
.·■ *'· ·
-· »*.- *,β
Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
portażu Wydawnictw Zagranicznych „RUCH”, Warszawa,
ul. Wronia 23 nr konta PKO 1-6-100024.

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Warszawa — Konto nr 1-9-121697
Na blankiecie należy podać wysokość wpłaconej kwoty
oraz imię, nazwisko i adres zamawiającego. Drugostronnie
(w miejscu na korespondencję) należy wymienić tytuły
zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy oraz okres, na
jaki prenumerata została opłacona.
Do korzystania z prenumeraty ulgowej (rabat 33%) są
upoważnieni:
— indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych NOT — zgłaszając prenumeratę w kołach
zakładowych, zarządach głównych stowarzyszeń lub

•

·

Egzemplarze archiwalne czasopism WCT NOT można
nabywać lub zamawiać w Zakładzie Kolportażu Wydaw
nictw Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Ma
zowiecka 12.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: Zakład Kol
portażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka IA
tel. 26-85-88 lub 26-80-16.

-TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE
STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA
-CZYTAJ I
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Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

ROK XXXlX

LIPIEC

1967 r.
Nr 7

1
UKD 061.22:62:061.231:528:06.053
STANISŁAW PACHUTA

Spotkanie Zarządu Głównego SGP z władzami NOT
W dniu 17 marca 1967 r. odbyło się
w Warszawie, w gmachu NOT, zebra
nie Prezydium Zarządu Głównego SGP
z władzami NOT. Temat zebrania
obejmował:
— problemy pracy Stowarzyszenia
Geodetów Polskich, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw: doskonalenia
kadr technicznych i realizacji uchwał
i wniosków V Kongresu Techników
Polskich.
W spotkaniu wzięli udział: mgr inż.
B. Rumiński — przewodniczący Zarzą
du Głównego NOT, prof. J. Bukowski —
przewodniczący Rady Głównej NOT.
mgr inż. W. Pirog — zastępca prze
wodniczącego ZG NOT, dr inż. B. Saczuk — zastępca przewodniczącego ZG
NOT, mgr inż. K. Kimszal — Sekretarz
Generalny NOT, mgr inż. J. Czamarski — zastępca sekretarza generalnego
NOT, mgr inż. J. Legat — zastępca
sekretarza generalnego NOT, mgr inż.
S. Ligęziński — dyrektor administra
cyjny NOT, mgr inż. J. Sokołowski —
redaktor prasowy NOT, doc dr inż. R.
Koronowski — przewodniczący Zarzą
du Głównego SGP, inż. W. Ploski —
zastępca przewodniczącego ZG SGP.
mgr inż. L. Szymkiewicz — skarbnik
ZG SGP, inż. H. Jasiński — Sekretarz
Generalny SGP, dr inż. S. Pachuta —
przewodniczący Zarządu Oddziału St.Woj. SGP.
Przewodniczący Zarządu Głównego
NOT, kol. B. Rumiński zwrócił uwagę,
że Stowarzyszenie Geodetów Polskich
posiada charakterystyczny profil spe
cjalistyczny i że główne kierunki dzia
łalności SGP, jak też kierunki współ
pracy z ogniwami administracji pań
stwowej rozwijają się w sposób od
mienny, niż to ma miejsce w stowa
rzyszeniach działających w zakresie
jednej branży.
Oceniając ogólnie działalność naszego
Stowarzyszenia, kol. B. Rumiński pod
kreślił, że mimo specyficznych trud
ności, jakie sprawia przede wszystkim
rozproszenie członków w terenie, szcze
gólnie w okresach nasilenia prac tere
nowych,
Stowarzyszenie
wykazuje
znaczne osiągnięcia w działalności me

rytorycznej oraz systematyczny roz
wój organizacyjny, a uzyskane wyniki
stawiają
Stowarzyszenie Geodetów
Polskich w czołówce stowarzyszeń zrze
szonych w NOT.

— Sekcja Geodezji UrządzeniowoRolnej.
Do sekcji mogą należeć członkowie
SGP zainteresowani zagadnieniami
naukowymi i naukowo-technicznymi
danej specjalności, mający określony
dorobek naukowy lub techniczny w tej
dziedzinie. Sekcje wg swych planów
docelowych będą skupiały prawdopo
dobnie po 80—100 członków. Działal
ność ich wydaje się być najbliższa
działalności Komitetu Nauki w PZITB,
ale nie do porównania z działalnością
Sekcji Leśników lub Sekcją Drzewiarzy w SITLiD.

Następnie kol. R. Koronowski omó
wił całokształt działalności oraz głów
ne kierunki działania i rozwoju orga
nizacyjnego Stowarzyszenia.
SGP współpracuje przede wszystkim
z trzema resortami: Głównym Urzędem
Geodezji i Kartografii, Ministerstwami:
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, a
ponadto Obrony Narodowej, Górnictwa,
Komunikacji, Leśnictwa, Budownictwa
i Materiałów Budowlanych, Przemysłu
Ciężkiego i in.
Stan liczbowy wg danych na 31.XII.
1966 r. był następujący: inżynierów —
2439, techników — 4703, innych — 493,
a więc razem 7635. Spośród tej liczby
6985 członków jest zrzeszonych w 179
kołach zakładowych i 28 kołach tere
nowych, liczba członków zbiorowych
wynosiła 163.
Stowarzyszenie Goedetow Polskich
pod względem liczby członków zajmuje
13 miejsce wśród 19 stowarzyszeń zrze
szonych w NOT, przy czym SGP zrze
sza w swych szeregach około 75%
wszystkich geodetów, podczas gdy
większość pozostałych stowarzyszeń
tylko w niewielu przypadkach może
pochwalić się 50% przynależnością do
organizacji NOT-owskiej. Pod wzglę
dem liczby kół SGP zajmuje również
13 miejsce na 19 stowarzyszeń NOT,
zaś pod względem liczby członków
zbiorowych — 11 miejsce.
SGP liczy 17 oddziałów wojewódz
kich. Największy z nich — Oddział
Stoleczno-Wojewodzki liczy 1586 człon
ków, a najmniejszy w Zielonej Górze —
135. W Stowarzyszeniu działają 4 sek
cje, mające charakter naukowo-specjaIistyczny, a nie branżowy jak w in
nych stowarzyszeniach. Są to:
— Sekcja Fotogrametryczna
— Sekcja Kartograficzna
— Sekcja Geodezji Inżynieryjnej

Dla działalności problemowej powo
łane są komisje, stanowiące podstawo
wą formę pracy Stowarzyszenia, mają
ce na celu opracowanie i wykonanie
określonych zadań.
Przy Zarządzie Głównym SGP dzia
łało w ubiegłej kadencji 14 głównych
komisji problemowych: Techniki, Szko
lenia, Organizacji i Ekonomiki, Pracy
Zawodowej, do Spraw Rejestru, do
Spraw Muzeum i Wystaw, Geodezji
Miejskiej, Informacji Techniczno-Eko
nomicznej i Bibliotek, Problematyki
Młodzieżowej, Organizacji Społecznej
Geodetów, Regulaminowa, Uprawnień,
Współpracy z Zagranicą, Samopomocy
Koleżeńskiej.
Jedną z najpoważniejszych form
działalności SGP są organizowane od
1950 r. konferencje naukowo-technicz
ne. Prace przygotowawcze do konfe
rencji trwają od 1A do I1A roku. Kilka
konferencji, zwłaszcza ostatnich, zor
ganizowano przy współpracy innych
branż. Konferencje łączy się z zasady
z pokazami lub wystawami. Z uwagi
na zbyt duże zainteresowanie tematy
ką, Zarząd Główny zmuszony był ostat
nio ograniczyć liczbę uczestników.
Przeciętna liczba uczestników w kon
ferencjach wynosiła około 500 osób.

W zakresie doskonalenia kadr tech
nicznych Stowarzyszenie rozwija dzia
łalność między innymi przez organiza
cję kursów podyplomowych dla inży
nierów i techników. W kursach tych
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uczestniczą w charakterze wykładow
ców niejednokrotnie specjaliści innych
branż. Na szczególne podkreślenie za
sługują kursy dotyczące zastosowania
nowoczesnych instrumentów geodezyj
nych w produkcji. Kursy organizuje
się zasadniczo w okresie zimowym.
Organizatorami kursów są komisje
szkoleniowe: Główna i Oddziałowa, a
zadaniem ich jest zaspokojenie aktual
nych potrzeb ogólnokrajowych lub da
nego rejonu. Wiele kursów jest finan
sowanych przez SGP. Główna Komisja
Szkoleniowa SGP organizuje kursy
krótko- i długoterminowe. Kursy dłu
goterminowe z oderwaniem słuchaczy
od pracy trwają ok. 200 godz. (wykła
dów i ćwiczeń) i są organizowane dla
grup 40—50-osobowych.
W 1966 r. praca w SGP przebiegała
pod hasłem obchodów IOOO-Iecia Pań
stwa Polskiego. Po rzuceniu hasła
„1000 szkół na 1000-lecie Państwa Pol
skiego” Zarząd Główny podjął uchwałę
wykonania w czynie społecznym doku
mentacji geodezyjnych dla tych szkół.
Odpowiednie informacje zostały prze
słane do wszystkich kuratoriów okrę
gów szkolnych oraz wojewódzkich wy
działów architektury i budownictwa.
Akcja ta rozszerzyła się następnie na
szereg innych dokumentacji dla budo
wy obiektów o charakterze społecznym,
a także do zbiórek pieniężnych. Można
przyjąć, że wartość tych czynów w
przybliżeniu osiągnęła kwotę kilku mi
lionów złotych.
Ponadto w ramach tych obchodów
Stowarzyszenie wspólnie z Uniwersy
tetem Jagiellońskim, Zakładem Historii
Nauki i Techniki PAN oraz Muzeum
Techniki NOT, zorganizowało sesję
naukową z okazji 400-lecia wydania
najstarszej książki technicznej „Geo
metrii” Stanisława Grzepskiego oraz
wystawę związaną z tą roczniczą, któ
re odbyły się w Krakowie i w War
szawie. Muzeum Techniki zapewniło
Stowarzyszeniu stałe stoisko na wy
stawy geodezyjne.
W dziedzinie realizacji wniosków
V Kongresu Techników Polskich —
najpoważniejsze prace Stowarzyszenia
związane są z gospodarką terenami,
przy czym prace te prowadzone wspól
nie z PZITB są już zaawansowane.
Odbyła się też między innymi konfe
rencja naukowo-techniczna na temat
problemów związanych z realizacją
wniosku dotyczącego gospodarki tere
nami.
Ponadto SGP zainteresowane jest
szeregiem wniosków i uchwał mają
cych charakter ogólny, przy realizacji
których uczestniczy zarówno w ramach
wewnętrznych Stowarzyszenia,
jak
również w ramach szeregu komisji
i komitetów NOT, w których SGP jest
reprezentowane. Wspólnie z innymi sto
warzyszeniami SGP uczestniczy także
w realizacji wniosków wojewódzkich
i zakładowych. Dla zapewnienia właś
ciwej realizacji tych wniosków istnieje
propozycja powołania przy oddziałach
wojewódzkich specjalnych
komisji,
które czuwałyby nad ich wykonaniem.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
jest członkiem FIG (Międzynarodowa
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Federacja Geodezyjna) oraz ISP (Mię
dzynarodowe Towarzystwo Fotograme
tryczne).

konferencji poświęconych informacji
naukowo-technicznej w pracach geode
zyjnych,

Rozwija się współpraca SGP z geo
detami krajów demokracji ludowej.
Opracowywany jest projekt umowy o
nawiązaniu współpracy z geodetami
z Kammer der Technik (NRD) oraz z
geodetami Czechosłowacji i Węgier.

— celowości podkreślenia dorobku
SGP na odcinku wymiany informacji
naukowo-technicznej z zagranicą,

☆

Po zreferowaniu zadań i osiągnięć
SGP wywiązała się dyskusja, którą
rozpoczął kol. B. Rumiński, wysuwając
następujące pytania:

1. Jak koledzy geodeci widzą nowy
program doskonalenia kadr technicz
nych, który w ostatnim czasie wykry
stalizował się w Stowarzyszeniu, i w
jakim to jest stosunku do potrzeb re
prezentowanej specjalności?.

2. Jakie możliwości widzi Stowarzy
szenie nie tylko pokazania swych do
świadczeń w zakresie wystawiennic
twa, ale możliwości udzielenia pomocy
całemu naszemu ruchowi stowarzysze
niowemu?

— konieczności zwrócenia uwagi na
pozytywne zjawisko w SGP, jakim jest
czytelnictwo prasy technicznej na
(3750 egzemplarzy Przeglądu Geode
zyjnego — jest 2200 indywidualnych
prenumeratorów).
☆

Głos zabrał ponownie Przewodniczą
cy SGP udzielając wyczerpujących
wyjaśnień.

Dla upamiętnienia tego spotkania
kol. R. Koronowski wręczył wszystkim
członkom ZG NOT biorącym udział
w tym spotkaniu, mapy plastyczne
Polski, które w pewnym sensie są
symbolem pracy geodety.
Dyskusję podsumował kol. B. Ru
miński stwierdzając, że:

3. Jak dalece są koledzy zaawanso
wani w rozwoju współpracy z zagrani
cą, zwłaszcza z NRD i Czechosłowacją?

— należy wyrazić podziękowanie Za
rządowi Głównemu SGP za obszerną
i interesującą informację o działalności
Stowarzyszenia,

W dyskusji zabrali głos koledzy: J.
Bukowski, B. Saczuk, W. Pirog, K.
Kimszal, W. Płoski, L. Szymkiewicz —
przekazując następujące zagadnienia
względnie zgłaszając zapytania na
tematy:

— trzeba ocenić działalność SGP
pozytywnie ze szczególnym podkreśle
niem dobrego przygotowania konfe
rencji naukowo-technicznych oraz do
brego postawienia czytelnictwa prasy
technicznej,

— sprawy udziału SGP w radach
narodowych różnych szczebli,

— należy podkreślić fakt dobrze ukła
dającej się współpracy Stowarzyszenia
z NOT oraz duży udział działaczy Sto
warzyszenia w pracach NOT,

— trudności objęcia akcją szkolenio
wą inżynierów i techników geodetów
na skutek zaangażowania się w bieżą
ce prace zawodowe kadr tej specjal
ności,
— wyjaśnienia, czy zjawisku moder
nizacji pracy w geodezji nie staje na
przeszkodzie niedostatek nowego sprzę
tu bądź brak przygotowania kadr,

— trzeba podkreślić właściwą współ
pracę SGP z resortami, pozwalającą
na pozytywne osiągnięcia SGP również
w zakresie spraw zawodowych oraz sa
modzielną niezależną pracę SGP, z du
żym poczuciem odpowiedzialności za
dyscyplinę, którą reprezentuje,

— wyjaśnienia, jak SGP planuje
organizowanie w przyszłości konferen
cji naukowo-technicznych, poświęco
nych problemom interesującym nie
które pokrewne stowarzyszenia, np.
leśnictwo, gospodarka komunalna,

— z zadowoleniem należy ocenić po
zytywnie sprawę objęcia członkow
stwem przeważającej liczby pracow
ników inż.-techn. mimo znacznego ich
rozproszenia w terenie oraz sprawę
solidarności zawodowej członków SGP·

— wyjaśnienia sprawy rozproszenia
oddziałów SGP i kół zakładowych w
terenie z równocześnie dobrze funk
cjonującym aparatem członków zbio
rowych,

Ponadto należałoby prosić Władze
Stowarzyszenia:

— wyjaśnienia zagadnienia i popula
ryzacji czynów społecznych, w jaki
sposób inżynierowie i technicy (zaan
gażowani społecznie w akcji obchodów
1000-lecia) wyeksponowani byli w pra
sie technicznej, Popularnotechnicznej
i codziennej,
— celowości zwrócenia uwagi i pod
kreślenia stosunkowo dużej prężności
SGP, pomimo specyficznych trudności
wynikających z rozproszenia członków
w terenie,

— celowości podkreślenia cennej ini
cjatywy SGP w zakresie organizacji

— o rozszerzenie w przyszłości dzia
łalności w zakresie doskonalenia kadr
technicznych oraz o szczególne zwró
cenie uwagi na wypracowanie metod
szkolenia. Stowarzyszenie powinno wy
*
stąpić z programem szkolenia kadr do
zainteresowanych resortów, np. w opar
ciu o program zmian w rolnictwie,

— o bliższe rozwiązanie działalności
z innymi stowarzyszeniami naukowotechnicznymi jak: SITR, SlTWiMel,
SIMP i inne.
Wydaje się, że takie spotkania po
winny być nadal kontynuowane ze
względu na obustronne korzyści.
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Formy działania Zarządu Oddziału SGP w Katowicach
I. Wprowadzenie. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego
SGP z dnia 20 stycznia 1967 r. w referacie swoim mam
przedstawić formy działania Zarządu Oddziału w Katowi
cach. Dla umożliwienia kolegom delegatom dokonania oce
ny tej działalności, na wstępie mego referatu przypomnę
w kilku zdaniach zasadnicze cele działalności Stowarzysze
nia Geodetów Polskich określone w statucie, a mianowicie:
— podnoszenie etyki godności i solidarności zawodowej,
— organizowanie pomocy dla członków w udzielaniu im
porad naukowo-technicznych, w podwyższaniu ich kwalifi
kacji, w popieraniu i wprowadzaniu w życie ich osiągnięć
zawodowych, wynalazków i pomysłów racjonalizatorskich,
— współdziałanie we wprowadzaniu w życie osiągnięć
nowoczesnej techniki oraz metod w dziedzinie geodezji
i kartografii,
— opracowanie zagadnień naukowo-technicznych i orga
nizacyjnych w dziedzinie geodezji i kartografii, wynikają
cych z potrzeb gospodarczych państwa,
— występowanie w tych sprawach do organów państwo
wej służby geodezyjnej i kartograficznej oraz współdzia
łanie z nimi,
— współdziałanie ze związkami zawodowymi przede
wszystkim w zakresie obrony interesów zawodowych swych
członków, ochrony pracy oraz szkolenia kadr,
— dokonywanie wymiany doświadczeń naukowych i tech
nicznych oraz współdziałanie w wykorzystaniu tych do
świadczeń w produkcji,
— popularyzacja znajomości zagadnień naukowo-technicz
nych i techniczno-gospodarczych oraz zawodu geodezyj
nego,
— reprezentowanie w kraju i za granicą polskiej inteli
gencji technicznej zrzeszonej w SGP,
— organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
Przedstawione powyżej cele Stowarzyszenie osiąga przez
powołane na odpowiednich szczeblach: sekcje, oddziały
i koła. W działalności Zarządu Oddziału w Katowicach,
podobnie zresztą jak i w działalności innych oddziałów,
można wyodrębnić dwa okresy: I — w którym zarządy
oddziałów Stowarzyszenia zajmowały się głównie sprawami
bytowymi swoich członków jak np.:
— staraniem o właściwe zaopatrzenie geodetów w odzież
ochronną, materiały i sprzęt oraz o wydanie jednolitych
przepisów pomiarowych,
— organizowaniem kursów przygotowawczych dla uzyska
nia wykształcenia w skróconym czasie,
— staraniem o uzyskanie uprawnień do wykonywania
prac mierniczych itp.
Okres ten można zamknąć na IX Zjezdzie Delegatów od
bytym w dniach 25—27.III.1955 roku w Pałacu Młodzieży
w Katowicach połączonym z wystawą i wydawnictwem
na temat pomysłów racjonalizatorskich. II okres dzia
łalności zarządu oddziału charakteryzuje zainicjowanie
i stopniowe wzmożenie działalności szkoleniowo-odczytowej
i naukowo-technicznej. Ponieważ do tego okresu zaliczyć
można również obecną działalność zarządu oddziału, w dal
szym ciągu mego referatu zajmę się wyłącznie formami
działalności stosowanymi w ostatnich kilku latach tego
okresu.

Π. Dotychczasowe formy działalności Zarządu Oddziału
i krytyczna ocena tej działalności. Dla realizowania swych
zadań zarząd oddziału, obok samego prezydium w osobach
przewodniczącego, 2 zastępców, sekretarza i skarbnika, po
wołuje od kilku lat jako organy pomocnicze: komisję tech
niki, komisję szkolenia, komisję d.s. uprawnień zawodowych,
komisję organizacyjną, komisję samopomocy koleżeńskiej,
komisję rewizyjną, sąd koleżeński.
Na przewodniczących komisji: techniki, szkolenia, d.s.
uprawnień zawodowych i organizacyjnych powołuje się
członków zarządu wybranych na walnych zgromadzeniach
zaś skład tych komisji uzupełnia się decyzją zarządu od
działu na wniosek przewodniczących tych komisji. Pozostałe
natomiast organy, działające przy zarządzie oddziału w peł

nych składach, są wybierane przez członków Stowarzyszenia
na walnych zgromadzeniach.
W Oddziale Wojewódzkim w Katowicach wg stanu na
koniec marca 1967 r. zrzeszonych jest 673 członków, z czego
530 w 6 kołach zakładowych, w 1 kole terenowym w Czę
stochowie oraz w Kole Emerytów i Rencistów przy Zarzą
dzie Oddziału. Pozostali koledzy należą do Stowarzyszenia
indywidualnie. Członkami zbiorowymi naszego Stowarzy
szenia jest 11 przedsiębiorstw względnie służb geodezyj
nych.
Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej
raz w miesiącu dla omówienia sposobu i śledzenia postę
pu realizacji uchwał Zjazdu Delegatów oraz Walnego Zgro
madzenia Oddziału.
W razie uznania przez Prezydium Zarządu Oddziału za
wskazane, organizuje się plenarne zebrania Zarządu Od
działu w poszerzonym składzie jak np. z kierownictwem
przedsiębiorstw i służb geodezyjnych dla omówienia sposo
bu pomocy rencistom i inwalidom; z przewodniczącymi rad
zakładowych w sprawie współpracy przy organizacji za
kładowych klubów techniki i racjonalizacji; ze skarbnika
mi kół zakładowych dla omówienia sposobu likwidacji za
ległości w opłacaniu składek członkowskich itp. Pomię
dzy zebraniami Zarządu Oddziału — prezydium zbiera się
dla załatwienia pilnych spraw bieżących jak też przygoto
wanie tematyki zebrań Z.O.
Organizowane raz w roku walne zgromadzenia w nor
malnych terminach, dla wyboru władz Oddziału jak też
rozliczenia Zarządu z jego działalności za ubiegłą kadencję,
cieszą się małym zainteresowaniem członków. Frekwencja
na tych zebraniach oscyluje od kilku lat w granicach oko
ło 30% stanu członków w Oddziale. Zarząd Oddziału stara
się je uatrakcyjnić poprzez organizowanie na nich różnego
rodzaju konkursów i wyświetlanie filmów geodezyjnych.
Z organizowanych konkursów należy wymienić bardzo
udany konkurs szybkiego liczenia; konkurs ze znajomości
geodezji oraz zorganizowany na ostatnim Walnym Zgroma
dzeniu w dniu 13 marca 1967 roku „Archimedes geodezyj
ny”, którego pomysł zaczerpnięto z programu telewizyjne
go. Należy podkreślić duże zainteresowanie uczestników
Walnego Zebrania organizowanym konkursem. Mimo iż
był on organizowany już po wyborach, gdy na większości
poprzednich zebrań sala świeciła pustkami, na ostatnim
zebraniu wszyscy uczestnicy z dużym zainteresowaniem
słuchali charakterystyki wybranych postaci: Abrahama
Sterna, Tadeusza Banachiewicza i Jana Śniadeckiego. Ten
sposób uatrakcyjnienia walnych zgromadzeń jest naszym
zdaniem jak najbardziej pożyteczny ï pożądany, niemniej
jednak nie wyeliminuje on ujemnych stron walnych zgro
madzeń. Chodzi przede wszystkim o większą frekwencje,
właściwą reprezentację kół zakładowych oraz czynny udział
wszystkich uczestników zgromadzenia, co niestety nie ma
miejsca na naszym terenie, Zdaję sobie sprawę, że walne
zgromadzenie członków oddziału zgodnie ze statutem jest
najwyższą władzą stowarzyszeniową na szczeblu oddziału,
a zatem nie może być zastąpione bez zmiany statutu przez
konferencję delegatów z poszczególnych kół. Niemniej jed
nak należałoby się zastanowić, czy nie słuszniejsze byłoby
przejść na ten sposób organizacji walnych zgromadzeń.
Przyczyniłoby sie to do podniesienia poziomu konferen
cji — (uczestniczyliby najaktywniejsi członkowie), jak rów
nież ułatwiłoby organizacje zgromadzeń szczególnie w od
działach wojewódzkich o dużej ilości członków. Sprawę. tę
podaję jako dyskusyjną pod rozwagę kolegów delegatów.
Do podstawowej działalności Zarządu Oddziału prowadzo
nej przez Komisję Szkoleniową można zaliczyć organizowa
ne w okresie jesienno-zimowym odczyty w formie tzw.
„Poniedziałków Geodezyjnych”. Prowadzone przez Zarząd
Oddziału w tej formie odczyty są propagowane przez spe
cjalne afisze rozsyłane do poszczególnych kół zakładowych
jako potwierdzenie uprzednio przesłanego planu odczytów
na okres co najmniej miesiąca naprzód. Te tradycyjne już
cykliczne spotkania, w czasie których wygłaszane są na
różne aktualne tematy prelekcje przez wybitnych fachow
ców, zapraszanych przez Zarząd Oddziału z terenu całego
kraju, odbywają się przeciętnie około 20 razy w ciągu roku.
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Frekwencja na organizowanych „Poniedziałkach Geodezyj
nych” wynosi przeciętnie około 30 członków.
W prowadzonej akcji odczytowej zastosowano nowoczesną
formę ich prowadzenia przez ilustrację odczytów diapozy
tywami, których we własnym zakresie opracowano oko
ło 120. Mimo iż formę odczytów prowadzonych w ramach
„Poniedziałków Geodezyjnych” należy w zasadzie uznać za
duże osiągnięcie, Zarząd Oddziału widzi i ujemne strony
tych imprez, do których przede wszystkim należy zaliczyć:
słabą frekwencję, bierność uczestników.
Wyjątkiem w prowadzonej akcji szkoleniowej było zor
ganizowanie serii odczytów dla 18 pracowników nietech
nicznych z trzech przedsiębiorstw geodezyjnych z zakresu
podstaw geodezji. Obok prelekcji teoretycznych prowadzo
ne były dla tych pracowników również ćwiczenia połowę.
Akcja ta dała dużo korzyści i satysfakcji zarówno szkolo
nym jak i wykładowcom, o czym świadczyły wyniki prze
prowadzonego na zakończenie tej akcji szkoleniowej se
minarium ze znajomości geodezji.
Niezależnie od akcji szkoleniowo-odczytowej, prowadzo
nej przez Zarząd Oddziału w ramach „Poniedziałków Ge
odezyjnych”, w ostatnim okresie koła zakładowe w na
szym Oddziale wzmogły również bardzo wydatnie działal
ność na tym odcinku.
Szczególnie duże korzyści dla członków Stowarzyszenia
Geodetów Polskich przynoszą organizowane przez koła za
kładowe wspólnie z kierownictwem przedsiębiorstw geo
dezyjnych narady techniczne, na wybrane ściśle określone
tematy, bardzo często na wykonywanym obiekcie. Tę for
mę doszkalania stosuje już od kilku lat większość kół za
kładowych z naszego terenu.
Dla przykładu podam, że w ostatnim okresie Koło przy
KOPM zorganizowało naradę techniczno-szkoleniową w Za
kładach Koksochemicznych Zdzieszowice i w hucie „Po
kój”, Koło Zakładowe przy Wojewódzkim Biurze Geodezji
i Urządzeń Rolnych w Państwowym Gospodarstwie Ry
backim Czechowice-Dziedzice, Koło przy WPGGK w Jaszowcu. Bardzo często koła zakładowe organizują łącznie
z naradami technicznymi wycieczki naukowo-techniczne na
różne obiekty przemysłowe, zapory wodne itp., których
tylko w roku 1966 zorganizowano 8. Na podkreślenie za
sługuje fakt udziału w organizowanych naradach techniczno-szkoleniowych zapraszanych przez organizatorów zain
teresowanych tematem fachowców z innych branż, co przy
czynia się niewątpliwie do podwyższenia poziomu narad
oraz lepszego rozpoznania tematu będącego przedmiotem
narady. Koła zakładowe, oprócz wycieczek naukowo-tech
nicznych organizują również wycieczki turystyczne i kul
turalno-oświatowe, które przede wszystkim przyczyniają
się do rozwinięcia życia towarzyskiego wśród członków
SGP, jak również do większego zżycia się pracowników
przedsiębiorstw geodezyjnych.
W ostatnim okresie Zarząd Oddziału przez powołaną Ko
misję Techniki czyni starania o utworzenie na terenie na
szego województwa klubów techniki i racjonalizacji, po
nieważ Umasowienie ruchu wynalazczego i nadanie mu
zorganizowanej formy, bez istnienia takich klubów jest
prawie że niemożliwe.
Ze względu na to, że na terenie naszego województwa
nie istnieje wojewódzki klub TiR, który by skupiał bran
żowe i podległe im zakładowe kluby TiR — Zarząd Oddzia
łu widzi jedyną możliwość w utworzeniu w istniejących
na naszym terenie przedsiębiorstwach geodezyjnych za
kładowych klubów TiR, a następnie utworzenia między
zakładowego klubu TiR branży geodezyjnej, wzorem istnie
jących już klubów w różnych branżach przemysłowych. Poz
woliłoby to na prowadzenie właściwej koordynacji prac ra
cjonalizatorskich z zakresu postępu technicznego w geodezji.
W wyniku dotychczasowych wysiłków Zarządu Oddziału
zorganizowano już pierwszy na naszym terenie klub TiR
w WPGGK, zaś w kilku następnych przedsiębiorstwach
kluby takie są w toku organizacji. Na podkreślenie zasłu
guje fakt istnienia ruchu wynalazczego w kilku przodują
cych kołach zakładowych z naszego terenu, a w szczegól
ności przy PMG i KOPM, których pomysły racjonaliza
torskie były w listopadzie ub. r. eksponowane na wysta
wie w Łodzi. Z wystawionych 9 pomysłów racjonalizator
skich jeden uzyskał patent, zaś cztery projekty uzyskały
wyróżnienia. W ramach Komisji Techniki zorganizowana
została Sekcja Filmowa zaopatrzona w odpowiedni sprzęt
przez Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia. Sekcja ta
zrealizowała szereg kronik filmowych z życia i działalności
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Oddziału oraz Stowarzyszenia, jak np. z walnego zgroma
dzenia oddziału, z konferencji naukowo-technicznej, wal
nego zjazdu delegatów, IO-Iecia PMG, wycieczek naukowo-technicznych.
Nakręcono również szkoleniowe migawki filmowe o róż
norodnej tematyce, jak np. film dot. mechanizacji i auto
matyzacji prac w geodezji i kartografii, pomiarów szcze
gółów z zastosowaniem instrumentu BRT 006, pomiarów
zapór wodnych i odkształceń obiektów przemysłowych.
Część tych filmów wykorzystano w czasie XXXXI Konfe
rencji Naukowo-Technicznej na temat odkształceń obiek
tów przemysłowych. W bieżącym roku Sekcja zamierza
opracować film na temat bhp przy pomiarach i inwenta
ryzacji urządzeń podziemnych.
Dużo uwagi poświęca Zarząd Oddziału propagowaniu
zawodu geodezyjnego wśród ludności naszego wojewódz
twa przez prasę, radio i telewizję oraz organizowanie wy
staw i pokazów jak np.:
— reportaż telewizyjny z pomiarów odkształceń zapór,
— audycja w programie telewizyjnym pt. Jak powstaje
mapa,
— wystawa połączona z demonstrowaniem nowych metod
reprodukcji map na konferencji pt. „Nowoczesne metody
reprodukcji map górniczych”,
— wystawa postępu technicznego pt. „Geodezja w go
spodarce narodowej”.
Jak wynika z prasy i publikacji wystawa „Geodezja
w gospodarce narodowej” spełniła swoje zadanie, gdyż
umożliwiła społeczeństwu zapoznanie się z pracami geode
zyjnymi, pomysłami racjonalizatorskimi naszych członków
oraz postępem technicznym wdrażanym do prac geodezyj
nych.
Do poważniejszych osiągnięć w działalności Oddziału na
leży również zaliczyć zorganizowane w ostatnim okresie
przez Zarząd Oddziału dwie konferencje naukowo-tech
niczne: XXIX Konferencja na temat „Inwentaryzacja
i Ewidencja Urządzeń Podziemnych w Zakładach Prze
mysłowych dla 432 uczestników oraz XXXII Konferencja
na temat „Geodezyjne pomiary odkształceń” dla 536 ucze
stników. W obu konferencjach wzięła udział bardzo poważ
na liczba przedstawicieli świata nauki i instytucji zaintere
sowanych problemami będącymi tematem konferencji.
W konferencjach tych aktywny udział wzięli również goście
zagraniczni bratnich stowarzyszeń: Czechosłowacji, Węgier,
NRD, Jugosławii, Rumunii i Bułgarii.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że konferencje zorganizo
wane zostały przede wszystkim w oparciu o miejscowe siły
naukowo-techniczne, które w większości były autorami re
feratów programowych tych konferencji.

Patrząc jednak krytycznie na organizowane konferencje
można stwierdzić, że mimo iż do strony organizacyjnej
i poziomu naukowego konferencji nie można mieć naj
mniejszych zastrzeżeń, ujemną ich stroną było zbyt słabe
przygotowanie uczestników na skutek przypadkowego do
boru, stąd mała aktywność uczestników i efektywność kon
ferencji w stosunku do włożonego wysiłku w organizację.
Mając na uwadze to stwierdzenie Zarząd Oddziału, organi
zując w miesiącu grudniu ubiegłego roku naradę ogólno
krajową na temat „Ekonomika w geodezji”, ustalił już li
mity uczestnictwa w naradzie dla poszczególnych przedsię
biorstw i instytucji sugerując tym samym, by uczestnictwo
w naradzie zgłosiły osoby przede wszystkim kompetentne
i zaznajomione z problemem będącym przedmiotem narady.
We wszystkich dotychczasowych ogólnokrajowych kon
kursach jakości robót geodezyjnych organizowanych przez
Zarząd Główny SGP członkowie kół zakładowych z tere
nu województwa katowickiego brali czynny udział, tak że
należy już niemal do tradycji zdobywanie przez reprezen
tantów tych kół nagród i wyróżnień za prace zgłaszane na
konkursy. Mimo iż fakt ten świadczy korzystnie o naszym
terenie Zarząd Oddziału nie uważa go za zadowalający, po
nieważ w konkursach jakości robót geodezyjnych bierze
udział zbyt mała ilość uczestników, na co w pewnym stop
niu mają wpływ obiektywne warunki, do których należy
zaliczyć przede wszystkim obowiązujący w większości
przedsiębiorstw geodezyjnych akordowy system płac, wy
bitnie nie sprzyjający organizowaniu tego rodzaju kon
kursów. Ponadto na tak małe zainteresowanie konkursa
mi wpływa naszym zdaniem również słaba ich propaganda,
zbyt mała ilość nagradzanych prac oraz nieurządzanie po

kazów na zjazdach delegatów wszystkich nagrodzonych
prac.
Biorąc pod uwagę słabe uczestnictwo w konkursach ogól
nokrajowych Zarząd Oddziału będzie propagował organi
zację zakładowych konkursów jakości robót geodezyjnych,
w celu objęcia tym ruchem jak największej ilości człon
ków Stowarzyszenia, co powinno przynieść większe efekty
w wykonawstwie. Warunkiem powodzenia tej akcji jest
jednak uzyskanie środków na stosowanie odpowiednich
bodźców.
Problemem czytelnictwa, bibliotek, prenumeratą czaso
pism fachowych zajmują się przede wszystkim koła zakła
dowe, które z wyjątkiem Koła przy Katowickim Okręgo
wym Przedsiębiorstwie Mierniczym mimo wysiłków Zarzą
du Oddziału nie mogą tego zagadnienia postawić na odpo
wiednim poziomie. Szczególne znaczenie w rozpowszechnia
niu informacji o osiągnięciach nauki, techniki, ekonomiki
i organizacji ma zorganizowany przy KOPM-ie Zakładowy
Ośrodek Informacji przynoszący wiele korzyści Przedsię
biorstwu. Poza tym Ośrodek ten ściśle współpracuje ze Sto
warzyszeniem Geodetów przy organizacji akcji oświatowo-Odczytowej. Pożądane więc byłoby zorganizowanie podob
nych ośrodków w pozostałych przedsiębiorstwach istnieją
cych na terenie naszego Oddziału, co niewątpliwie przy
czyniłoby się do popularyzacji czytelnictwa wśród człon
ków kół zakładowych.
Zarząd Oddziału ściśle współpracuje z Wojewódzkim Od
działem NOT przez:
— uczestnictwo w plenarnych zebraniach Wojewódzkie
go Zarządu Oddziału NOT,
— uczestniczenie w kwartalnych konferencjach praso
wych w Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej,
— udział we władzach W. O. NOT Prezydium, Komisji
Rewizyjnej oraz w Komisji Nagród.
Niezależnie od tego Stowarzyszenie nasze ma swego
przedstawiciela w Komitecie Rozbudowy Domu Technika
w Katowicach.
Dużym uznaniem ze strony Woj. O. NOT cieszy się Za
rząd Oddziału za zainicjowanie wykonania w czynie spo
łecznym prac związanych z przygotowaniem dokumentacji
rozbudowy Domu Technika, tj. przeprowadzenia potrzeb
nych pomiarów i dostarczenia podkładów geodezyjnych.
W działalności swej Zarząd Oddziału dąży do utrzymania
stałych kontaktów z organizacjami społecznymi i politycz
nymi oraz ze szkolnictwem geodezyjnym. Kontakty te obok
przesyłania zawiadomień o ważniejszych imprezach organi
zowanych przez Zarząd Oddziału, mają niekiedy charakter
ścisłej współpracy jak np. przy organizowaniu wspólnie ze
Związkami Zawodowymi zakładowych klubów techniki
i racjonalizacji, bądź też przy przeprowadzeniu przez Ple
num Komitetu d.s. Rolnictwa przy KW PZPR analizy dzia
łalności stowarzyszeń notowskich (a więc również SGP)
w zakresie wdrażania postępu technicznego oraz podnosze
nia kwalifikacji kadr technicznych pracujących w rol
nictwie.
Współpraca Zarządu Oddziału ze szkolnictwem geodezyj
nym polega głównie na:
— udziale uczniów Technikum Geodezyjnego w Katowi
cach na organizowanych odczytach w ramach tzw. „Ponie
działków Geodezyjnych”,
— wygłaszaniu specjalnych prelekcji dla uczniów na
aktualne tematy,
— organizowaniu spotkań z Dyrekcją Technikum dla
omówienia form współpracy lub udzielenia pomocy w pro
wadzeniu instruktażu na ćwiczeniach obowiązkowych,
— wygłaszaniu inauguracyjnych wykładów dla uczniów
na rozpoczęcie roku szkolnego,
— uczestniczeniu przedstawiciela Zarządu Oddziału na
egzaminach maturalnych w Technikum Geodezyjnym.
Mimo istnienia tej wielostronnej współpracy Stowarzy
szenia ze szkolnictwem geodezyjnym, wymienić należy
i ujemną stronę panujących stosunków wyrażającą się bra
kiem wpływu Stowarzyszenia na ustalany program nau
czania, nie zawsze dostosowany do aktualnych potrzeb go
spodarczych.
Omawiając działalność Zarządu Oddziału nie sposób po
minąć sprawy pomocy i udziału w opracowaniu monografii
regionu śląskiego całkowicie w czynie społecznym, a mimo
to uznanej przez GUGiK za jedno z lepszych opracowań.
Niezależnie od przedstawionych form i kierunków działa
nia w zakresie techniczno-naukowym, Zarząd Oddziału zaj
mował się sprawami bytowymi naszych starszych kolegów
emerytów i rencistów, szukając sposobu do stworzenia im
możliwości dodatkowego zarobkowania. Ponadto Zarząd

Oddziału organizował spotkania towarzyskie zwane „Balem
geodetów”, które w ostatnich kilku latach przekształciły
się w organizowane przez koła zakładowe wieczorki towa
rzyskie w poszczególnych przedsiębiorstwach.
III. Propozycje modelowe organizacji pracy Zarządu Od
działu SGP. Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenie
w przedstawionych w I części referatu — dotychczasowych
formach działalności, Zarząd Oddziału w Katowicach przed
stawia następujące propozycje modelowe organizacji pra
cy Zarządu Oddziału:
1. W skład zarządu oddziału winni wchodzić członkowie
Stowarzyszenia — entuzjaści prac społecznych, odznacza
jący się zdolnościami organizacyjnymi, będący w odpowied
nim wieku, zajmujący stanowiska w nadzorze względnie
w kierownictwie przedsiębiorstw (nie w produkcji bezpo
średniej), zapewniający reprezentację wszystkich jednostek
geodezyjnych znajdujących się na terenie danego oddziału.
Na przewodniczącego zarządu oddziału winien być ty
powany kandydat posiadający umiejętność współżycia
z ludźmi. Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań sto
warzyszeniowych należy powołać odpowiednią ilość komisji,
które jako organy pomocnicze Zarządu Oddziału zabezpie
czyłyby ich sprawną realizację.
Niezależnie od starań o właściwy dobór kandydatów do
z'arządu oddziału należy również mieć na uwadze i dobór
kandydatów do zarządów kół zakładowych, które są pod
stawowymi ogniwami w działalności stowarzyszeniowej.
2. Zebrania Zarządu Oddziału należy organizować ze sta
rannie przygotowanym porządkiem i tematem obrad oraz
dobranymi uczestnikami nim zainteresowanymi.
— Plenarne zebrania zarządu oddziału organizować
w poszczególnych kołach zakładowych, uwzględniając
w porządku obrad analizę pracy tegoż koła.
Na walnych zgromadzeniach oddziału organizować różne
go rodzaju konkursy, które wzmogłyby zainteresowanie
członków i tym samym poprawiłoby frekwencję na tych
zebraniach.
3. Dążyć do nawiązania bezpośrednich kontaktów z kie
rownictwem przedsiębiorstw i instytucji geodezyjnych,
w których zorganizowane są koła zakładowe naszego Sto
warzyszenia.
4. Utrzymywać ścisły kontakt i współpracę z wojewódz
kim oddziałem NOT.
5. Starać się o zorganizowanie we wszystkich przedsię
biorstwach i instytucjach geodezyjnych zakładowych klu
bów techniki i racjonalizacji, a następnie międzyzakłado
wych klubów techniki i racjonalizacji, z własnym lokalem,
w którym odbywałyby się prawie wszystkie imprezy orga
nizowane przez zarząd oddziału.
6. Działalność zarządu oddziału ukierunkować wg ewen
tualnych zagadnień gospodarczych, drogą bieżącego ich eks
ponowania, na:
— naradach technicznych o charakterze roboczym, orga
nizowanych na wybrane ścisłe tematy, najlepiej z udziałem
zainteresowanych fachowców innych branż, w miejscu
związanym tematycznie z naradą jak np. na temat pomia
rów inwentaryzacji — na terenie zakładu przemysłowego,
— wycieczkach naukowo-technicznych połączonych z na
radami roboczymi bądź odczytami,
— odczytach i zebraniach dyskusyjnych w ramach tzw.
„Poniedziałków Geodezyjnych” ilustrowanych filmami, dia
pozytywami, przeźroczami i pokazami praktycznymi.
Wychodząc z założenia, że największe korzyści poznawcze
osiąga opracowujący referat — odczyty należy zlecać jak
największej liczbie osób i łączyć z naradami, wystawami
itp. Równocześnie sugeruje się rozważenie możliwości wy
świetlania filmów popularno-naukowych po odczytach wy
głaszanych w ramach „Poniedziałków Geodezyjnych” na
tematy zawodowe. Uchwalone wnioski na wyżej wymienio
nych imprezach winny być przedkładane odpowiednim wła
dzom do rozpatrzenia.
7. Prowadzić propagandę działalności zarządu oddziału
oraz zawodu geodezyjnego na zewnątrz poprzez:
— organizację wystaw międzyzakładowych,
— organizację konkursów jakości robót geodezyjnych
w zakładach pracy i między zakładami — w resortach,
— wydawanie biuletynu informacyjnego dla członków
Stowarzyszenia,
— popularyzowanie zawodu geodety wśród społeczeństwa
za pośrednictwem prasy, radia i telewizji,
— nakręcanie filmowych kronik z działalności stowarzy
szeniowej oraz monografii robót geodezyjnych,
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— zaktywizowanie członków Stowarzyszenia do podejmo
wania i wykonania czynów na rzecz oddziału wojewódzkie
go NOT oraz rad narodowych,
— sprawowanie opieki nad szkołami technicznymi o kie
runku geodezyjnym,
— opracowywanie reportaży z ciekawszych imprez or
ganizowanych przez zarząd oddziału względnie przez koła
zakładowe do Przeglądu Geodezyjnego.
8. Nawiązać ścisłą współpracę z branżowymi związkami
zawodowymi oraz organizacjami politycznymi,
9. Podejmować się organizacji imprez o charakterze ogól
nokrajowym jak np.: zjazdów delegatów, narad i konfe
rencji naukowo-technicznych.
Dla organizacji imprez ogólnokrajowych wskazane jest
powoływanie specjalnych komitetów organizacyjnych, co
wybitnie usprawnia ich organizację.
Na organizowanych naradach i konferencjach naukowotechnicznych należy zapewnić udział możliwie szerokiego
grona kompetentnych przedstawicieli różnych branż przy
opracowywaniu referatów; przygotować materiały i wnioski
do dyskusji, zapewnić udział przedstawicieli władz, od któ
rych zależna będzie realizacja postulatów i wniosków oraz
stosować audiowizualne metody prowadzenia obrad. Przy
organizowaniu konferencji naukowo-technicznych należy
stosować zasadę poprzedzania ich naradami.
10. Starać się o nawiązanie współpracy z bratnimi orga
nizacjami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń
naukowo-technicznych przy rozwiązywaniu problemów pro
dukcyjnych (na zasadzie kontaktów bezdewizowych).
Przedstawione powyżej propozycje modelowe form i kie
runków działalności zarządu oddziału (jak wspomniałem na
wstępie) dotyczą form już wypróbowanych i stosowanych
od kilku lat w pracy katowickiego oddziału. Mimo iż
w zasadzde Oddział Katowicki SGP rozwija działalność dość
ożywioną (co nawiasem mówiąc nie wynika ze „sprawozda
nia z działalności SGP za kadencję 1966/1967 na XXI Zjazd
Delegatów”, w którym przedstawiona działalność Oddziału
Katowickiego obejmuje jedynie dane ze sprawozdania za
IV kwartał, mimo iż za poprzednie 3 kwartały sprawozda
nia były składane w terminie) — Zarząd Oddziału szuka
nowych dróg do modernizacji form organizacyjnych pracy
stowarzyszeniowej. Mając zatem na uwadze fakt, że naj
poważniejszą przeszkodą w większej aktywizacji pracy
stowarzyszeniowej jest rozproszony charakter wykonawstwa
geodezyjnego zarówno terytorialnie, jak i specjalistycznie
w wielu wąskich dziedzinach zainteresowań, Zarząd Oddiału SGP w Katowicach, widzi jedną z możliwości prze
zwyciężenia tego rodzaju stanu rzeczy — w modernizacji
form organizacyjnych poprzez specjalistyczne koła zakła
dowe.
. . .
Sankcjonując w ten sposób faktyczny stan istniejący ja
ko że przynależność resortowa w poważny sposób rzutuje
na charakter pracy Koła, wykorzystano by w pełni bardzo
prężne w ostatnich latach prądy wyodrębniania się w sek
cje naukowe SGP.
Działalność koła zakładowego poświęconego np. geodezji
urządzeń rolnych, nie odbiegałaby od dotychczasowej, z tym
że działalność odczytowa, dyskusyjna, wycieczkowa itp.
poświęcona byłaby głównie zasadniczym problemom geo
dezji urządzeniowo-rolnej, dobieranym w porozumieniu
z branżową sekcją naukową poprzez odpowiednią komórkę
przy zarządzie oddziału.
Istotną nowością w pracy koła specjalistycznego byłaby
jego otwartość dla chętnych członków SGP nie zrzeszonych
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w żadnym kole zakładowym, a interesujących się daną pro
blematyką branżową. Nowym obowiązkiem w działalności
władz Koła byłoby powiadamianie o organizowanych impre
zach innych kół zakładowych oraz tych kolegów, którzy
nie zrzeszeni w żadnym kole wyrazili chęć współpracy
z odpowiednim terenowo czy też branżowo kołem specjali
stycznym.
Jak wynika z charakteru zaproponowanych zmian mo
delowych dyskutowanych obecnie w Zarządzie Oddziału
w Katowicach, celem ich jest większe zespolenie organiza
cyjne i umożliwienie kolegom szerszych kontaktów. Jako
koordynator specjalistycznych kół przewidziana jest Ko
misja Techniki z odpowiednimi podkomisjami specjalistycz
nymi. Dla specjalności reprezentowanych na danym terenie
przez jedno koło, reprezentantem w organach oddziałowych
byłby przewodniczący koła zakładowego, natomiast dla
specjalności reprezentowanych przez różne koła zakładowe
na danym terenie, reprezentantem w organach oddziało
wych byłby wybrany przedstawiciel.
Działalność Zarządu Oddziału w zakresie opieki nad
specjalistycznymi kołami polegałaby na:
— współudziale w organizacji informacji o formach dzia
łalności różnych kół,
— koordynowaniu zamierzeń organizacyjnych i proble
mowych kół,
— utrzymaniu poprzez branżowych przedstawicieli stałego
kontaktu z odpowiednimi sekcjami naukowymi przy Za
rządzie Głównym SGP,
— utrzymaniu więzi z kierownictwem zainteresowanych
branżowo zakładów pracy w celu dostosowania problema
tyki pracy do potrzeb,
— typowaniu i opiniowaniu konsultantów i rzeczoznaw
ców z zakresu danej specjalności.
Wysuwając koncepcję tego rodzaju pracy stowarzysze
niowej Katowicki Zarząd Oddziału SGP zaznacza, że nie
podjął jeszcze decyzji odnośnie utworzenia na terenie wo
jewództwa specjalistycznych kół, w związku z czym upra
sza się Kolegów z pozostałych oddziałów o rozważenie tej
propozycji i podzielenie się z nami swoimi uwagami.
Rozważając tę propozycję trzeba jednak mieć na uwa
dze fakt, że nie jest ona nowością, lecz usankcjonowaniem
istniejącego stanu, przy czym w przedstawionej postaci ze
zwoli na ujednolicenie pracy w oddziale i na wykorzysta
nie pożytecznej inicjatywy sekcji naukowych SGP.
Nowymi natomiast elementami pracy byłoby otwarcie
kół dla Kolegów z zewnątrz, nadanie formom działania kół
charakteru oddziałowych, związanie organizacyjnie człon
ków nie zrzeszonych w kołach, co z pewnością uatrakcyj
niłoby pracę stowarzyszeniową.
IV.

Zakończenie

Na zakończenie mego referatu pragnę podkreślić, że
Katowicki Zarząd Oddziału SGP zdaje sobie sprawę, że
niektóre z przedstawionych modelowych form działania są
stosowane również i przez inne zarządy oddziałów woje
wódzkich, bądź też niektóre zarządy mają wypracowane
swoje formy działania być może nawet i lepsze. Dlatego
też Katowicki Zarząd Oddziału będzie bardzo zadowolony,
jeżeli przedstawione propozycje modelowe zostaną choć
w minimalnym stopniu przejęte przez inne zarządy oddzia
łów w swej działalności i przyczynią się do polepszenia
pracy stowarzyszeniowej tego oddziału.
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Działalność Zakładowego Koła SfiP przy Państwowym Przedslotiorstwie Fotogrametrii w 1968 r.
Koło Zakładowe SGP — jako podstawowe ogniwo Naczel
nej Organizacji Technicznej — ma do spełnienia szczegól
nie ważną rolę w działalności stowarzyszeniowej. Wyrazem
doniosłości i znaczenia tej roli jest uchwała nr 29/66 Rady
Ministrów z dnia 1 maja 1966 r. w sprawie dalszego
wzmocnienia roli i rozszerzenia zasięgu działania Naczelnej
Organizacji Technicznej oraz zrzeszonych w niej stowarzy
szeń naukowo-technicznych, w której m.in. określone zosta
ły podstawowe zadania koła i możliwości jego działania.

jednak mają one ponadto istotne znaczenie w procesie od
działywania środowiskowego na terenie danego zakładu.
Oddziaływanie to ma — ogólnie mówiąc — charakter mo
bilizujący, aktywizujący w najszerszym rozumieniu tego
słowa. Im lepiej i pełniej realizowane są zadania przez
dane koło zakładowe — tym większy jest stopień jego od
działywania. I odwrotnie. Im gorsza jest praca koła — tym
mniejszy stopień zainteresowania jego działalnością, tym
mniejsza jego pozycja na terenie zakładu.

Możliwości te są — jak wiemy — bardzo rozległe. Wy
nikają one oczywiście z jasno określonych zadań regula
minowych, których realizacja stanowi o działalności koła,

Zadaniem koła winno być więc — naszym zdaniem —
jak najszersze wykorzystanie tych możliwości w proce
sie wzmożenia zainteresowania szerokiego kręgu koleżanek
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i kolegów działalnością koła, a więc kształtowania tzw.
aktywu członkowskiego, stanowiącego niejako silne zaplecze
skutecznej pracy koła.
Rola, jaka przypada kołom zakładowym w działalności
NOT, będzie więc zależeć od ich społecznej rangi, o której
decyduje z kolei zawsze ogólny dorobek koła na terenie
jego działalności.
Niniejsze sprawozdanie stanowi próbę ujęcia całokształ
tu pracy naszego Koła SGP w minionym roku, na tle zadań
regulaminowych, trudności napotykanych w ich realizo
waniu, jak również osiągnięć na poszczególnych odcinkach
działalności.
-× - ʌ
I. Część statystyczna. Zarząd Zakładowego Koła SGP przy
Państwowym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii został ukon
stytuowany dnia 25 lutego 1965 r. jako zespół 6-osobowy.
W roku sprawozdawczym Zarząd Koła odbył 10 zebrań,
na .których omówiono bieżące zadania oraz dokonywano
pobieżnej oceny działalności Koła na poszczególnych od
cinkach.
Koło SGP przy PPF liczy obecnie 108 członków, w tym
63 inżynierów, 41 techników i 4 innych.
Do funduszu Samopomocy Koleżeńskiej należy 20 człon
ków.
W okresie sprawozdawczym, w poczet członków Koła
przyjęto 21 koleżanek i kolegów, w większości rekrutują
cych się spośród zatrudnionych w PPF młodych absolwen
tów średnich i wyższych szkół technicznych. Jednocześnie
Koło nasze opuściło 6 osób, z czego 5 przeniosło się do
innych kół zakładowych (w związku ze zmianą miejsca
pracy).
Zarząd Koła prowadzi usystematyzowaną ewidencję
członków oraz księgę wpłat członkowskich i na Fundusz
Samopomocy Koleżeńskiej.
Zaległości w składkach członkowskich wynosiły wg sta
nu na 31 grudnia 1966 r. — 30 zł, co daje średnią zaległość
na 1 członka wynoszącą ok. 27 groszy.
Ogólna zaległość w składkach na Fundusz Samopomocy
Koleżeńskiej wyniosła wg stanu na 31 grudnia 1966 r. —
4 złote.

II część — rzeczowa. Działalność Koła SGP w roku spra
wozdawczym obejmowała realizację zadań określonych
ramowym planem pracy, opracowanym w oparciu o regu
lamin kół zakładowych i terenowych SGP, z uwzględnie
niem specyfiki zadań wynikających z charakteru naszego
zakładu pracy. Działalność ta przejawiała się w następu
jących formach:
1. Na odcinku współdziałania z kierownictwem przedsię
biorstwa nasze Koło, przez swych przedstawicieli, uczestniczylo w szeregu prac przedsiębiorstwa oraz w naradach
dotyczących różnorodnej problematyki technicznej i organi
zacyjnej, a mianowicie:
— w pracach komisji powołanej uchwałami VI Plenum
KC PZPR w odniesieniu do zagadnień z zakresu struktury
organizacyjno-ekonomicznej przedsiębiorstwa, w perspekty
wie przyszłych zadań produkcyjnych,
— w dyskusjach poświęconych opracowaniu planu postę
pu technicznego oraz środków zabezpieczających jego pełną
realizację,
— w naradach produkcyjnych dotyczących realizacji za
dań planowych i organizacji produkcji.
2. Koło SGP realizując zadania statutowe w zakresie prac
nad ulepszeniem procesu produkcyjnego kontynuowało za
pośrednictwem Klubu Techniki i Racjonalizacji przy PPF
działalność odczytową, zainicjowaną i zorganizowaną w
maju 1965 r. Działalność ta przyjęła formę comiesięcznych
zebrań dyskusyjnych, na których członkowie naszego Koła
wygłaszali odczyty poświęcone aktualnej problematyce tech
nicznej, produkcyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. Te
matyka odczytów była szczegółowo omawiana i uzgadniana
z naczelnym inżynierem i głównym technologiem, stano
wiła więc odzwierciedlenie najistotniejszych i najbardziej
aktualnych zadań przedsiębiorstwa. W roku 1966 zorganizo
waliśmy 10 zebrań dyskusyjnych, które zgromadziły ogółem
267 osob, co daje średnio frekwencję 27 osób na 1 odczycie.
Realizowany cykl zebrań dyskusyjnych dał sposobność
wysunięcia szeregu wniosków i propozycji dotyczących kon
kretnych problemów produkcyjnych i technologicznych
wzmógł zainteresowanie szerokiego grona koleżanek i ko
legów tymi problemami, stworzył możliwość wypowiedzenia
się w szerokim zakresie zagadnień produkcji — był więc
wyrazem współudziału członków naszego Koła w dosko
naleniu i kształtowaniu procesu technologicznego.
3. Na odcinku podnoszenia kwilifikacji kadry pracowni

ków Koło nasze — poza omówioną działalnością odczytową
zorganizowało szereg wycieczek technicznych o różnorodnej
tematyce. W ramach wycieczek zwiedzono między innymi:
— Główny Urząd Jakości i Miar, gdzie zapoznano się
z wzorcowymi metodami z zakresu pomiarów liniowych
i kątowych oraz podstawowymi wzorcami czasu.
— Polskie Zakłady Optyczne, gdzie członkowie naszego
Koła zaznajomili się z produkcją PZO, ze szczególnym
uwzględnieniem etapu montażu instrumentów geodezyjnych.
— Pracownię Służby Topograficznej, w której przedsta
wiono uczestnikom wycieczki proces opracowań topogra
ficznych oraz stosowany sprzęt fotograficzny.
Łącznie we wszystkich wycieczkach uczestniczyły 102 oso
by, co świadczy o właściwym programie technicznym wy
cieczek, odpowiadającym zainteresowaniom technicznym
uczestników.
Do działalności koła na tym odcinku należy ponadto za
liczyć zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej dla kole
gów uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe. Inicja
tywa Zarządu Koła w tym zakresie wiąże się z okresem
działalności w 1965 r. Nawiązując jednak do niej mam na
myśli efekty, jakie przyniosła ta inicjatywa w 1966 r. W za
łożeniach akcji samopomocy przyjęliśmy zasadę udziału
kolegów, absolwentów wyższych uczelni technicznych, któ
rzy zadeklarowali pomoc kolegom uczącym się.
W wyniku przeprowadzonej na terenie przedsiębiorstwa
ankiety, siedmiu kolegów zgłosiło gotowość udzielania po
mocy w zakresie geodezji, rachunku wyrównania i fizyki.
Spośród 72 osób uczących się w wieczorowych i zaocz
nych technikach geodezyjnych — 25 osób skorzystało z akcji
samopomocy, zorganizowanej w 6 grupach samokształce
niowych, działających poza godzinami służbowymi. Na pod
stawie opinii kolegów korzystających z pomocy w nauce
mogliśmy w roku 1966 uznać, że zorganizowana akcja przy
czyniła się w znacznej mierze do poczynienia postępów w
nauce i wydalinie dopomogła kolegom ukończyć naukę
z Wynikiem pozytywnym.
4. Koło SGP, realizując zadania statutowe w zakresie
popularyzacji zagadnień techniki i rozwoju informacji nau
kowo-technicznej, podjęło na początku roku sprawozdaw
czego decyzję wydawania na terenie przedsiębiorstwa „Biu
letynu Postępu Technicznego”. Prace związane z redakcją
i wydaniem pierwszego numeru powierzyliśmy Klubowi
Techniki i Racjonalizacji przy PPF, który powołał 4-osobowe kolegium redakcyjne. W uzgodnieniu z głównym tech
nologiem ustalone zostały następujące założenia progra
mowe biuletynu:
— informowanie koleżanek1 i kolegów o aktualnych pro
blemach i kierunkach postępu technicznego, dokonującego
się w procesie technologicznym PPF,
— propagowanie nowych metod i usprawnień wprowa
dzonych do produkcji PPF oraz ich efektów ekonomicz
nych,
— popularyzowanie wśród załogi wyników współzawod
nictwa międzywydziałowego w zakresie jakości robót i wy
dajności, które trwa w naszym przedsiębiorstwie od 1963 r.
Pierwszy numer „Biuletynu Postępu Technicznego” za
wierający 9 artykułów o łącznej objętości 83 stron ukazał
się w pierwszych dniach kwietnia 1967 r. i został rozpro
wadzony w ilości 200 egzemplarzy. Treść numeru obejmo
wała zagadnienia postępu technicznego w zakresie techno
logii opracowań fotogrametrycznych, niektóre aspekty
ekonomiczne oraz część informacyjną dotyczącą współza
wodnictwa zakładowego.
W ramach działalności koła na tym odcinku prowadzona
jest wśród członków SGP prenumerata Przeglądu Geode
zyjnego, obejmująca 21 osób. Jest to zaledwie 20% ogólnej
ilości członków Koła i na tym odcinku należy dążyć do
rozszerzenia grona prenumeratorów, zwłaszcza wśród kole
gów zatrudnionych w pracach terenowych, gdzie informa
cja techniczna dociera w znacznie mniejszym stopniu. Na
tej drodze należy — naszym zdaniem — szukać realnych
możliwości zacieśnienia więzi Koła z kolegami wykonują
cymi prace połowę, którzy przez swe warunki pracy czują
się niejako odseparowani od zasadniczego nurtu działalności
Koła.
5. W zakresie opieki nad stażystami Koło nasze podję
ło szereg inicjatyw, które tylko częściowo zostały zreali
zowane. W nawiązaniu do działalności Koła w 1965 r. na
leży wspomnieć o zorganizowaniu wspólnego zebrania sta
żystów i przedstawicieli Zarządu Koła i Rady Zakładowej
PPF z udziałem głównego technologa. Zebranie miało na
celu zapoczątkowanie systematycznych kontaktów Koła
z kolegami odbywającymi staż, celem wspólnego przedys
kutowania spraw związanych z organizacją i przebiegiem
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stażu, omówienia ewentualnych niedociągnięć harmonogra
mów oraz sposobu i formy prowadzenia egzaminów koń
cowych. Zdawaliśmy sobie sprawę z faktu, że ustalone for
my odbywania stażu na pewno można ulepszyć przez zwięk
szenie bezpośredniej opieki nad stażystami, uelastycznienie
harmonogramów stażu, opracowanie podstawowych i szcze
gółowych programów stażowych w zakresie poszczególnych
komórek produkcyjnych i systematyczną kontrolę realizo
wania tych programów. Wprawdzie w wyniku przeprowa
dzonej dyskusji wysunięto szereg wniosków w tym zakre
sie, które Zarząd Koła opracował następnie w formie de
zyderatów jako podstawę do dalszej dyskusji, jednak ich
realizacja w roku 1966 napotkała na szereg poważnych
trudności związanych ze snecyfiką samego procesu produk
cyjnego w naszym Przedsiębiorstwie, jak również termino
wością wykonywanych zadań produkcyjnych. Zagadnienie
to jest dość złożone i naszym zdaniem należałoby je prze
dyskutować w szerszym gronie przedstawicieli kół zakła
dowych, zainteresowanych tym problemem.
6. Na odcinku współzawodnictwa pracy Koło nasze jest
współorganizatorem międzywydziałowego konkursu w za
kresie jakości robót i wydajności, trwającego w naszym
przedsiębiorstwie od 1963 r. Członkowie naszego Koła biorą
udział w pracach Głównej Komisji Współzawodnictwa, do
tyczących ostatecznej oceny prac, jak również w zakresie
popularyzacji wyników, Zarząd Koła zamieścił sprawozda
nie z dotychczasowego przebiegu współzawodnictwa w BiuJetynie wydawanym nrzez Oddział Stołeczno-Woiewódzk:
SGP. W międzyzakładowym konkursie jakośęi robót obeimującym opracowania topograficzne, kartograficzne, a ostat
nio i pomiar osnów, bierze udział nonad 130 pracowników
inżynieryjno-technicznych Przedsiębiorstwa.
Na podstawie dotychczasowych wyników współzawodnic
twa można stwierdzić, że poziom zgłaszanych prac jest co
raz wyższy, co niewątpliwie przyczynia się do podnoszenia
jakości produkcji, a także wzrostu zainteresowania kon
kursem, zwłaszcza wśród młodych topografów przystępu
jących do samodzielnej pracy.
7. Działalność Koła SGP przy PPF w pracach przygoto
wawczych do V Kongresu Techników Polskjch, zorganizo
wanego przez Naczelną Organizację Techniczną, znalazła
swój wyraz w dyskusji nad wybranymi tezami, dotyczący
mi zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyj
nych poszczególnych dziedzin gospodarki narodowej.
Decyzją władz Naczelnej Organizacji Technicznej nasze
Koło, "wspólnie z Kołem SGP przy Państwowym Przedsię
biorstwie Geodezyjnym, zostało wytypowane do przepro
wadzenia dyskusji przedkongresowej, w wyniku której, po
odbyciu szeregu narad członków Koła z Kierownictwem
Przedsiębiorstwa, opracowano i zgłoszono 6 wniosków w
zakresie wybranej tematyki tez, obejmującej zagadnienia
postępu technicznego w technologii opracowań fotograme
trycznych jak i usprawnień w organizacji produkcji.
26 Iipca 1966 r. Warszawskie Biuro Komitetu Organiza
cyjnego V Kongresu Techników Polskich powiadomiło pi
semnie Zarząd naszego Koła, że 4 spośród 6 zgłoszonych
wniosków zostało przekazane do Kcsnisji Głównej Kon
gresu i objęte uogólnieniami uchwały Kongresu jako
postęp techniczny. Są to wnioski:
— Zastosowanie w Polsce metod fotogrametrii anali
tycznej.
— Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do opraco
wania map Wielkoskalowych.
— Wykorzystanie fotogrametrii w projektowaniu i bu
dowie dróg.
— Przeszkolenie kadr w zakresie elektronicznej techniki
obliczeniowej.
Powyższe wnioski objęte są planem postępu technicznego
PPF, a ich realizacja na niektórych odcinkach jest poważ
nie zaawansowana.
8. Działalność Koła w zakresie współpracy z Ośrodkiem
Informacji Technicznej i Ekonomicznej oraz opieki nad
biblioteką techniczną koncentrowała się przede wszystkim
na odcinku jak najdalej idącej pomocy kolegom uczącym
się. Przedstawiciele Koła wspólnie ustalali rodzaj podręcz
ników zakupywanych do biblioteki, pod kątem potrzeb
osób uzupełniających swoje kwalifikacje zawodowe. Koło
współdziałało również w popularyzowaniu czytelnictwa pra
sy technicznej, prenumerowanej przez Ośrodek Informacji,
dopomagając w rozprowadzaniu kart tematycznych nowych
pozycji znajdujących się w posiadaniu biblioteki.

9. Podsumowanie działalności Koła w 1966 r. i perspek
tywy tej działalności w aspekcie najpilniejszych zadań.
Rozpatrując działalność naszego Koła jako podstawowego
ogniwa pracy stowarzyszeniowej, w aspekcie zadań statu
towych, łatwo sobie zdać sprawę z rozległości zakresu
i różnorodności form tej działalności. Wynika stąd bardzo
istotna rola, jaką odgrywa koło SGP w ogólnej działalności
przedsiębiorstwa.
W realizacji całokształtu zadań głównym sprzymierzeń
cem koła SGP jest pomoc kierownictwa przedsiębiorstwa
oparta na zasadach wzajemnego współdziałania oraz współ
praca z organizacjami społeczno-politycznymi z jednej stro
ny, z drugiej zaś — aktywność członków Koła i ich stopień
zainteresowania jego działalnością. Uważam, że ten ostatni czynnik jest wprost proporcjonalny do osiągnięć, jakimi
koło może wykazać się wobec swych członków, wychodząc
w ten sposób naprzeciw inicjatywie. Aktywizacja członków
koła jest procesem złożonym, zależnym od wielu czynników
zarówno obiektywnych jak i subiektywnych, biorąc pod
uwagę np. kwestię osobistego stosunku jednostki do samego
faktu istnienia koła SGP i jego społecznej rangi.
Uważam, że w procesie aktywizacji członków koła zasad
niczą rolę ma do spełnienia zarzad, który jest zawsze
zalążkiem przyszłego aktywu i od którego zależy umiejetne
pobudzenie inicjatywy szerokiego grona kolegów. Zadaniem
zarządu koła jest więc nie tylko rozwijanie działalności
przewidzianej ogólnie znanymi założeniami regulaminowymi
czy statutowymi, lecz również, a może w równie ważnym
stopniu, nadanie tej działalności odpowiednio interesują
cych form, właściwych dla specyficznych warunków da
nego terenu.
Podsumowując, w świetle powyższych sugestii, działal
ność Koła SGP przy PPF w 1966 r., chciałbym podkreślić
aktywną współpracę Dyrekcji Przedsiębiorstwa z Kołem
i złożyć podziękowanie w imieniu Zarządu za wydatną
pomoc w podejmowaniu szeregu inicjatyw.
W całorocznej pracy Koła około 30% ogólnej ilości człon
ków wykazało aktywną postawę, deklarując współpracę,
bądź uczestnicząc regularnie w ogólnej jego działalności.
Zadaniem nowego Zarządu Koła w tym zakresie będzie
dalsza aktywizacja członków Koła celem rozszerzenia za
sięgu jego oddziaływania.
Przedstawiony w sprawozdaniu całokształt działalności
Koła w 1966 r. obejmuje oczywiście tylko część zadań sta
tutowych, może jednak stanowić pewien punkt wyjścia
pozwalający na dalsze rozszerzenie zakresu prac koła na
różnych odcinkach.
W perspektywie przyszłych zadań naszego Koła zaryso
wuje się konieczność rozszerzenia oddziaływania Koła na
środowisko kolegów zatrudnionych w pracach terenowych·
W tym celu do nowego Zarządu dokooptowani zostali dwaj
koledzy, którzy pełnić będą funkcję łączników Koła z tere
nem, przede wszystkim w zakresie informacji technicznej.
Na odcinku opieki nad stażystami przyszła działalność
Koła winna zmierzać w kierunku podniesienia efektywności
okresu stażu, m.in. przez usprawnienie form jego organizo
wania oraz bezpośrednią pomoc w pracy stażystom, W tym
zakresie konieczne jest wypracowanie najwłaściwszych
form działalności.
Na podstawie nabytych doświadczeń, obok nowych zadań>
Koło nasze będzie kontynuować dotychczasową działalność
na wszystkich odcinkach, a zwłaszcza tam, gdzie jest jesz
cze wiele niedociągnięć: wzmożenie akcji mającej na celu
zwiększenie ilości członków Funduszu Samopomocy Kole
żeńskiej.
Na zakończenie chciałbym złożyć podziękowanie Zarzą
dowi Koła za aktywną i owocną pracę i prawdziwie kole
żeńską atmosferę, a także wszystkim koleżankom i kolegom,
którzy aktywnie współuczestniczyli w naszej pracy.
Zwracam się do Kolegów Delegatów z prośbą o podzie
lenie się w dyskusji własnymi doświadczeniami z zakresu
osiągnięć i trudności w pracy kół SGP oraz o zgłoszenie
ewentualnych propozycji dotyczących poruszonych za
gadnień.
W imieniu Koła SGP przy PPF pragnę wyrazić podzię
kowanie Zarządowi Głównemu SGP, jak również Zarządo
wi Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego, za zaszczytne wy
różnienie, jakim jest możliwość podzielenia się doświad
czeniami naszej pracy z kolegami delegatami przy uroczy
stej okazji XXI Zjazdu SGP.
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XXI Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich
W dniach 14—15 kwietnia 1967 r., odbył się w Kielcach
XXI Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Obrady odbywały się w Domu Technika NOT przy ul. Sien
kiewicza.
Zjazd otworzył kol. Ryszard Koronowski — przewodni
czący Zarządu Głównego SGP, witając przybyłych delega
tów z całego kraju oraz przedstawicieli resortów, nauκi,
Związku Zaw. Pracowników Państwowych i Społecznych
i Zarządu Głównego NOT. Na przewodniczącego Zjazdu
zaproponował kol. Feliksa Banaskiewicza — przewodniczą
cego Zarządu Oddziału SGP w Kielcach, co zebrani przy
jęli oklaskami.
Kol. F. Banaśkiewicz podziękował delegatom za wybór
i okazane mu zaufanie i zaproponował do Prezydium Zjaz
du jako wiceprzewodniczących kolegów: Juliana Dąbrow
skiego z Warszawy i Józefa Kolanowskiego z Lublina, jako
sekretarzy kolegów: Fabiana Grzybowskiego z Łodzi i Ada
ma Koncewicza z Krakowa. Propozycje te zebrani przy
jęli przez aklamację. Następnie przewodniczący Zjazdu
udzielił głosu przedstawicielom resortów dla wygłoszenia
przemówień wstępnych.
Gen. inż. Teodor Naumienko powitał Zjazd w imieniu
Ministra Obrony Narodowej marszałka Polski Mariana
Spychalskiego i życząc owocnych obrad dla dobra zawodu
i obronności kraju oświadczył, że Minister Obrony Naro
dowej przyznał kilkunastu pracownikom geodezji odzna
czenia za zasługi dla obronności kraju i że dekoracja do
konana zostanie na tym Zjeżdzie. Przypomniał również,
że za dzieło modernizacji sieci państwowej Minister Obro
ny Narodowej przyznał w ubiegłym roku nagrodę MON
II stopnia Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii
i Służbie Topograficznej WP.
Dyr. mgr inż. Stefan Dyga — nawiązując do wyników
współpracy pomiędzy służbą geodezyjną resortu gospodarki
komunalnej a SGP, uważa za szczególnie cenną współpracę
w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji kadr oraz w dzie
dzinie informacji o postępie technicznym.
Wicedyr. mgr inż. Marian Szymański — powitał Zjazd
w imieniu Ministra Rolnictwa, zapewniając, że resort ten
przywiązuje duże znaczenie do współpracy z SGP. Resort
docenia wysiłki SGP dla stworzenia geodetom tego resortu
warunków pracy społecznej, przez utworzenie w SGP —
Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rolnych, organizację kon
ferencji naukowo-technicznych i in.
Główny geodeta Ministerstwa Leśnictwa mgr inż. Ro
muald Baraniecki — powitał Zjazd w imieniu Ministra
Leśnictwa, komunikując, że w ub. r. zakończyło ono IO-Ietni
plan robót geodezyjnych dla tego resortu, co było możliwe
dzięki dobrej koordynacji pracy władz i wysiłkowi geode
tów.
Prof. Michał Odlanicki-Poczobutt — w imieniu Komitetu
Geodezji PAN wita Zjazd i zapewnia, że Komitet żywo
interesuje się zwłaszcza pracami naukowo-technicznymi
rozwijanymi w sekcjach, komisjach problemowych i kon
ferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez
SGP. Materiały, analizy i wnioski z tych prac są wyrazem
społecznego zapotrzebowania na badania naukowe. Istnieją
wzajemne korzyści ze współpracy SGP z Komitetem Geo
dezji PAN.
’
1
Ob. Jan Bogucki — wiceprzewodniczący Zarządu Głów
nego ZZPPiS złożył życzenia skutecznych obrad Zjazdowi.
Związek grupujący wielu geodetów wśród swoich człon
ków, jest zainteresowany ułożeniem ścislei wsDÓlpracv.
zwłaszcza że mamy wiele wspólnych celów. Wymienił
wspólne cele i zadania i przypomniał zawarte w r. 1963
porozumienie, które — ma nadzieję — będzie pogłębione.
Merr inż. Μ. Karpowicz — członek Rady Głównej NOT —
zwrócił uwagę na b. dawne tradycje zawodu geodezyjnego
na tle innych zawodów technicznych, na pionierską rolę
geodety w budowie inwestycji, które to cechy zjednują
geodetom szacunek i uznanie pozostałych zawodów tech
nicznych.
Następnie przewodniczący Zjazdu odczytał depesze
i listy powitalne, przesłane Zjazdowi Delegatów.
Po odczytaniu rozkazu personalnego Ministra Obrony Na
rodowej gen. T. Naumienko udekorował 37 osób brązowymi
medalami „Za zasługi dla obronności kraju”. W imieniu de

korowanych przemawiał kol. Mieczysław Malesiński (lista
dekorowanych kolegów znajduje się w zeszycie 6/67/PG).
Na wniosek Zarządu Głównego SGP — Zarząd Główny
NOT przyznał złote i srebrne odznaki honorowe NOT na
stępującym kolegom: złote — Tadeuszowi BychawsKiemu,
Romanowi Gawlikowi, Marianowi B. Piaseckiemu, Anieli
Pokorskiej, Romanowi Włodarczykowi; srebrne — Felikso
wi Banaśkiewiczowi, Bronisławowi Bucewiczowi, Kazimie
rzowi Błażejowi, Włodzimierzowi Chełmińskiemu, Adamo
wi Koncewiczowi, Zygmuntowi Kowalewskiemu, Kazimie
rzowi Krzyśko, Edwardowi Krzywdzmskiemu, Otylii Lisowej, Adolfowi Piaseckiemu, Janowi Śliwce, Stanisławowi
Szymańskiemu, Michałowi Federowiczowi i Mirosławowi
Żakowi.
Dekoracji dokonał kol. Μ. Karpowicz. W imieniu odzna
czonych przemawiała kol. Aniela Pokorska.
Kol. Μ. Malesiński jako przewodniczący Sądu Konkur
sowego VI Konkursu Jakości Robót Geodezyjnych złożył
sprawozdanie z wyników konkursu.
Nagrody wyróżnionym kolegom wręczali: prezes GUGiK
mgr inż. B. Szmielew, inż. S. Dyga z MGK i przewodniczą
cy Zarządu Głównego SGP kol. R. Koronowski.
Kol. R. Koronowski zaznajomił następnie zebranych
z wynikami konkursu „Geodezja w fotografii” i wręczył
wyróżnionym nagrody przyznane przez sąd konkursowy.
Po kilkunastominutowej przerwie wygłosili referaty:
prezes GUGiK kol. B. Szmielew, następnie przewodniczą
cy Zarządu Głównego SGP R. Koronowski (referaty te zo
stały zamieszczone w zeszycie 6/67/PG).
*

Po przerwie południowej wspomnienia o zmarłym kole
dze Bronisławie Łąckim, pierwszym po wojnie prezesie
SGP, wieloletnim aktywiście Stowarzyszenia — wygłosili:
kol. R. Koronowski i gen. T. Naumienko. Zebrani uczcili
pamięć zmarłego Kolegi chwilą milczenia.
Następnie wybrano komisje: mandatową, wyborczą,
wnioskową i skrutacyjną, po czym wygłosili referaty ko
ledzy: Władysław Czernicki — przewodniczący Zarządu Od
działu SGP w Katowicach i Tadeusz Federowski — prze
wodniczący koła SGP przy PPF w Warszawie (referaty
te wydrukowane są w tymże zeszycie PG).
Z kolei złożyli sprawozdanie:
— w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Bolesław
Cybulski, który w końcowej części sprawozdania złożył
wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządo
wi za ubiegłą kadencję,
— przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego kol.
Władysław Barański i
— wiceprzewodniczący Komisji Mandatowej — kol. Jó
zef Rodkiewicz, który stwierdził prawomocność uchwał
Zjazdu wobec podjęcia 160 mandatów na 64 wybranych
delegatów, co stanowi 97,6% obecności.
Przewodniczący Zarządu Głównego SGP kol. R. Koro
nowski uzasadnił złożony przez Zarząd Główny wniosek
o nadanie godności członka honorowego SGP:
— prof, dr inż. Stefanowi Hausbrandtowi,
— mgr inż. Mieczysławowi Malesińskiemu.
Wniosek ten został przez zebranych uchwalony przez
aklamację.
W dalszym ciągu obrad przystąpiono do dyskusji.
Kol. Rudolf Mąka O/Katowice — rozważał, na tle dorę
czonego delegatom sprawozdania z działalności Stowarzy
szenia za ubiegły rok, rozwój form pracy, zwłaszcza
w dziedzinie nowoczesności i postępu technicznego, uwa
żając że niedostateczne jest wykorzystanie kadr inżynie
rów emerytów w pracy zawodowej; uważa, zwłaszcza obec
nie w okresie wzrostu liczby osób w wieku emerytalnym,
że należy się tą sprawą zająć. Podał niektóre propozycje.
Kol. Władysław Barański O/Warszawa — przypomniał
o dobrej opinii, jaką ma Przegląd Geodezyjny wśród władz
i fachowców w kraju i za granicą, a ponieważ redaktorem
naczelnym od początku powstania pisma jest kol. Stanisław
Janusz Tymowski, którego zasługą jest poziom pisma,
wnioskuje o wyrażenie Mu najwyższego uznania. Zebrani
przyjęli ten wniosek oklaskami.
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Kol. Józef Zgierski O/Warszawa — wypowiedział się za
utrzymaniem w pracach SGP prowadzenia nadal kon
kursów jakości, pomimo zapowiedzianej zmiany formy
organizacyjnej (w sprawozdaniu na Zjazd). Następnie omó
wił sprawę wynalazczości pracowniczej, zdobywającej rów
nież znaczenie w geodezji. Wypowiedział się także za po
wołaniem Sekcji Geodezji Miejskiej.
Kol. W. Barański — również wyraził się z uznaniem
o działalności Głównej Komisji Techniki, z której wyłoni
ły się po kolei poszczególne sekcje.
Kol. Wacław Kłopociński O/Warszawa — uważał, że
Główna Komisja Techniki ma za zadanie poszukiwanie no
wych i właściwych dróg działania dla upowszechnienia po
stępu technicznego. SGP nie ma zamiaru likwidować kon
kursu jakości — który zapoczątkowało i wskazało drogę
jak współzawodniczyć w jakości. Finansowanie konkursu
powinny przejąć resorty, a organizację może dalej prowa
dzić SGP. Komisja inicjuje obecnie konkurs na rozwiąza
nie określonych problemów geodezyjnych. Kol. W. Kłopo
ciński zgłosił kilka konkretnych wniosków do uchwalenia
przez Zjazd.
*

W drugim dniu obrad kontynuowano dyskusję.
Kol. Julian Dąbrowski O/Warszawa — zgłosił szereg
wniosków w imieniu Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP. Równocześnie uzasadnił potrzebę i celowość uchwale
nia tych wniosków przez Zjazd. Przypomniał również bar
dzo istotną uchwałę katowickiej konferencji na temat od
kształceń, postulującą utworzenie przedsiębiorstwa wyspe
cjalizowanego w pomiarach odkształceń budowli. Kol.
J. Dąbrowski postulował także o wydanie mapy 1:25 000
dla użytku gospodarki narodowej. Wskazał również na ko
nieczność zajęcia się przez SGP sprawami kolegów emery
tów.
Kol. Rudolf Latawiec O/Warszawa — omówił potrzebę
zmiany regulaminu sądów koleżeńskich, gdyż obecnie obo
wiązujący, uchwalony w 1960 r., nie speinia już swego za
dania. Następnie omawiając sprawę Katastroialnego osu
wania się skarpy sandomierskiej zwrócił uwagę, że jeden
z niewielu reperów podstawowych w kraju znajduje się na
tej skarpie. Usuwa się warstwa tylko kilkumetrowa a ska
ła pozostaje bez zmiany.
Kol. Kazimierz Nowicki O/Katowice — referował od
mienny pogląd na wnioski Zarządu Głównego SGP w spra
wie Samopomocy Koleżeńskiej na temat ooniżenia kwoty
zapomóg i postulował wprowadzenie oszczędności w dzie
dzinie administracji.
Kol. Krystyna Głowińska O/Warszawa — przedstawiła
szeroką problematykę Głównej Komisji Miejskiej, działa
jącej w Zarządzie Głównym i postuluje przekształcenie jej
w sekcję.
Kol. Adolf Czarnecki O/Warszawa — przypomniał zale
cenie poprzedniego Zjazdu SGP — powołania w oddzia
łach komisji problematyki młodzieżowej. Nie wszystkie
oddziały zastosowały się do tego. Problematyka jest bo
gata i wydaje się niezbędna. Wszystkie rozwinięte kraje
stosują przygotowanie teoretyczne przez szkołę a praktycz
ne przez zakład pracy, co pozwala ponadto na profilowa
nie specjalistów potrzebnych zakładowi. Pomoc społeczna
w kierunku przekazywania doświadczeń młodzieży jest
konieczna. Apelował, ażeby stażyści gremialnie wypełnili
ankietę przesłaną im przez Główną Komisję Problematy
ki Młodzieżowej.
Kol. K. Furmańczyk — przedstawiciel komitetu koordy
nacyjnego kół studentów geodezji — przedstawił zadania
kół i wskazał na celowość współpracy z SGP.
Kol. K. Wasniowski O/Wrocław — wskazał na szereg
braków odczuwanych przez zawód a wynikających z akcyjności niektórych prac, braku koordynacji, niedostatków
w planowaniu robót geodezyjnych, braku dobrego rozpo
znania, co do ilości potrzebnej kadry geodezyjnej i jej
specjalizacji. Postulował o powołanie Państwowej Rady
Geodezyjnej, która umiałaby spojrzeć na całość geodezji
pomimo jej resortowych podziałów.
Kol. Stanisław Kluska O/Łódź — na tle referatu prze
wodniczącego Z/O w Katowicach, przedstawił działalność
Ο/Łódzkiego SGP, zwłaszcza tych form, które nie wystę
pują w innych oddziałach. Przyjęto zasadę, że delegaci
wybrani na Zjazd zachowują swój mandat przez cały rok
w sposób czynny i są zobowiązani do śledzenia i pomocy
w realizacji uchwał Zjazdu. W Łodzi istnieje międzybranżowy KTiR, który — jako oparty o pomoc O/NOT
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i WRZZaw, może finansować również prace dla geodezyj
nego KTiR.
Organizowane jest współzawodnictwo pracy. Wszyscy,
którzy zgłosili udział — są punktowani przez cały rok.
Jest w O/NOT Ośrodek Informacji Techniczno-Ekonomicz
nej i w ustalonych porach geodeci również udzielają po
rad.
Kol. Adam Szczerba O/Warszawa — przewodniczący Ko
misji Wnioskowej — zreferował prace Komisji, która po
zaznajomieniu się z wnioskami delegatów złożonymi do
Prezydium Zjazdu, jak również wnioskami z walnych zgro
madzeń oddziałów — przedstawił je w formie ujednolico
nej, część jako propozycje uchwał Zjazdu i część jako de
zyderaty do rozpatrzenia przez Zarząd Główny SGP.
Propozycje Komisji — po dyskusji i wprowadzeniu pew
nych zmian, zostały przez Zjazd przyjęte i uchwalone
(uchwały wydrukowane osobno w tym zeszycie PG).
Zjazd uchwalił również „Regulamin działalności Zarzą
du Oddziału, wprowadził zmiany do „Regulaminu Kół
SPG” oraz zalecił powołanie Komisji d.s. Rencistów w Za
rządzie Głównym SPG i jego oddziałach.
Kol. Stanisław Pachuta O/Warszawa — przewodniczący
Komisji Wyborczej, zreferował prace Komisji i podał jako
wynik tych prac, propozycje wyboru określonych osób do
władz głównych SPG, oraz uzupełniającego wyboru człon
ków Zarządu Głównego na miejsce osób ustępujących po
dwuletniej kadencji.
Po przeprowadzeniu wyborów Zjazd uchwalił rezolucję,
po czym przewodniczący Zjazdu kol. Feliks Banaśkiewicz
ogłosił zakończenie obrad i zamknięcie Zjazdu.
*
Prawie każdy z corocznych zjazdów zajmuje się w spo
sób szczególny określonym problemem technicznym bądź
innym aktualnym dla szerokich rzesz geodetów. Problemy
techniczne w ujęciu zainteresowań organizacji społecznej,
tzn. dokładnie ukształtowanej opinii o danym zagadnieniu
z wnioskami dotyczącymi tego zagadnienia — gromadzą się
z kolejnych zjazdów, konferencji naukowo-technicznych
i narad.
Zjazdy delegatów dwukrotnie uchwalały konieczność
przeprowadzenia analizy realizacji uchwał zjazdów, konfe
rencji i narad. Wyczuwało się niedostatek oddziaływania
SGP na sprawy dla geodezji ważne i interesujące pracu
jących w geodezji. W tych warunkach i wobec wytworzo
nej w ostatnich latach atmosfery szczególnie sprzyjającej
zacieśnieniu współpracy pomiędzy technicznymi organi
zacjami społecznymi a władzami (uchwała nr 29 Rady Mi
nistrów z 1.11.1966 r. w sprawie dalszego wzmocnienia roli
i rozszerzenia zasięgu działania NOT i zrzeszonych w niej
stowarzyszeń — uznanie NOT za stowarzyszenie wyższej
użyteczności, zawierane porozumienia o współpracy pomię;
dzy zarządami głównymi stowarzyszeń i odpowiednimi
resortami), organizatorzy Zjazdu postanowili nadać mu
charakter organizacyjny. To znaczy — nie absorbując
myśli delegatów wybranym tematem technicznym, prze
dyskutować skuteczność oddziaływania społecznego, w za
leżności od form organizacyjnych tego działania w SGPZ tego powstała koncepcja dwóch dodatkowych refera
tów opracowanych przez przewodniczących ogniw tereno
wych, które w rezultacie wywołały dyskusję „międzyterenową”, co szczególnie interesująco wypadło w wypowiedzi
kol. S. Kluski z Łodzi.
Tego rodzaju ukierunkowanie przez organizatorów nie
uczyniło Zjazdu jednostronnym wśród delegatów. Poza
szeregiem cennych wypowiedzi to, co powiedzieli kole
dzy: K. Waśniowski z Wrocławia na temat organizacji
geodetów, czy Wacław Kłopociński z Warszawy na te
mat perspektyw o rozwoju techniki — było wysłuchane ze
szczególnym zainteresowaniem.
*
Po dwóch dniach obrad — w trzecim dniu — (w niedzie
lę 16.IV.1967 r.) koledzy organizatorzy z Oddziału Kielec
kiego SGP zorganizowali dla uczestników Zjazdu wyciecz
kę autokarem do atrakcyjnych miejsc Ziemi Kieleckiej.
O zainteresowaniu świadczy liczba 208 uczestników wy
cieczki. Trasa była wybrana ze znawstwem i bardzo pie
czołowicie. Doliczając do tego atrakcje w formie ekspo
zycji wystawowych obok sali obrad Zjazdu — można po
wiedzieć, że koledzy z Kielc wykazali nieprzeciętne zain
teresowania kulturalne i doskonałą sprawność organizacyj
ną.
hj
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Analiza ekonomiczna - ważnym instrumentem prawidłowego zarządzania produkcją geodezyjną
zastosowanych elementów postępu technicznego bez wątpie
Analiza ekonomiczna w dobie obecnej stanowi niezbędny
instrument prawidłowej oceny zjawisk ekonomicznych nia wpływa na wzrost wydajności pracy i obniżkę kosztów
w zakresie problematyki technicznej, socjologicznej, a na produkcji, jednakże w badanym okresie czasu produkcja
obejmowała ten sam asortyment robót geodezyjnych za
wet psychologicznej.
Przedmiotem analizy ekonomicznej, która powinna być równo przed, jak i po wprowadzeniu wspomnianych ele
prowadzona w każdej jednostce gospodarczej, a więc także mentów postępu technicznego. Równoczesne zaś wprowa
w jednostkach produkcji geodezyjnej jest: działalność gos dzenie do produkcji postępu technicznego i nowych asorty
podarcza, jej wyniki produkcyjne i finansowe oraz stan mentów robót — uniemożliwia w praktyce dokładną ocenę
ekonomiczny każdej jednostki. Celem zaś — przygotowanie zjawiska, brak jest bowiem jednakowej „płaszczyzny od
niesienia” dla porównań.
dla organów kierowniczych biura czy przedsiębiorstwa geo
dezyjnego informacji z powyższego zakresu, niezbędnych do
Ewidencja zjawisk dostarcza zatem tylko danych faktycz
podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza ekonomiczna nych, wymierzających w ujęciu ekonomicznym określone
pozwala zapoznać się głębiej z określonymi zjawiskami lub
prawidłowości (lub nieprawidłowości) ogólne. Jednakże ewi
faktami, dostarcza danych do ich oceny, wskazuje sposoby dencja z reguły dostarcza danych niepełnych, obrazujących
usprawnień i określa skutki poszczególnych wariantów roz
najczęściej tylko przyczynę albo tylko skutek zjawiska.
wiązań.
Wiązanie zaś tych elementów ze sobą, odkrywanie odpo
Dla prawidłowego prowadzenia analizy ekonomicznej wiednich współzależności zjawisk i całych procesów ekono
micznych drogą dodatkowych badań i wyliczeń uzupełnia
niezbędna jest co najmniej ogólna znajomość praw ekono
jących — wchodzi już w zakres właściwej analizy ekono
miki pracy i ekonomicznych zasad działania jednostki gos
micznej.
podarczej, a także właściwie prowadzona aktualna ewiden
cja, rejestrująca określone zjawiska.
O ile więc prowadzenie ewidencji zjawisk jest czynnością
Dla przypomnienia — podstawowymi prawami ekonomiki
na ogół prostą i powiedzieć można — w pełni opanowaną
pracy są:
przez komórki ekonomiczne działające w jednostkach pro
dukcji geodezyjnej — o tyle rozwijanie wyników rejestra
— prawo wzrastającej wydajności pracy,
— prawo podziału (wynagrodzenia) wg ilości i jakości cji zjawisk przy użyciu metod analizy ekonomicznej jest
zabiegiem trudniejszym i ważniejszym, wymagającym więk
pracy,
szych oraz Wielostronniejszych umiejętności, lecz zarazem
— prawo wzrastającej stopy życiowej pracujących,
coraz bardziej niezbędnym w każdej działalności gospodar
— prawo rozszerzonej reprodukcji siły roboczej.
czej, szczególnie z punktu widzenia prawidłowego kierow
nictwa i organizacji pracy.
Jeśli więc stwierdzamy, że zastosowany postęp techniczny
wzmaga wydajność pracy, to w konsekwencji prowadzić
Generalnie rzecz biorąc, zadaniem analizy ekonomicznej
musi również do obniżki kosztów własnych produkcji, a tym
jest więc przedstawianie w sposób wymierny ogólnych pra
samym — do przysporzenia gospodarce narodowej większej
widłowości działania odpowiedniej jednostki gospodarczej
ilości dóbr; więcej zaś dóbr w gospodarce narodowej — to
w określonym czasie i w określonych warunkach. Mówiąc
możliwości wzrostu stopy życiowej pracujących itp.
inaczej analiza ekonomiczna zajmuje się związkami zacho
Dla właściwego prowadzenia działalności analitycznej ko dzącymi między określonymi zjawiskami ekonomicznymi
nieczna jest prawidłowa ewidencja, rejestrująca za i ich miarami. Określa jednocześnie metody ilustracji tych
równo same zjawiska gospodarcze zachodzące w biurze czy
zjawisk za pomocą wielkości liczbowych oraz najrozmait
przedsiębiorstwie geodezyjnym, jak również zjawiska te szych tabel, wykresów diagramów, wskaźników itp. a także
w powiązaniu z ich skutkami.
uczy umiejętności charakteryzowania tych zjawisk w opar
ciu o dane liczbowe. Pozwala kojarzyć liczby z faktami,
Rejestracja samych tylko zjawisk — to np. odnotowanie
liczby i rodzajów geodezyjnych czynności technicznych, umożliwia zestawienie i weryfikowanie tych liczb dla moż
liwie wiernego naświetlenia badanego zjawiska.
które uległy w określonym czasie mechanizacji, bez powią
zania z osiągniętym z tego tytułu wzrostem wydajności
W oparciu o uporządkowane statystyczne informacje
Pracy. Jeśli zaś ewidencja zarejestruje np. zmniejszenie ewidencyjne
analiza ekonomiczna pozwala oceniać zjawiska
ilości zużytego materiału kreślarskiego, liczby słupów gra
zarówno przeszłe, teraźniejsze jak i przyszłe.
nicznych, robocizny lub obniżkę kosztów transportu oraz
uzyskaną wskutek tego obniżkę kosztów własnych pro
Analiza przeszłości (np. wykonanych zadań planowych)
dukcji — mamy wówczas do czynienia z oczywistą rejestra
dostarcza wskaźników do wymiernej oceny zaistniałych już
cją zarówno samych zjawisk, jak i ich skutków. Bywają
faktów. Analiza teraźniejszości wskazuje na bieżąco miejs
także sytuacje, gdy prowadzona dla potrzeb analizy ekono ca, zakres i tempo odchyleń od ustalonych, zaplanowanych
micznej ewidencja rejestruje same tylko skutki (wyniki) założeń oraz przewidywanych uprzednio metod wykonania
pewnego zjawiska, bez określenia ich przyczyny; dzieje się zadań. Analiza przyszłości, w oparciu o ocenę przeszłości
to najczęściej wskutek niewymierności tych przyczyn, go i teraźniejszości formułuje wnioski dla podejmowania de
rzej jeśli z powodu braku właściwego rozeznania.
cyzji gospodarczych, które znajdują ostatecznie swój wy
Przykładem niewymierności przyczyn jest wpływ jakości raz w odpowiednim planowaniu przewidywanych, zakłada
i operatywności instruktażu udzielanego bezpośrednim nych do wykonania zadań.
wykonawcom prac geodezyjnych przez ich przełożonych, na
Ekonomiści nie bez racji twierdzą, że spełnianie przez
wzrost wydajności pracy.
analizę jej zadań zależy od szeregu warunków; informacje
Ewidencja rejestruje niekiedy również pewne wyniki bez wynikające z analizy powinny przede wszystkim być:
danych określających możliwości innego kształtowania się
— wiarygodne, tzn. muszą wiernie określać stan faktycz
tych wyników. Wówczas jest to albo dowodem nieznajo
ny; wszelkie zaś niejasne i niepewne dane ewidencyjne
mości ogólnych prawidłowości działania jednostki gospo muszą ulec weryfikacji tak, by nie wypaczały poglądu na
darczej lub też dowodem specyficznej sytuacji produkcyjnej
badane zjawisko;
tejże jednostki.
— zwięzłe — tzn. maksymalnie Syntentyczne, ujmujące
Dla przykładu: koszty jednostkowe (tzn. np. koszt 1 ha
ostateczny rezultat a nie cały przebieg badań analitycznych;
podkładu mapowego, wzrosły w ciągu roku wskutek niepeł
— uzyskiwane bez większej pracochłonności — tzn. że
nego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Biuro czy
też przedsiębiorstwo geodezyjne nie orientuje się jednak przyjmowane metody badań analitycznych powinny być do
bierane pod kątem widzenia najmniejszego nakładu pracy;
dokładnie w zakresie aktualnego wykorzystania zdolności
produkcyjnych i w związku z tym nie jest w stanie okreś
— czytelne — tzn. zrozumiałe i komunikatywne dla
lić, o ile te koszty mogłyby być obniżone, gdyby ujawniono
wszystkich korzystających, bez względu na zakres ich za
i uruchomiono istniejące rezerwy.
interesowań ekonomiką zakładu pracy;
Możliwe są sytuacje, w których ewidencja uchwyci tylko
— szybko dostarczane — tzn. że moment dostarczenia
przyczynę zjawiska, skutek zaś nie znajduje praktycznie informacji winien być najbliższy chwili powstania badanego
żadnego wymiernego odzwierciedlenia, choć jego istnienie zjawiska, jego oceny i ewentualnego podjęcia decyzji;
w niektórych przypadkach (np. stwierdzenia jakichś niepra
jest niewątpliwe. I tak na przykład: zestawienie pewnych
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widłowości w toku produkcji szybkość informacji anali
tycznej może być dużo ważniejsza od jej dokładności (do
tyczy to sytuacji, gdy np. plany zadań są bardzo napięte,
co zresztą z reguły ma miejsce w jednostkach produkcji
geodezyjnej).
Badania analityczne powinny być prowadzone w różnycł’
okresach działalności zakładu pracy, a więc:
— w momencie planowania zadań,
— w trakcie realizacji zadań planowych,
— po zakończeniu realizacji zadań planowych.
W momencie określania zadań planowych, czyli w okresie
tzw. analizy wstępnej — analiza ekonomiczna ma na celu
wskazanie tych wszystkich czynników, które zapewniają
prawidłową realizację zadań planowych. Powinna również
wskazać, jak należy określać zadania, ażeby czynniki te
(np. liczba zatrudnionego personelu geodezyjnego, środki
finansowe, techniczne i materiałowe, organizacja pracy itp.)
zostały jak najracjonalniej wykorzystane. W oparciu o zna
ne elementy techniczne i technologiczne — analiza ekono
miczna powinna umożliwić wybór optymalnego wariantu
realizacji zadań planowych.
Inaczej mówiąc, analiza ekonomiczna dostarczając okreś
lonych informacji umożliwia kierownictwu zakładu pracy
rachunek ekonomiczny, czyli pozwala obliczyć efekty gos
podarcze określające wybór najkorzystniejszego, optymal
nego wariantu przy podejmowaniu odpowiednich decyzji.
Waga rachunku ekonomicznego jako metody podejmowania
decyzji gospodarczych (czyli metody zarządzania) jest szcze
gólna w warunkach naszej ekonomiki państwowej, wobec
czego rachunek ten winien być stosowany na wszystkich
szczeblach zarządzania: od pojedynczego stanowiska wyko
nawczego aż do najwyższych organów zarządzania gospo
darką.
Im większa jest waga podejmowanych decyzji gospodar
czych, tym większe ma znaczenie dokładny rachunek eko
nomiczny.
W trakcie realizacji zadań planowych, czyli w okresie
tzw. analizy bieżącej — informacje analityczne powinny
ujawniać wszelkie odchylenia od wielkości planowanych lub
przewidywanych (np. zbyt niska wydajność pracy perso
nelu bezpośredniej produkcji, zbyt wysokie koszty jed
nostkowe itp.) oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu
środkami produkcji (np. przestoje maszyn liczących, urzą
dzeń, środków transportu lub ich przeciążenie, niewyko
rzystywanie sprzętu geodezyjnego zgodnie z jego przezna
czeniem itp.). Głównie chodzi zazwyczaj o jak najszybsze
wykrycie strat i ewentualnych rezerw mających wpływ na
wykonanie napiętych zadań produkcyjnych.
Wczesne wykrycie i uruchomienie rezerw produkcyjnych
pozwala nie tylko przyśpieszyć wykonanie zadań plano
wych, ale czasem może i powinno również spowodować ko
rektę planu produkcji geodezyjnej.
Po zakończeniu realizacji zadań planowych, czyli w okre
sie tzw. analizy następczej — analiza ekonomiczna ocenia
stopień realizacji planu (ogółem, w rozbiciu na asortymenty
robót geodezyjnych itp.), jakość uzyskanego produktu, gos
podarność w zakresie wykorzystywania wszelkich czynni
ków wytwórczych, pozwala także ocenić prace poszczegól
nych komórek (działów pracowni) i poszczególnych pra
cowników.
Zarówno analiza wstępna, bieżąca, jak i następcza pozwa
la obserwować pracę jednostek gospodarczych w procesie
ich rozwoju, ma więc charakter dynamiczny. Może mieć
ona jednak również charakter statyczny, np. wówczas, gdy
ocenia się sytuację poszczególnych biur czy przedsiębiorstw
geodezyjnych tylko w momencie rozpoczynania realizacji
zadań planowych lub tylko po ich całkowitym wykonaniu.
Na analizę ekonomiczną składa się cały zespół metod ba
dawczych pozwalających prawidłowo naświetlić interesujące
nas zjawiska. Są one mniej lub bardziej skomplikowane
i zależą od obiektu i celu badań.
Jeśli przyjmie się za kryterium metodę badań — analizę
ekonomiczną podzielić można na funkcjonalną i kom
pleksową.
Analiza funkcjonalna polega na badaniu zjawisk wyo
drębnionych, ograniczonym tylko do tych czynników, które
bezpośrednio spowodowały ukształtowanie się określonego
zjawiska. Nie bada natomiast skutków, jakie spowodowane
zostały tymże zjawiskiem w innych dziedzinach działal
ności danego zakładu pracy. Przykładem takiej analizy
funkcjonalnej będzie badanie wzrostu kwalifikacji geode
zyjnej kadry wykonawczej jako wyniku większego niż do
tąd wykorzystywania możliwości wynikających ze studiów
zaocznych lub wieczorowych, bez uwzględnienia wpływu
tego wzrostu kwalifikacji na jakość robót i wydajność
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pracy. Inny przykład — to analiza wykorzystania istnieją
cego sprzętu technicznego w świetle efektywnego czasu
jego pracy, ale bez badania skutków spowodowanych prze>
to zjawisko w postaci wielkości przerobu rzeczowego, (wy
rażonego w liczbie hektarów fizycznych opracowanego pod
kładu mapowego).
Jeśli przedmiotem analizy funkcjonalnej są tylko nie
które traktowane odrębnie zjawiska, występujące w zakła
dzie pracy — mówi się wówczas o wycinkowym charakte
rze analizy funkcjonalnej. Jeśli zaś analizuje się, aczkol
wiek również odrębnie, wszystkie główne zjawiska wystę
pujące w zakładzie pracy — analiza taka ma charakter
całościowy.
Prowadzenie analizy funkcjonalnej, mimo że jest stosun
kowo proste w realizacji, powinno mieć w praktyce raczej
ograniczony zakres stosowania. Wyniki takiej analizy nie
wykazują bowiem wzajemnego związku i uwarunkowania
zjawisk ekonomicznych.
W związku z tym analiza funkcjonalna nie jest w stanie
wykazać zjawisk stanowiących przyczyny pierwotne oraz
zjawisk o charakterze wtórnym, nie daje więc możliwości
dostrzegania początku ciągu przyczyn, którymi trzeba się
zająć przy usprawnianiu działalności.
Analiza kompleksowa natomiast bada zjawiska we wza
jemnej współzależności i łączy je w związki przyczynowo-skutkowe. Każde z badanych zjawisk rozpatrywane jest
zarówno indywidualnie, jak i z dwu niejako stron, a mia
nowicie: jako skutek najrozmaitszych czynników, a także
jako przyczyna innych zjawisk.
Drogą kolejnych badań dochodzi się do przyczyny pier
wotnej, następnie zaś ustala jej wagę oraz siłę i zakres
oddziaływania.
Usunięcie ustalonej w ten sposób nieprawidłowości po
zwala usprawnić wszystkie inne zjawiska i czynniki z nią
związane. A oto najprostszy przykład analizy komplekso
wej.
Produkcja geodezyjna uległa pewnym zahamowaniom
wskutek braku na poszczególnych obiektach trwałych zna
ków pomiarowych i granicznych. Brak znaków na obiek
tach może być spowodowany między innymi nieprawidło
wym, tzn. niezgodnym z potrzebami rozlokowaniem ich
w terenie albo trudnościami transportowymi, lub też po
prostu brakiem dostaw ze strony zobowiązanej do tego
instytucji. Analiza wykazała, że przyczyną zahamowań był
brak dostawy ze strony producenta znaków. Ten fakt
z kolei może być albo wynikiem zbyt późnego złożenia za
mówienia, albo też po prostu rezultatem niedotrzymania
terminów dostawy ze strony producenta (czynnik niezależny
od analizującego zjawisko geodezyjnego zakładu pracy).
Dalsze dociekania analityczne wykazały, że brak dostaw
spowodowany został zbyt późnym złożeniem zamówienia
z winy odpowiedzialnego pracownika (przyczyna pierwotna).
Składanie więc odpowiednich zamówień na znaki we właś
ciwszych terminach uchroni w przyszłości zainteresowane
przedsiębiorstwo czy biuro przed zahamowaniami w toku
produkcji. Wniosek praktyczny wynikający z analizy: na
leży kontrolować terminy składania właściwych zamówień.
Analiza kompleksowa, podobnie jak analiza funkcjonalna
może mieć również charakter wycinkowy lub całościowy·
Przyjmując za kryterium kolejność badanych zjawisk
można wyodrębnić dwie metody badań analitycznych: me
todę dedukcyjną i metodę indukcyjną.
Metoda dedukcyjna polega na przyjęciu kolejności bada
nia od zjawisk ogólnych do szczegółowych, od ostatecznych
rezultatów do czynników, które je spowodowały, czyli ina
czej: od skutków do przyczyn. Metoda ta ma dość często
zastosowanie z racji jej praktyczności; badający bowiem
już na wstępie dowiaduje się o wynikach i o aktualnej'
sytuacji w interesującej go dziedzinie, w następnej zaś
kolejności dowiaduje się o przyczynach zaobserwowanego
stanu rzeczy. Nie zachodzi więc w tej sytuacji potrzeba
rozważania wszystkich przyczyn, lecz tylko tych, które
w sposób decydujący (ujemny bądź też dodatni wpłynęły na
ukształtowanie się badanego zjawiska. Jeśli chodzi nam
o szybkość działania — można z powodzeniem np. zająć
się tylko przyczynami ujemnymi, aby je możliwie najszyb
ciej usunąć.
Metoda indukcyjna zakłada odwrotny kierunek badań:
od zjawisk szczegółowych do ogólnych, od przyczyn do
skutków. Metoda ta jest niestety bardziej pracochłonna niż
metoda dedukcyjna, wymaga bowiem badania wszystkich
czynników bez względu na ich wpływ na analizowane zja
wisko, ponadto badający do końca nie jest świadomy osta
tecznego wyniku badań. Ten ostatni fakt można zresztą

w niektórych przypadkach uznać za dodatnią cechę meto
dy, ponieważ w trakcie badań nie zachodzi obawa o ten
dencyjność spostrzeżeń; nie wiadomo bowiem z góry, jaki
będzie ostateczny rezultat analizy.
Jeśli np. badanie rozpoczyna się od oceny wielkości uzys
kanej produkcji geodezyjnej lub jej kosztów, a następnie
analizuje się takie czynniki wytwórcze jak np.: zaopatrze
nie techniczne i materiałowe, stan zatrudnienia itp. w celu
określenia ich wpływu na wielkość produkcji lub kosz
tów — mamy do czynienia z metodą dedukcyjną. W przy
padku odwrotnym — będziemy mieć do czynienia z me
todą indukcyjną.
Ponieważ metoda dedukcyjna jest praktyczniejsza i jako
taka częściej stosowana — warto wspomnieć, że ma ona
swoje dalsze rozwinięcie w postaci najpopularniejszej chyba
tzw. metody odchyleń.
Metoda ta polega na porównywaniu badanego obiektu,
zjawiska lub faktu z innymi oraz ustalaniu zachodzących
między nimi różnic. Niezwykle ważny jest tu kierunek
powstawania różnic (dodatnie lub ujemne) oraz wielkość
i tempo ich narastania. Porównywać można z powodze
niem zarówno zjawiska jednakowe lub podobne (np. wy
dajność pracy w dwu okresach czasu w tym samym geo
dezyjnym zakładzie pracy lub też w jednym okresie czasu
w dwu lub kilku zakładach pracy o podobnym profilu pro
dukcji), jak również zjawiska różne, ale wzajemnie na
siebie oddziałujące (np. wzrost wydajności pracy i wzrost
średniej płacy wykonawców).
Można również niektóre zjawiska porównywać z ich
wielkością wzorcową (np. faktyczny nakład pracy włożo
ny w niektóre czynności geodezyjne z nakładem przewi
dzianym w normach pracy, wielkość wykonanej produkcji
z wielkością produkcji zaplanowanej itp.) lub też obserwo
wać ich kształtowanie się w czasie. W pierwszym przypad
ku obserwacja i analiza odchyleń wskaże wielkość np. prze
kroczenia lub niewykonania normy lub zadań planowych,
w drugim zaś pozwoli stwierdzić ewentualną dynamikę
zjawiska, jego kierunek, wielkość i tempo zmian.
Uprzednio wspomniano, że zjawisko może być porówny
wane z takim samym zjawiskiem występującym w innej
jednostce produkcyjnej. Będziemy mieć wówczas do czy
nienia z tzw. porównywaniem w przestrzeni, czyli inaczej
mówiąc — z tzw. analizą międzyzakładową. A oto prosty
przykład porównania zjawiska w przestrzeni (tablica 1).
Tablica 1

Jednostka
geodezyjna

Średnie zarobki miesięczne geode
zyjnego personelu wykonawczego
w zł

Odchylenia w stosunku do jedno
stki o najniższych średnich zarob
kach miesięcznych
w zł

A
B
C
D

3700
3800
3950
4060

+ 100
+ 250
+ 360

Zależnie od tego, czy analizuje się zjawiska jedno- czy
różnorodne — odchylenia określa się jako bezwzględne lub
względne. Odchylenia bezwzględne stanowią różnice poja
wiające się w tych samych zjawiskach porównywanych
z pewnymi wzorcami w czasie i w przestrzeni. Bardzo czę
sto określenie takich odchyleń bezwzględnych wystarcza
do oceny badanego zjawiska. Dla przykładu: przekroczenie
planu produkcji geodezyjnej, a także obniżenie planowa
nych ogólnych kosztów jej produkcji jest generalnie rzecz
biorąc zjawiskiem pozytywnym. Niekiedy jednak stwier
dzenie takiego odchylenia bezwzględnego nie pozwala właś
ciwie ocenić zjawiska; ma to miejsce np. wówczas, gdy
obniżenie ogólnych kosztów produkcji w określonym asor
tymencie robót szło w parze z proporcjonalnym zmniejsze
niem wielkości produkcji w tymże asortymencie. Znaczy
łoby to wówczas niestety, że nie uległy obniżeniu koszty
jednostkowe (np. koszty 1 fizycznego hektara podkładu ma
powego).
Odchylenia względne stanowią różnice między odchyle
niami bezwzględnymi dwu różnorodnych zjawisk, z któ
rych jedno ma charakter podstawowy, drugie zaś charak
ter towarzyszący (wtórny). Bieg, czyli tempo rozwoju zja
wiska o charakterze podstawowym z reguły określa lub
nawet limituje tempo rozwoju zjawiska towarzyszącego.
W toku działalności gospodarczej określonego geodezyjnego
zakładu produkcyjnego pożądany bywa zwykle albo szyb
szy wzrost zjawiska towarzyszącego, albo też zjawiska

podstawowego. Na przykład, pożądane jest, aby przy wzroś
cie określonego nakładu pracy, wyrażanego w normogodzinach i odnoszonego do konkretnego asortymentu robót —
wzrastał również przerób wyrażany w hektarach fiz. po
wierzchni objętej opracowywanym podkładem mapowym.
Ustalenie wielkości odchyleń od przyjętej tak generalnie
zasady, należy do wstępnej analizy zjawiska. Z kolei na
leży przeprowadzić właściwą selekcję odchyleń, segregując
je na niepożądane i pożądane oraz grupując w zależności
od rozmiaru i tempa narastania zmian. Do dalszej analizy
wybiera się najczęściej tylko przypadki największych od
chyleń o charakterze niepożądanym, np. zbyt wielkie liczby
normogodzin na 1 fizyczny hektar produktu, w stosunκu oo
liczb tych normogodzin uzyskiwanych w Okresacn ubie
głych w tych samych asortymentach robót geodezyjnych.
W następnej fazie badań należy ustalić, jakie czynniki
wpłynęły na odchylenie badanego zjawiska (np. zmiana
norm na łagodniejsze), w jakim stopniu zmienił się każdy
z oddziałujących czynników oraz jak zmiana każdego czyn
nika wziętego oddzielnie wpłynęła na wielkość odchyleń
badanego zjawiska (np. oczywisty wzrost trudności robót
z tytułu warunków terenowych, powodujący zmianę norm
pracy, zmianę warunków technicznych wykonania robo
ty itp.
,
,
. _ j,.
Podziału wielkości odchyleń pomiędzy wpływające na nie
czynniki dokonuje się za pomocą metody kolejnych podsta
wień, polegającej na wyodrębnieniu oddziaływań każdego
z ustalonych czynników na badane zjawisko. Oblicza się
więc kolejno wielkości odchyleń spowodowanych przez
zmiany wybranego czynnika, eliminując w tym momencie
działanie pozostałych czynników, których zwykle jest kilka,
z tym, że mogą one oddziaływać na badane zjawisko w róż
nych kierunkach powodując: jedne — jego wzrost, inne —
jego zmniejszenie.
Przy korzystaniu z usług tej ostatniej metody trudność
polega zwykle na ustaleniu całego zespołu czynników
kształtujących w określonym momencie jakieś zjawisko.
Jeśli bowiem uda się ustalić wszystkie omawiane czyn
niki — to suma ich oddziaływań powinna dać ogólną wiel
kość odchylenia badanego zjawiska. Dodatkowe trudności
napotyka się przy ocenie również wtedy, gdy na zaobser
wowane odchylenie oddziałuje jednocześnie kilka nie
wymiernych lub trudno wymiernych czynników takich, jak
np. poziom dyscypliny pracy, kwalifikacje geodezyjnej ka
dry wykonawczej, wpływ bodźców ekonomicznych na wzrost
wydajności pracy itp.
Generalnie rzecz biorąc, wszystkie zjawiska występujące
w działalności jednostek gospodarczych (a więc i w jed
nostkach produkcji geodezyjnej) podzielić można na dwie
główne grupy:
— wyniki pracy — czyli całość produkcji geodezyjnej,
— metody osiągania tych wyników, czyli inaczej mówiąc,
metody wytwarzania (metody produkcji).
Wyniki pracy jednostek gospodarczych ocenia się na
ogół w oparciu o wielkość, jakość i terminowość wykona
nej produkcji oraz o stopień planowanego zaspokojenia
określonych potrzeb społecznych i gospodarczych; w przy
padku jednostek geodezyjnych — w oparciu o stopień za
spokajania potrzeb gospodarki narodowej w niezbędne pro
dukty działalności geodezyjnej. Pod tym więc kątem wi
dzenia analiza ekonomiczna badać powinna wyniki pracy.
Metody wytwarzania winny być z reguły analizowane
pod kątem widzenia gospodarności w działaniu. Chodzi tu
o badanie, czy w procesach produkcji geodezyjnej nie prze
kracza się ustalonych wzorców i czy w pełni wykorzysty
wane są czynniki wytwórcze (tzn. środki produkcji, praca
oraz naturalne warunki, w jakich odbywa się proces pro
dukcji) oraz czy uzyskuje się w tej dziedzinie postęp, a jeśli
nie — to dlaczego?
Analiza taka ma również na celu wykrywanie ewentual
nych rezerw produkcyjnych (np. w wykorzystywaniu nowo
czesnego sprzętu, urządzeń, większym wykorzystaniu czasu
roboczego personelu wykonawczego itp.).
Zasada gospodarności zakłada optymalność w działaniu,
to znaczy, że zakłada z góry, iż określone zadanie produk
cyjne powinno być osiągnięte przy najmniejszym zużyciu
czynników wytwórczych. Innymi słowy — każda jednostka
produkcyjna, dysponując określonymi czynnikami wytwór
czymi, powinna je wykorzystać dla osiągnięcia najlepszych
i najwyższych efektów produkcyjnych.
Analiza metod wytwarzania jest bardzo ważna w całym
łańcuchu analizy innych zjawisk ekonomicznych, zachodzą
cych w każdej jednostce gospodarczej. Jeśli np. stwierdzimy,
że zastosowanie nowego urządzenia lub metody produkcji
spowodowało znaczny wzrost produkcji w porównaniu
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z okresem stosowania innych urządzeń lub metod — stwa
rzamy pole do dalszego rozwoju postępu technicznego
i organizacyjnego.
Kierownictwo zakładu pracy posługuje się rezultatami
analizy ekonomicznej przy decyzjach o kierunkach działal
ności gospodarczej, np. przy przygotowywaniu określonych
planów produkcji oraz przy decyzjach o charakterze bie
żącym, np. przy realizacji poszczególnych inwestycji, za
kupie odpowiednich materiałów, realizacji postępu technicz
nego, organizacji procesów produkcyjnych itp., a także w
procesach kontroli realizacji planów.
Wyniki analizy powinny także stanowić podstawę oceny
pracy personelu podległego, jego nagradzania i premiowa
nia. Komórki zarządzające korzystać powinny z usług ana
lizy ekonomicznej przy przygotowywaniu dla dyrekcji lub
jednostek nadrzędnych danych oraz informacji niezbędnych
do podjęcia prawidłowych decyzji.
Jednostkom nadrzędnym wyniki analizy pozwalają ocenić
racjonalność zadań przewidzianych do wykonania przez

jednostki podległe oraz pomóc w zabezpieczeniu potrzeb
niezbędnych do realizacji tych zadań. Pozwalają również
właściwie oceniać prace podległej jednostki i dostarczają
materiału dla odpowiedniego premiowania lub nagradzania
kierowników tych jednostek.
Szczególne znaczenie mają roczne analizy ekonomiczne.
Do zadań takich analiz należy przede wszystkim ocena
całokształtu działalności zakładu produkcyjnego oraz po
szczególnych jego komórek. W wyniku badań ustala się
stopień wykonania zadań produkcyjnych, prawidłowość
gospodarowania środkami trwałymi i obrotowymi, kształ
towanie się kosztów produkcji, możliwości dalszego roz
woju jednostki gospodarczej itp.
Można śmiało powiedzieć, że analiza ekonomiczna jest
nieodzownym instrumentem zarządzania produkcją (i nie
tylko produkcją), kontroli działalności gospodarczej i usta
lania optymalnych kierunków i zadań, zapewniających stały
i wszechstronny rozwój każdej jednostki gospodarczej.
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Lasery i ich zastosowanie w dalmierzach
I. Lasery — ogólne zasady działania i budowa
Wstęp. Słowo laser powstało z zestawienia pierw
szych liter angielskich wyrazów: Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation; co znaczy: wzmocnienie
światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Na ogół
pojęcia tego używa się nie tylko do określenia samej za
sady działania, ale również do określenia urządzenia dzia
łającego na tej zasadzie. Badacze amerykańscy stosują
również określenie maser optyczny. Ma to ścisły
związek z wcześniejszymi pracami nad wzmacniaczami mi
krofalowymi zwanymi maserami, które pojawiły się w 1954
roku. Prace w kierunku wzmocnienia i generacji światła
przy pomocy emisji wymuszonej traktowano jako rozsze
rzenie techniki maserowej. Należy jednak podkreślić, że
w wypadku lasera nie mamy do czynienia z mikrofalami,
od których pochodzi pierwsza litera w słowie maser, lecz
z falami optycznymi. Zasada działania obu elektronowych
przyrządów kwantowych jest taka sama, tzn. opiera się na
zjawisku wymuszonej emisji promieniowania elektro
magnetycznego. Różne natomiast są częstotliwości, a tym
samym i długości fal wzmacnianych lub generowanych
przez te przyrządy.

Podstawowe wiadomości o promieniowaniu
Emisja i absorpcja promieniowania. Istotę promieniowa
nia wyjaśnia model atomu i postulaty kwantowe Bohra.
Z postulatów Bohra wynika, że elektrony w atomie mogą
krążyć tylko po niektórych orbitach zwanych dozwolony
mi, tj. znajdować się na określonych poziomach
energetycznych
E1 E2 E3... (rys. 1). Wobec tego
EleXtnn podniesiony
na enjzszy poziom energetyczny E2

Elektron, który spad<
na niższy poziom energetyczny E1
Rys. 1. Absorpcja i emisja promieniowania przez atom w ujęciu
modelu atomu Bohra

energia atomu może przyjmować tylko niektóre, ściśle
określone wartości. Przy przejściu elektronu z orbity dal
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szej (wyższy poziom energetyczny) na orbitę
położoną bliżej jądra (niższy poziom energetycz
ny) atom traci energię ściśle określonymi porcjami zwa
nymi kwantami energii. Nosicielami kwantów są
korpuskuły świetlne, zwane fotonami, których ener
gia wyraża się wzorem:
E=h·f
gdzie:
h — stała Plancka,
f — częstotliwość.
Z powyższego wynika, że częstotliwość światła wysyła
nego przez atom może przyjmować również tylko niektóre
ściśle określone wartości.
Elektrony biorące udział w procesie wysyłania światła
zwykle znajdują się na niższych orbitach, gdyż naturalną
tendencją atomu jest posiadanie jak najmniejszej energii.
Mówimy, że w tym wypadku atom znajduje się w stanie
podstawowym. Aby atom mógł promieniować należy
przedtem przenieść jego elektron na wyższy poziom energe
tyczny tzn. na jedną z dalszych orbit, ao iwymaga dostar
czenia energii. Proces ten nazywamy wzbudzaniem
atomu. Może on nastąpić albo na skutek zderzenia atomu
z elektronem, innym atomem lub cząsteczką, albo przez
pochłonięcie (zaabsorbowanie) odpowiedniego fotonu. Aby
elektron znalazł się na jednej z dalszych dozwolonych orbit,
atom musi zaabsorbować dokładnie taką samą porcję ener
gii, jaką sam emituje przy przeciwnym przejęciu elektronu.
Spontaniczna emisja promieniowania. Jeżeli atom nie
znajduje się w stanie podstawowym, może nastąpić, bez
żadnej zewnętrznej przyczyny, przejście do niższego pozio
mu energetycznego z jednoczesną emisją fotonów, których
energia zależy tylko od schematów poziomów i od rodzaju
przejść między nimi. Jest to Zjawiskoemisji sponta
nicznej, której efektem jest Wypromieniowanie zespołu
przemieszanych fal elektromagnetycznych o bardzo różnych
częstotliwościach, fazach i kierunkach.
Wymuszona emisja promieniowania. Jeżeli równowaga
układu energetycznego zostanie naruszona ιw ten sposób, że
wyższe poziomy energetyczne będą bardziej obsadzone od
poziomów niższych (inwersja obsadzeń), wówczas
w wyniku działania na ten układ fali elektromagnetycznej
o odpowiedniej częstotliwości, gwałtownie Wypromieniuje
on nagromadzoną energię, której wartość będzie znacznie
większa od wartości energii wymuszającej promie
niowanie. Wychodząca wzmocniona fala elektromagnetyczna
posiada tę samą częstotliwość, fazę i kierunek, oo fala
wchodząca, tj. stymulująca promieniowanie. Proces ten in
teresuje nas najbardziej, gdyż stanowi on zasadę działania
kwantowych wzmacniaczy — maserów i laserów.
Dla wyjaśnienia tego procesu powróćmy do górnej części
rysunku 1. Atom znajduje się w stanie wzbudzonym, gdyż
jego elektron zaabsorbował kwant energii hf = E2 — Ei
i został przeniesiony z poziomu E, na poziom E2. Jeżeli na
ten układ padnie kwant promieniowania zewnętrznego
(rys. 2) o energii równej hf atom powróci do stanu pod

stawowego, gdyż jego elektron spadnie na poziom E1.
Przejściu temu towarzyszy emisja zmagazynowanej wcześ
niej energii hf. VJ efekcie na wyjściu otrzymamy dwa
'kwanty takiej samej energii, a więc nastąpi wzmocnienie.
Podobny proces zachodzi w innych układach atomowych.

Przed emisją

Po emisji

wymuszoną

wymuszonej

i
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;
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Promiemonanie

zewnętrzne, wymuszające

Rys. 2. Wymuszona emisja promieniowania

Należy podkreślić, że wszystkie przedstawione zjawiska
ujęto w sposób bardzo schematyczny, gdyż w rzeczywistości
są one wynikiem bardzo skomplikowanych procesów iwewin ą trza tomo wy ch.
LASERY

Pierwszy udany kwantowy generator świetlny (laser)
został skonstruowany przez Maimana (Towarzystwo Lotni
cze Hughesa w Kalifornii) w 1960 r. Od tego czasu zbudo
wano ogromną ilość tego rodzaju przyrządów wykorzystu
jąc jako materiał, w którym wywoływana jest akcja lase
rowa, ciała stałe, ciecze i gazy. Liczba stosowanych mate
riałów jest dość znaczna i rośnie bardzo szybko. Związane
jest to z zapotrzebowaniem na światło spójne o różnych
długościach fal, które uzależnione są tylko od struktury
energetycznej atomów użytego materiału czynnego. Każdy
laser posiada specyficzną dla siebie moc wyjściową, rodzaj
i długość fali, energię, kąt rozwarcia wiązki, sprawność,
rozmiary, rodzaj zasilania itd., a więc szereg czynników
determinujących jego zastosowanie dla konkretnych celów
naukowych i technicznych.
Laser rubinowy. Pierwszym zbudowanym laserem był la
ser rubinowy (rys. 3). Elementem roboczym jest tu cylin
dryczny kryształ różowego rubinu z domieszką chromu.
Walec o średnicy ok. 1 cm i długości kilku cm ma dwie
Prostopadłe do osi kryształu, dokładhie Wyszlifowane po
wierzchnie, z których jedna jest całkowicie odbijająca,
a druga — półprzezroczysta. Kryształ ten umieszczony jest
wewnątrz zwojnicy silnej lampy błyskowej (np. impulsowej
lampy ksenonowej), zwanej w tym przypadku — lampą
pompującą.
W czasie wyładowania zielone i niebieskie składowe
światła lampy ksenonowej są pochłaniane przez elektrony
atomów chromu, w wyniku czego przechodzą one na wyż
szy poziom energetyczny. Elektrony te, po częściowym
zmniejszeniu swojej energii zatrzymują się na poziomie
energetycznym metastabilnym (tzw. pułapce), na której
mogą przebywać przez pewien czas. Aby ruchy cieplne
Powierzchnio

Jmpulsowo

Cotkowiae
odbijająca

lampa ksenonowa
(lampa pompująca)

Krysztot rubinu
Zdomieszkq chromu

Rurka
szklona

Strumień promieniowomo
emitowanego przez laser
Półprzezroczysta

Obudowo

J
Chłodziwo

Zasilonie
lampy

powierzchnia
odbijająca
Chłodziwo

Rys. 3. Schemat budowy lasera rubinowego

w krysztale nie wyzwoliły elektronów z pułapek, kryształ
utrzymywany jest w temperaturze ciekłego helu (-268°C).
Jeżeli na poziomie metastabilnym zgromadzona jest znacz
na ilość wzbudzonych jonów, wtedy występuje inwersja
obsadzeń, tj. jeden z niezbędnych warunków, aby mogła
przebiegać akcja laserowa. Zmagazynowana duża ilość ener
gii może być wyzwolona w postaci bardzo krótkiego impul
su (błysku) światła laserowego.

Emisja wymuszona musi przebiegać w odpowiednim re
zonatorze optycznym gromadzącym wyzwoloną energię. Ta
kim rezonatorem jest sam kryształ rubinu z wy szlifowa
nymi zwierciadlanymi podstawami. Przy dostatecznej rów
noległości obu podstaw następuje gromadzenie promienio
wanej energii w kierunku osiowym.
Zmuszone do promieniowania atomy chromu wysyłają
energię w postaci fotonów. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że nowo wytworzone fotony mają ten sam kierunek
rozchodzenia się oraz tę samą fazę, co i foton wymuszają
cy energię. Fotony poruszające się wzdłuż kryształu wy
wołują więc rozmnażającą się lawinę fotonów, które po
wielokrotnym odbiciu się od powierzchni lustrzanych wy
zwalają wszystkie napotkane po drodze elektrony na po
ziomie pułapkowym. Prawie idealna współbieżność foto
nów zarówno w fazie, jak i kierunku daje promieniowanie
o jednakowej długości fali oraz o olbrzymiej amplitudzie,
a więc i energii. Promieniowanie to wydobywa się przez
półprzezroczystą płaszczyznę podstawy rubinu w postaci
mało rozbieżnej wiązki spójnego światła czerwonego o dłu
gości fali 0,6943 μ.
Lasery z ciałem stałym, zwane krystalicznymi, w zasa
dzie pracują impulsowo. Zasadnicze ich zalety to: duża
jasność, duża moc, zwartość. Do wad należy zaliczyć:
utrudnioną pracę na fali ciągłej, bardzo małą sprawność
(0,001—lo∕o), możliwość przegrzania, trudności z otrzymaniem
monochromatycznego sygnału.
Laser gazowy. Laser gazowy pracujący w sposób ciągły
został skonstruowany w laboratorium firmy Bell Telephone
w 1960 r. (rys. 4). Jako ośrodek czynny zastosowano tu mie
szaninę helu i neonu; stąd nazwy: laser helowo-neonowy

lub laser gazowy He-Ne. Jest to rura kwarcowa o długości
80 cm i średnicy wewnętrznej 1,5 cm, wypełniona helem
i neonem w stosunku 10:1. Rura zakończona jest metalo
wymi ,,mieszkami”, służącymi do regulacji znajdujących
się w nich zwierciadeł, które muszą być ustawione równo
legle z dokładnością nie mniejszą niż kilka sekund. Wyła
dowanie elektryczne zachodzi przy pomocy elektrod, które
mają przyłożone napięcia o częstotliwości 28 MHz.
Akcję laserową w mieszaninie helu i neonu można sche
matycznie przedstawić następująco: Początkowo atomy he
lu i neonu znajdują się w stanie podstawowym. Podczas
wyładowania w gazie atomy helu wzbudzają się i prze
chodzą na wyższy poziom energetyczny. Atom helu przy
zderzeniu z atomem neonu oddaje mu swoją energię prze
nosząc go na jeden z czterech wyższych poziomów, a sam
wraca do stanu podstawowego. Niewielka część wzbudzo
nych atomów neonu promieniuje swoją energią spontanicz
nie. Jest to wystarczające, aby wymusić koherentne pro
mieniowanie pozostałych atomów neonu. Neon stymulowa
ny przez inne fotony oddaje energię promieniowi lasera
■ spada na jeden z 10 niższych poziomów energetycznych
i stopniowo wraca do stanu podstawowego. Natomiast atom
helu, podczas wyładowania elektrycznego ulega ponowne
mu wzbudzeniu i znów w zderzeniu może przekazać swoją
energię innemu atomowi neonu.
Promieniowanie wysyłane przez atomy neonu przebiega
w sposób lawinowy i po wielokrotnym odbiciu od zwier
ciadeł staje się bardziej intensywne. W tym wypadku jest
to promieniowanie ciągłe podczerwone w zakresie fal 1,1—
1,2 μ.
Przeważająca ilość laserów gazowych pracuje na fali
ciągłej. Do ich zalet należy: wysoka monochromatyczność,
stabilność, praca na fali ciągłej. Zasadnicze wady to: mała
moc (20—500 mW), mała sprawność (rzędu 0,01%), duże
rozmiary (dłuższa rura pozwala uzyskać większe wzmoc
nienie; stąd stosowana długość od 5 cm do 10 cm).
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Laser półprzewodnikowy. W 1962 r., w USA, zbudowano
laser nowego typu — laser półprzewodnikowy, zwany też
diodowym lub laserem z nośnikami wstrzykiwanymi. Na
rys. 5' przedstawiono schemat laserowej diody firmy Gene
ral Electric. Zasadniczą część tego lasera stanowi kryształ
Ga As (arsenek galu) o kształcie zbliżonym do sześcianu
o boku ok. 0,3 mm. Złącze p-n o grubości poniżej 0,02 mm
i powierzchni poniżej 0,1 mm2 stanowi płaszczyzna przecho
dząca w pobliżu środka kryształu i prostopadła do przedniej
i tylnej ścianki. Ścianki te są optycznie gładkie i równo
legle do siebie; stanowią więc układ zwierciadeł rezona
tora.

Rys. 5. Schemat budowy pierwszej diody laserowej

Wzbudzenie i inwersję obsadzeń uzyskuje się poprzez
wstrzykiwanie nośników przez złącze p-n. Jeżeli w części
p półprzewodnika (gdzie nosicielami ładunku są dodatnio
naładowane dziury) przyłoży się napięcie dodatnie, to w ten
sposób ułatwi się przenikanie elektronów z części n (gdzie
nosicielami ładunku są elektrony) do części, p, a dziurom
z p do n. Takie przenikanie ładunków potęguje się ze wzro
stem napięcia, co znaczy, że nawet małe zwiększenie na
pięcia może spowodować silny prąd w półprzewodniku.
W ten sposób w pobliżu złącza p-n może być skoncentro
wana bardzo duża ilość nosicieli ładunków, tzn. elektronów
i dziur. Promieniowanie wysyłane w takich warunkach na
zywamy promieniowaniem rekombinacyjnym, ponieważ
powstaje ono na skutek rekombinacji elektronu z dziurą,
przy czym energia zostaje Wypromieniowana w postaci fo
tonu. W przypadku arsenku galu jest to promieniowanie
ciągłe o długości fali 0,85 μ, a więc w zakresie podczer
wieni.
Lasery półprzewodnikowe oznaczają jakościowy przeskok
w rozwoju techniki laserowej. Dzięki bezpośredniej prze
mianie energii elektrycznej w promieniowanie konkretne
sprawność ich, ∣w porównaniu z laserami innego typu, jest
bardzo wysoka i wynosi średnio ok. 30%. Zmieniając na
tężenie prądu wzbudzającego można łatwo kontrolować
i modulować promieniowanie wymuszone.
Lasery półprzewodnikowe w zasadzie są źródłem pro
mieniowania ciągłego. Ich zalety: wysoka sprawność, bar
dzo małe rozmiary, możliwość modulacji, prosta konstruk
cja. Wady: konieczność chłodzenia, mała moc (rzędu 1 W),
szerokie widmo i duża rozbieżność wiązki (rzędu kilku stop
ni), niższa stabilność niż gazowych.

Promieniowanie zwykłe. Zanim przystąpimy do charak
terystyki promieniowania laserowego omówimy krótko
istotę oraz zasadnicze cechy i ograniczenia promieniowania
zwykłego. Zachodzi ono we wszystkich ciałach, których
temperatura jest wyższa od zera oezwzgiędnego. Oczywiście
dla każdej temperatury istnieje długość fali odpowiadająca
maksimum promieniowanej energii. Procesy te najłatwiej
obserwować na emisji promieniowania elektromagnetycz
nego w zakresie fal świetlnych. WszystKie tradycyjne źród
ła światła: żarówki, lampy jarzeniowe oraz źródła o naj
większej jasności — łuki wysokociśnieniowe i lampy bły
skowe działają na zasadzie emisji spontanicznej. Wzbu
dzone, najczęściej przez podgrzanie włókna żarówki lub
wyładowanie w gazie, atomy emitują promieniowanie
w sposób całkowicie chaotyczny, niezależnie od siebie,
a więc bez jakiegokolwiek powiązania fazowego czy prze
strzennego. Ten nie uporządkowany zbiór drgań elektro
magnetycznych daje mieszaninę oardzo maiycn fal, które
w sposób bezładny i całkowicie przypadkowy wzmacniają
się lub osłabiają. Jest to światło niespójne (niekoherentne)
w czasie i przestrzeni, a więc wielobarwne (niemonochromatyczne). Tradycyjne źródła światła posiadają małą ja
sność. Nie mogą one promieniować więcej energii niż cia
ła idealnie czarne, ogrzane do temperatury powodującej
świecenie danego ciała. Energia ta rozmazana jest w szero
kim widmie tak, że w jakimś wąskim przedziale jest ona
znikomo mała. Takie źródła można traktować jako gene
rator szumów w szerokim zakresie, gdyż dają one szero
kie widmo częstotliwości w zakresie fal świetlnych. Fale
te, ogólnie biorąc, promieniowane są we wszystkich możli
wych kierunkach. Utworzenie prawie równoległej wiązki
promieniowania takiego źródła za pomocą układu soczewek
i zwierciadeł wiąże się z bardzo wielkimi stratami energii.
Cechy promieniowania laserowego. Laser jest źródłem
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światła
widzialnego oraz w jego pobliżu, jednak fale świetlne emi
towane przez laser mają zupełnie inny charakter niż fale
emitowane przez źródła konwencjonalne. Jest to wynikiem
wymuszonej emisji promieniowania, która w laserze prze
biega w sposób zorganizowany i kontrolowany. Foton wy
muszający emisję powoduje Wypromieniowanie nowego fotonu o tej samej częstotliwości, fazie i kierunku. Te same
właściwości posiadają następne fotony powstające w wy
niku lawinowego narastania promieniowania. W rezulta
cie otrzymuje się zbiór uporządkowanych i powiązanych
z sobą ciągów fal elektromagnetycznych, stanowiących wy
padkową synchronicznych, zgodnych w fazie i jednokierun
kowych promieni emitowanych przez poszczególne elemen
ty czynnego materiału lasera. Światło takie jest niema
spójne w czasie i przestrzeni (koherentne), prawie mono
chromatyczne i tworzące wiązkę zbliżoną do równoległej·
Wiązka światła laserowego może być zogniskowana za
pomocą soczewki skupiającej w punkcie, którego promień
jest mniejszy od długości fali emitowanego światła. Odpo
wiada to powierzchni mniejszej od jednego mikrona kwa
dratowego (< 10-8 cm2). Jeżeli za soczewką pierwszą (rys. 6)
umieścimy drugą tak, aby ich ogniska pokrywały ≡⅛.∙
wiązka promieni wychodzących z płaszczyzny ogniskowej
pierwszej soczewki oświetli soczewkę drugą i wyjdzie
z niej jako wiązka promieni o bardzo nieznacznym kącie

U. Zastosowanie laserów do pomiarów odległości
Wstęp. Zastosowanie laserów dla celów geodezyjnych
dyskutowano szeroko już w grudniu 1963 r. na konferencji
naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Geodetow7
Brytyjskich z naukowcami The National Phisical Labora
tory. Zagadnienie to stanowiło również jeden z punktów
porządku obrad ostatnich kongresów geodetów amerykań
skich. Angielskie i amerykańskie referaty na XI Kongresie
FIG w Rzymie (maj 1965 r.), zawierały wzmianki o pró
bach z dalmierzami laserowymi. Również w maju 1965 r.
w Dreźnie odbyło się sympozjum poświęcone zastosowaniu
techniki elektronowej do pomiaru odległości. W sympozjum
brali udział przedstawiciele służb geodezyjnych: Bułgarii,
Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR.
Głównym zagadnieniem było omówienie badań dokładności
dalmierzy świetlnych i radiowych oraz możliwości ich mo
dernizacji. Podkreślano tu szerokie perspektywy zastoso
wania promieniowania laserowego w dalmierzach świetl
nych.
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rozwarcia, praktycznie równoległa. Stopień uzyskanej rów
noległości zależy między innymi od rozmiarów źródła pro
mieniowania. W naszym przypadku źródłem promieniowa
nia jest punkt utworzony w ognisku pierwszej soczewki,
którego wymiary zależą od stopnia spójności światła. Z tego
punktu widzenia światło koherentne można rozpatrywać
jako źródło punktowe, w którym skoncentrowana jest du
ża ilość energii.
Inną, bardzo ważną cechą lasera jest jego moc. Lasery,
w zależności od typu i konstrukcji posiadają szeroki zakres
mocy — od drobnych części miliwata — do setek megawa
tów. Mówiąc o tym należy zdać sobie sprawę, że moc —

jest to stosunek zużytej energii do czasu. Wynika z tego,
że im krótszy będzie impuls światła laserowego, tym więk
sza będzie jego moc. Np. jeżeli laser rubinowy z energią
10 dżuli emituje tę energię w czasie 1 milisekundy, to po
siada on 10 kW mocy, a jeżeli tę samą energię emituje
w ciągu 1 mikrosekundy, moc jego równa jest 10 MW. Poza
tym zwykle bardziej interesuje nas gęstość mocy, tj.
moc∕cms, niż sama moc.
Jak już mówiliśmy całą energię wypromieniowaną przez
laser można skupić w punkcie, którego powierzchnia wy
nosi poniżej 10
* 8 cm2. Jeżeli założymy, że czas emisji wy
nosi 1 mikrosekundę to otrzymamy:
Gęstość mocy = Energia X IO6 sek^1 ∙ IO8
czyli:
Gęstość mocy = | Energia | X 1014
Z powyższego wynika, że wartość energii wyjściowej mo
że być powiększona o 14 rzędów wielkości.
Bardzo istotną cechą lasera jest jego duża jasność. Cho
dzi tu o tzw. jasność widmową, tj. jasność na jednostkę
długości fali (rys. 7). Skoncentrowanie bardzo dużej energii
świetlnej w bardzo wąskim paśmie pozwala na zastosowa
nie w odbiornikach wąskopasmowych filtrów optycznych,

dzięki którym można oddzielić nawet słaby sygnał od za
kłóceń spowodowanych rozproszonym światłem (np. sło
necznym) o innych długościach fal niż Wypromieniowane
przez nadajnik.
Światło laserowe w dalmierzach. Używane obecnie dal
mierze elektromagnetyczne zarówno radiowe, jak i świetl
ne posiadają pewne wady ograniczające ich dokładność oraz
możliwość stosowania.
Bardzo istotnym źródłem błędów przy pomiarze odległo
ści dalmierzami pracującymi na falach rzędu kilku centy
metrów (np. tellurometr) jest występowanie wielotorowości, będącej wynikiem znacznego rozwarcia wiązki. Kąt
rozbieżności wiązki zależy od długości fali i średnicy ante
ny. W radiowych dalmierzach geodezyjnych wielkość jego
wynosi kilka stopni. Efektem tego może być zjawisko od
bicia fal od powierzchni Ziemi i od znajdujących się na
niej przedmiotów. Wówczas do instrumentu oprócz promie
ni bezpośrednich trafiają promienie odbite, które przeby
wają drogi nieco dłuższe niż promienie bezpośrednie. Po
woduje to błędy w pomiarze odległości. Zakładanie więk
szej dokładności dla tego rodzaju dalmierzy niż 1 ∙ 10-5
wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Kąt rozbieżności wiązki światła wysyłanego przez instru
menty pracujące na modulowanym świetle widzialnym jest
znacznie mniejszy niż w przypadku stosowania fal centy
metrowych, lecz promień światła widzialnego wysyłanego
przez tradycyjne lampy ma niewielki zasięg przy świetle
dziennym i jest niezmiernie ograniczany przez warunki
atmosferyczne. Jako górną granicę dokładności pomiaru
dalmierzami świetlnymi przyjmuje się 2 ∙ 10^β. Granica ta
wiąże się bezpośrednio z dokładnością wyznaczenia szyb
kości światła, która zależy od stanu atmosfery i długości
fali. Jak wiemy stosowane tu światło stanowi zespół fal

o różnych długościach, a więc możemy mówić tylko o szyb
kości grupowej. Praktycznie rezultaty pomiaru sprowadzą
się do średniej długości fali widma sygnału świetlnego
przyjętego przez odbiornik. Niedokładne wyznaczenie śred
niej długości fali powoduje błędy określenia szybkości
światła. Przy zmianie długości fali sygnału świetlnego
o 20 mμ, prędkość rozchodzenia się światła w atmosferze
zmienia się w przybliżeniu o 1 ∙ 10-6.
Inną niedogodnością w dalmierzach świetlnych są ich
znaczne rozmiary i ciężar. Aby osiągnąć dużą odległość
stosuje się w nich układy optyczne dużych rozmiarów. Np.
radziecki dalmierz świetlny EOD-I działający na odległość
do 30 km, posiada obiektywy o średnicy 30 cm.
Większość wymienionych wyżej problemów rozwiąże naj
prawdopodobniej zastosowanie światła laserowego. Duża
jasność i monochromatyczność pozwalają stosować filtry —
co z kolei daje możność pracy w dzień na dużych odległo
ściach. Światło to można kierować do odległych obiektów
metodami klasycznej optyki. Układ optyczny przedstawiony
na rys. 6 stanowi rodzaj optycznej anteny, gdyż odgrywa
rolę anteny nadajnika o niższym zakresie częstotliwości.
Kąt rozbieżności promienia na wyjście określa się w przy
bliżeniu jako stosunek długości fali λ do średnicy ante
ny D. Oczywiście słuszne to będzie dla układu idealne
go, tzn. że nierówności wszystkich optycznych powierzchni
nie przekraczają 1A 2. W takim przypadku, powiększając
średnicę anteny, można osiągnąć bardzo mały kąt rozbież
ności wiązki. W praktyce jako optymalną średnicę anteny
w zakresie optycznym przyjmuje się ok. 10 cm, co daje
rozbieżność kilku sekund. Straty energii spowodowane kolimacją wiązki są nieznaczne.
Najistotniejszy wpływ na ograniczenie zasięgu światła
zwykłego jak i laserowego ma współczynnik przepuszczal
ności ośrodka, w którym znajduje się nadajnik i odbiornik.
Stopień pochłaniania światła w atmosferze zależy od dłu
gości fali świetlnej i stanu atmosfery. Wiadomo, że mgły,
chmury, deszcz i śnieg bardzo silnie pochłaniają sygnały
świetlne. Oprócz tego w tak zwanej spokojnej atmosferze
ma miejsce molekularne rozproszenie światła, a także mo
lekularne pochłanianie. Oczywiste jest, że atmosfera _ nie
stanowi idealnego ośrodka dla przesyłania sygnałów świetl
nych, jednak istnieją w niej mniej lub bardziej przepusz
czalne „okna” (rys. 8) dla fal w granicach λ = 8—13 mi
kronów, tzn. w zakresie dalszej podczerwieni, w której
pracuje wiele laserów.

Rys. 8. Zależność wielkości molekularnego pochłaniania atmosfery
od długości fali: a — „okna”

Stosując monochromatyczne światło laserowe, z dokład
nie znaną długością fali, wyklucza się błąd określenia
szybkości światła, z którym mamy do czynienia w trady
cyjnych dalmierzach. Z powyższego wynika, że najbardziej
efektywne byłoby zastosowanie światła laserowego w dal
mierzach świetlnych, szczególnie wtedy, gdy chodzi o uzy
skanie dużych dokładności na odległościach rzędu kilku
dziesięciu kilometrów.
Dalmierze laserowe. Jednym z pierwszych zastosowań la
serów było użycie ich w przyrządach dalmierczych. Dal
mierz, w którym w roli generatora zastosowano laser, nosi
nazwę kolidar (Coherent Light Detection and Ranging).
Ogólna zasada działania tego przyrządu jest taka sama jak
we współczesnych urządzeniach radiolokacyjnych. W obu
przypadkach odległości wyznacza się jako funkcję pomie
rzonego czasu, w którym wysłany z nadajnika sygnał prze
biega drogę do celu i po odbiciu wraca do odbiornika.
Tym niemniej konstrukcja przyrządu posiada specyficz
ne cechy. Schemat jednego z najwcześniejszych ekspery
mentalnych dalmierzy, w którym w roli generatora fal
elektromagnetycznych użyto laser rubinowy przedstawiony
jest na rys. 9. W schemacie tym można wyróżnić cztery
zasadnicze części: nadajnik, odbiornik, blok pomiaru od
ległości oraz źródło zasilania. Podstawowym elementem
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nadajnika jest kryształ rubinu o długości kilku centyme
trów, pompowany lampą ksenonową. W celu zmniejszenia
rozbieżności wiązki wychodzącej z lasera zastosowano układ
optyczny znajdujący się w przedniej części nadajnika. Od
biornik stanowi drugi układ optyczny, który chwyta sygnał
odbity od celu i przekazuje go na fotopowielacz. Aby
zmniejszyć zakłócenia, w lunecie odbiornika znajduje się
filtr wąskopasmowy. Z fotopowielacza sygnał wchodzi na
jedno z dwóch wejść podwójnego oscyloskopu, stanowiące
go zasadniczą część bloku pomiaru odległości; na drugie
wejście wchodzi sygnał odpowiadający Wypromieniowanemu impulsowi. To odgałęzienie części Wypromieniowanej
przez nadajnik energii uzyskuje się za pomocą szklanej,
częściowo odbijającej płytki znajdującej się w nadajniku.
Przesunięcie obrazów Wypromieniowanego i przyjętego im
pulsu określa interwał czasu, w którym sygnał świetlny
przebiegł mierzoną odległość „tam i z powrotem”. Mnożąc
ten czas przez prędkość światła otrzymamy podwójną od
ległość do celu.

----- 7

/
z__
\

Rys. 9. Schemat blokowy dalmierza: 1 — źródło zasilania, 2
laser rubinowy, 3 — nadajnik, 4 — fotoelement, systemu pomiaru
długości, 5 — wzmacniacz, 6 — fotopowielacz, 7 — odbiornik, 8 —
cel 9 _ sygnał odbity, 10 — sygnał Wypromieniowany, 11 — syn
chronizacja, 12 — blok pomiaru odległości

Przedstawiony wyżej schemat budowy i działania dal
mierza laserowego jest bardzo przejrzysty i identyczny dla
wszystkich zbudowanych tego rodzaju urządzeń. Posiadają
one tylko inne rozwiązania techniczne oraz często skompli
kowane systemy elektroniczne dające mierzone odległości
w postaci cyfr lub nawet w systemie dwójkowym na taś
mie.
Rys. 10 przedstawia Kolidar Mark II, wykonany przez
firmę Hughes Aircraft. Przyrząd składa się z bloku nadaw
czo-odbiorczego i pojemnika z aparaturą pomocniczą. Blok
pierwszy składa się z trzech rur. W jednej z nich znajduje
się laser oraz układ optyczny nadajnika; w drugiej — fo
todetektor odbiornika z blokiem zasilania; w trzeciej —
luneta dla wizualnej obserwacji celu. Pojemnik zawiera
baterie akumulatorów oraz system cyfrowego licznika od
ległości. Głowica nadawczo-odbiorcza waży 5,8 kg, a po
jemnik z zawartością ok. 13,6 kg. Przewidywano zmniejsze
nie ciężaru całego urządzenia do 11 kg. W układach optycz
nych nadajnika i odbiornika zastosowano soczewki o śred
nicy ok. 5 cm.
_ ,
Dalmierz badano na odległościach: 250—15 000 m. Celami
były: czołgi, drzewa, nachylone odcinki asfaltowej drogi,
łodzie, kominy. Kolor obiektów: brązowy, zielony, czarny
i biały. Badanie przeprowadzono w dzień, w czasie deszczu
i we mgle; z widocznością ok. 5 km. Z serii pomiarów odlegości rzędu 2 km wyznaczono średni błąd pomiaru, któ
ry równa się ± 5 m.
.
,
Posługiwanie się tego rodzaju przyrządem jest bardzo
proste. Należy tylko skierować dalmierz, za pomocą celow
nika optycznego, na wybrany cel i nacisnąć „spust , a na
stępnie odczytać cyfry odpowiadające odległości do danego
celu. Pomiar można wykonywać kilka razy na minutę.
Z innych przyrządów, w których zastosowano laser, na
leży wymienić altimetr — służący do określania wysokości
samolotu nad powierzchnią ziemi. Nadajnik tego urządze
nia stanowi laser półprzewodnikowy Ga As, pracujący
w temperaturze 30oC, co wyklucza konieczność chłodzenia.
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Częstość powtarzania impulsów równa się 15 Hz. Wiązka
promieni wychodząca z lasera ogniskowana jest za pomocą
soczewki. Po wyjściu z soczewki promienie tworzą stożek
o rozwartości ok. 0,5°. Stosunkowo dużą szerokość wiązki
wybrano dlatego, ażeby oświetlić znaczną powierzchnię na
ziemi w celu uśrednienia wysokości lotu samolotów, jeżeli
powierzchnia ma bardzo nieregularny charakter.
Tego rodzaju altimetr można traktować również jako
dalmierz, gdyż podstawą do obliczenia wysokości, tj. od
ległości samolotu od ziemi, jest interwał czasu potrzebny
na to, aby impuls odbił się od ziemi i wrócił do samolotu.
Loty eksperymentalne wykazały, że można mierzyć wy
sokość powyżej 300 m z dokładnością ± 1,5 m przy różnym
charakterze powierzchni. Należy podkreślić, że w przypad
ku określenia wysokości nad lasem, odbity sygnał ma „pod
wójne echo” z powodu odbicia od wierzchołków drzew
i od ziemi. Pozwala to mierzyć wysokość drzew i ilustruje
możliwość wykorzystania takiego altimetru w warunkach,
gdzie zwykły lokacyjny altimetr byłby bezużyteczny. Jed
nak może on pracować tylko w dobrych warunkach atmo
sferycznych.
Opisane wyżej dalmierze są przedstawicielami całej ro
dziny przyrządów zbudowanych na tej samej zasadzie, tzn.
na pomiarze czasu przebiegu impulsu. Problem otrzymania
ostrego jednoznacznego impulsu zawierającego maksimum
energii został rozwiązany pomyślnie. Istotną barierę sta
nowi dokładność pomiaru czasu. Przy obecnym stanie tech
niki, w warunkach laboratoryjnych, możliwy jest pomiar
czasu z dokładnością ok. 1 nanosekundy 110-9 sek |. Odpo
wiada to odległości równej ok. 30 cm; idla c ⅛s 300 000
km/sek. W warunkach potowych dokładność pomiaru czasu
jest znacznie mniejsza i odpowiada dokładności rzędu
± 5 m. Z powyższego wynika, że chcąc otrzymać dokładność
pomiaru ± 3 cm, zgodnie z wymaganiami pomiarów I rzędu
dla odległości 10 km, należałoby mierzyć czas ok. 10 razy
dokładniej, niż na to pozwalają najlepsze urządzenia labo
ratoryjne. Należy przypuszczać, że lasery pracujące impul
sowo nie odegrają poważniejszej roli w przyrządach geo
dezyjnych.
Skonstruowane dalmierze z laserem impulsowym raczej
w niewielkim stopniu nadają się dla celów geodezyjnych.
Jedynie altimetr mógłby być z powodzeniem zastosowany
do określania wysokości zdjęć lotniczych dla celów foto
grametrycznych.
Natomiast przyrządy te doskonale nadają się dla celów
wojskowych, gdyż w odróżnieniu od dalmierzy pracujących
na falach centymetrowych posiadają szczególnie dużą zdol-

ność rozdzielczą w azymucie i kącie pionowym. Praca na
falach w zakresie podczerwieni zapewnia skrytość działa
nia zarówno w dzień, jak i w nocy. Stosunkowo duża stała
dokładność pomiaru odległości bez względu na długość
mierzonego odcinka, małe wymiary i waga oraz duża
szybkość i łatwa obsługa w warunkach potowych przesą
dzają szerokie zastosowanie tego rodzaju urządzeń w woj
sku.
Najbardziej obiecujące wykorzystanie techniki laserowej
dla celów geodezyjnych wiąże się z rozwojem laserów ga
zowych, pracujących na fali ciągłej, a. szczególnie laserów
półprzewodnikowych, których promieniowanie da się mo
dulować bezpośrednio prądem wzbudzającym.

Pierwszego, szczególnie nas interesującego, udanego eks
perymentu z laserem gazowym dokonano w Związku Ra
dzieckim na przełomie Iipca i sierpnia 1965 r. W dalmierzu
świetlnym SG-2M zamiast tradycyjnej lampy lukowej
DAC-50 zastosowano laser gazowy helowo-neonowy o dłu
gości promieniowanej fali 0,6328 μ. Średnica wewnętrzna
rury wyładowczej lasera wynosiła 3 mm, zaś długości rury
z rezonatorem — 0,5' m. Moc promieniowania — ok. 1 mW.
Pomiar przeprowadzono w rejonie stepowym w upalną po
godę, a więc w warunkach bardzo nie sprzyjających tego
rodzaju pracy. Wysokość promieniowania nad ziemią wy
nosiła 1—3 m, a więc celowa przebiegała w części atmo
sfery najbardziej zmieniającej swój stan. Badania wyka
zały, że w wypadkach, gdy nie można pomierzyć odległości
dalmierzem ze źródłem światła DAC-50, zastosowanie ga
zowego lasera pozwala na pewno prowadzić pomiary li
niowe. Długość linii ok. 3 km otrzymano z pomiarów dzien
nych ze średnim błędem ± 2,4 mm, co odpowiada błędowi
względnemu 1:240 000, a dla pomiarów wieczorem — odpo
wiednio ±1,3 mm i 1:2 300 000. Każdy wynik otrzymano
z 3 serii składających się z 10 odczytów. Sredni błąd poje
dynczego odczytu wynosił: dla pomiarów dziennych
± 13,0 mm, zaś dla wieczornych ± 7,2 mm. Czas wykonywa
nia 1 serii wynosił 10—15 minut. Oczywiście podane wyżej
błędy scharakteryzują tylko zgodność wewnętrzną. Rezul
tatów pomiaru dalmierzem SG-2M z laserem nie porówny
wano z prawdziwą długością linii, gdyż niedoskonałość
konstrukcji prototypu nie pozwalała na dokładne centro
wanie przyrządu.
Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły określić wy
magania stawiane gazowym laserom, aby można je było

zastosować do precyzyjnych dalmierzy świetlnych. Rezul
taty badań wykazały perspektywy rozwoju tego rodzaju
dalmierzy. Należy jednak jeszcze dokładniej zbadać wpływ
atmosferyczny na rozchodzenie się promieniowania kohe
rentnego.
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Działka siedliskowa a wielkość gospodarstwa
Jednym z ważnych problemów urządzeniowo-rolnych
jest zagadnienie wielkości działki siedliskowej oraz zależ
ność jej rozmiarów od wielkości gospodarstwa i innych
czynników. O aktualności tego problemu świadczy fakt,
iż w ostatnim czasie jest on często poruszany zarówno na
konferencjach urządzeniowo-rolnych, jak i w publikacjach
naukowych.
Na jednej tylko XXX Konferencji Naukowo-Technicznej
SGP na temat geodezji urządzeniowo-rolnej w procesie
zabudowy wsi, zagadnienie to w mniejszym lub większym
zakresie omawiane było w czterech z pięciu wygłoszonych
kierunkowych referatach.
W jednym z nich W. Pruszczyk i B. Zukowski proponu
ją ich zwiększenie (10). Propozycje te popierają A. Augu
styniak i J. Trzeciak (1). Istniejące w tej dziedzinie normy
krytykuje również E. Nowosielski twierdząc, że: .,działka
budowlana na wsi, wchodząca w skład gospodarstwa rol
nego, powinna mieć powierzchnie równającą sie co naj
mniej 2250 m2 co nowipnn starować dolna granicę normy
obszarowej a nie górną, jak to jest obecnie” (5),
Jak widzimy, wyżej wymienieni referenci generalnie nie
zgadzaja sie z istniejącymi dotychczas normami dotyczą
cymi wielkości projektowanych działek siedliskowych.
W zależności od wielkości gospodarstw proponują dla nich
nowe, zwiększone w stosunku do obecnych normatywy.
Wszvscv oni do swvch wnio≡ι∏5w doszli na podstawie róż
nych teoretycznych rozważań i opracowań, tak że wnioski
te w dalszym ciągu podlegają dvskusii.
Bardzo słusznie zauważył, wypowiadając się na ten te
rant K Tivmabski — m∩wiar mɪedzv innymi, że ..niejasna
iest także sprawa zależności Podstawowvch parametrów
działki siedliskowej, jei wielkości i kształtu od wielkości
Vosnodarstwa. jego ogólnego profilu, kierunku i tvpu pro
dukcyjnego. Zależność taka — jeżeli w ogóle istnieje —
z pewnością nie iest prosta i bezpośrednia i nie sprowadza
sie do zwykłej proporcjonalności” (3).
Poznanie tych zależności na pewno pozwoliłoby lepiej
ustalić normatywy określające wielkość działki siedlisko

wej w zależności od wielkości gospodarstwa i innych czyn
ników. W tej sprawie słusznie wypowiedział się L. Paw
łowski, który w pracy pt. „Wielkość gospodarstwa i dział
ki siedliskowej” (7) zauważył, że „charakter zagospodaro
wania działki siedliskowej i jej wielkość ustalały się
w długim okresie czasu, będąc wynikiem zarówno tradycji,
jak również wynikiem zmieniających się warunków pro
dukcji. Należy wziąć pod uwagę, że rolnik podejmując nie
zwykle ważną dla siebie decyzję dotyczącą zabudowy dział
ki siedliskowej i określenia jej wielkości, kieruje się roz
sądkiem, wielokrotnymi przemyśleniami i praktycznym
doświadczeniem, zasięgając równocześnie rady fachowców.
W dotychczasowej praktyce w tym zakresie jest więc zaku
mulowana wiedza ludzka, a jej poznanie jest bardzo poży
teczne”.
Badajac empirycznie współzależność pomiędzy wielkością
gospodarstwa a wielkością działki siedliskowej L. Paw
łowski doszedł do wniosku, że pomiędzy badanymi wiel
kościami istnieje korelacja. Udowadniam na podstawie
danych ze wsi Czajowice. że jest to korelacja krzywolinio
wa, a obrazem zależności pomiędzy badanymi wielkościa
mi jest parabola o równaniu y — 1.9
*4
+ 5,614 — 0,765 x2,
gdzie X = wielkość gospodarstwa w hektarach, y — wiel
kość działki Sietdliskoiwei w arach.
Moim zdaniem zależność ta nie ma charakteru paraboli.
Natomiast to. że istnieje pomiędzy badanymi wielkościami
korelacja, uważam za bezsprzeczne i udowodnione. Badając
to zagadnienie Doszedłem w innym kierunku i otrzymałem
nieco inne rezultaty.
Do badań wykorzystałem materiał ewidencyjny doty
czący wsi Sułoszowa I, położonej w now. olkuskim, woj.
krakowskiego (β). Materiał dotyczył 309 dzia1ek siedlisko
wych. łącznie z zajmowanymi przez rodziny nie oosiadaiace gospodarstw rolnych. Takioh działek do analizy nie
brałem. Po wyeliminowaniu ich — ido badania pozostało
288 działek siedliskowych, bez części uprawowej, należących
do rodzin Posdadalacvch gospodarstwo rolne. Dane te usze
regowano w 8 grupach obszarowych w zależności od wiel-
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Tablica 1

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Gmpa obszarowa
gospodarstw
w ha

do 0,5
0,5 - 1,5
1,5 - 2,5
2,5 - 3,5
3,5 - 4,5
4,5 - 5,5
5,5 - 6,5
ponad 6,5

Ilość
gospo
darstw

Średnia wielkość
gospodarstwa
w ha (x)

Średnia wielkość
działki siedliskowej
w ha (z)

19
44
41
46
55
42
26
15

0,266
1,055
2,004
3,026
4,012
4,957
5,895
7,913

0,061
0,063
0,068
0,092
0,119
0,109
0,121
0,141

x = 3,380

z = 0,095

Ogółem gospodarstw 288

oczywiste, że na wielkość tych działek silny wpływ mają
jakieś inne — poza wielkością gospodarstwa — czynniki.
Dlatego też wyłączyłem z dalszych rozważań te gospo
darstwa, w których działki siedliskowe różniły się o po
nad 100% od odpowiadających im wielkości, wyliczonych
na podstawie równania prostej regresji. Danych takich
było 19, co stanowiło 6,6% całości.
Po przeprowadzeniu tej eliminacji średnia wielkość go
spodarstw i działek siedliskowych w poszczególnych gru
pach obszarowych zmieniła się. Nowe wielkości przedsta
wia tablica 2.
Tablica 2

Lp.

kości gospodarstw. Średnią wielkość gospodarstw i działek
siedliskowych uszeregowanych w grupach obszarowych
w zależności od wielkości gospodarstw, przedstawiono w ta
blicy 1.
Obliczona dla wszystkich 288 danych wartość współ
czynnika korelacji wynosiła 0,386, a więc nie była zbyt du
ża. Niemniej jednak można powiedzieć, że korelacja jest
istotna.
Współczynnik korelacji, który jest miarą ścisłości sto
sunku między zmiennymi, a którego wartość waha się od
—1 do + 1, wyznaczono za pomocą wzoru (11):
∑'xz

V Σ'×2 - Σ'~2
gdzie

1
2
3
4
5
6
7
8

Grupa obszarowa
gospodarstw
w ha

do
0,5
15
2,5
3,5
4,5
5,5
ponad

od

-

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

Ogółem gospodarstw

Ilość
gospo
darstw

Średnia wielkość
gospodarstwa
w ha (x)

Średnia wielkość
działki siedliskowej
w ha (z)

16
40
38
144
50
40
26
15

0,252
0,059
2,018
3,040
3,998
4,964
5,895
7,913

0,044
0,052
0,061
0,085
0,091
0,102
0,121
0,141
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x = 3,447

ÿ = 0,085

1

i

Współczynnik korelacji obliczony dla tych ostatecznych
269 danych wynosi 0,648, a więc jest duży, a korelacja jest
dużo silniejsza niż poprzednio. Wykres prostej regresji,
o równaniu z = 0,0400 + 0,0131 x, przedstawia rysunek 2.

,
∑×∑z
∑'xz = ∑xz------- --

N
∑'z2 = ∑z2

N — liczba danych.
Wyliczono następnie prostą regresji, czyli prostą naj
mniejszych kwadratów. Równanie jej wyraża się w posta
ci (11)
z=a + bx [1]
gdzie
z — oszacowana wartość z dla zaobserwowanej wartości x,
a = parametr dający oszacowaną wartość z dla x = 0,
b = współczynnik nachylenia prostej, identyczny ze współ
czynnikiem regresji.

Wartości a i b wyznaczone zostały na podstawie ustale
nia, że (11)
a — z — bx
Z

gdzie z

z

x

N
Wykres prostej regresji, której równanie wynosi z =
= 0,0582 + 0,0124 x, przedstawiony jest na rys. 1.

Rys. 2

Na podstawie powyższych obliczeń można stwierdzić, że
we wsi Sułoszowa I istnieje korelacja pomiędzy wielkością
gospodarstw a wielkością działki siedliskowej (wziętej bez
części uprawowej). Funkcja regresji jest rosnąca, czyli że
ze wzrostem jednej zmiennej wzrasta druga. Liczbowo,
w naszym przypadku, można wyrazić to w ten sposób, że
ze wzrostem gospodarstwa o 1 ha działka siedliskowa
wzrasta o 0,0131 ha.
Takie stwierdzenie jest nie wystarczające i nie oddaje
właściwego obrazu zależności pomiędzy wielkością gospo
darstwa a wielkością działki siedliskowej.
Stwierdzano już dawno, że ogólna powierzchnia zajmo
wana przez budynki, w przeliczeniu na 1 ha użytków rol
nych, w miarę wzrostu gospodarstwa maleje (2, 6). Uogól
niając — można przypuścić, że stosunek wielkości działki
SiedlisikOiwej do wielkości gospodarstwa wraz z jego wzro
stem maleje, a ze zmniejszeniem się — wzrasta oraz że
można to przedstawić za pomocą funkcji matematycznej.
Jeżeli oznaczymy ten stosunek przez y, to otrzymamy
wyrażenie

X
x = — [2].
z

Wyliczone wartości tego stosunku

dla średnich wielkości działek siedliskowych i gospodarstw
w poszczególnych grupach przedstawia tablica 3.
Tablica 3

Jak widzimy na wykresie, w poszczególnych grupach ob
szarowych niewielka ilość działek wyraźnie odbiega od
reszty. I tak np. w grupie gospodarstw 3,5—4,5 ha, znako
mita większość działek siedliskowych jest nie większa niż
0,2 ha. Kilka jednak działek jest znacznie większych i osią
gają one nawet powierzchnię przekraczającą 0,5 ha. Jest
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Lp.

Średnia wielkość
gospodarstwa
w ha (x)

Średnia wielkość
działki siedliskowej
w ha (z)

Stosunek wielkości
działki siedliskowej
do wielkości gospodarstz
wa y = —
X

1
2
3
4
5
6
7
8

0,252
1,06
2,02
3,04
4,00
4,96
5,90
7,91

0,044
0,052
0,061
0,085
0,091
0,102
0,121
0,141

0,175
0,0490
0,0299
0,0280
0,0228
0,0206
0,0205
0,0178

I

Jak wykazane już było z = a + bx. Podstawiając to
do [2] otrzymujemy
a + bx
[3]
y =

X
Po kolejnym podstawieniu do [3] wartości prostej regresji
z = 0,0400 + 0,0131 X
otrzymujemy równanie funkcji
0,0400 + 0,0131 X

która jest obrazem zależności pomiędzy wielkością działki
siedliskowej a wielkością gospodarstwa we wsi Sułoszo
wa I. Wykres tej funkcji oraz stosunek wielkości działek
siedliskowych do wielkości gospodarstwa przedstawiony
jest na rys. 3.

a + bx
y =------------

X

w tym przypadku będzie równa 0,172, a ogólnie
a + 0,256
y =---- ~—-

= (4α + 6)

W przypadku, gdy wielkość gospodarstwa wzrasta, czyli
æ → ∞, wartość funkcji maleje do wielkości:

a + bx

Na podstawie powyższych stwierdzeń można powiedzieć,
że oś y jest asymptotą pionową wykresu równania
a + 6x
y =-------- ’
x

a prosta równoległa do osi x, o równaniu y = b, jest jej
asymptotą poziomą.
Praktyczne wnioski z powyższego są następujące:
— ze wzrostem wielkości gospodarstwa zmniejsza się
asymptotycznie, do wielkości równej współczynnikowi re
gresji — b procent powierzchni zajmowanej przez działkę
siedliskową w gospodarstwie, a ze zmniejszeniem się go
spodarstwa procent powierzchni, jaki zajmuje działka sie
dliskowa wzrasta do wartości 4a + b.
Po przeprowadzeniu dalszych badań okaźe się, czy
stwierdzenie to jest prawdziwe tylko dla wsi Sułoszowa I,
czy też będzie go można uogólnić. Wydaje się, że tak.
Równocześnie powinny być przeprowadzone badania za
leżności pomiędzy wielkością gospodarstwa a poziomem je
go intensywnośći, gdyż — jak wiadomo — ze wzrostem
wielkości gospodarstwa zmniejsza się wartość produkcji
w przeliczeniu na 1 ha i można przypuszczać, że zmiany
te przebiegają w podobny sposób, jak w przypadku dział
ki !siedliskowej, na wielkość której wpływa również w sil
nym stopniu poziom intensywności gospodarstwa. Dlatego
też w dalszych badaniach wszystkie te trzy czynniki: wiel
kość gospodarstwa, wielkość działki siedliskowej oraz sto
pień intensywności gospodarstwa należy rozpatrywać rów
nocześnie.
Wydaje się, że różnym poziomom intensywności gospo
darki, jak i różnym jej kierunkom powinny odpowiadać
określone parametry a i b.

Funkcja

z =--------X

jest hiperbolą, której przebieg

określają te same, co i dla prostej regresji, ,parametry a
i b. Ponieważ x, czyli wielkość gospodarstwa, oraz para
metry a i b są dodatnie, ilustracją badanej zależności bę
dzie gałąź hiperboli leżącej w drugiej ćwiartce układu
współrzędn y ch.
Przy x→0, czyli w przypadku, gdy gospodarstwo maleje,
wartość funkcji rośnie do nieskończoności, gdyż
a + bx
limx→o------ — = + ∞

W naszym przypadku funkcja ta może osiągnąć wartość nie
Wyższą niż 1 wtedy, gdy gospodarstwo składa się tylko
z działki siedliskowej, czyli x = z.
Podstawiając do [1] x zamiast z, otrzymujemy x =
a
= a + bx lub x =-------- ■ We wsi Sułoszowa I wartość
1—b
te byłaby równa 1, gdy x = z — 0,0406.
Praktycznie jednak za najmniejsze gospodarstwo należy
uznać średnie z grupy 1 równe 0,025 ha. Odpowiadająca
takiemu gospodarstwu wielkość działki siedliskowej, wyli
czona na podstawie prostej regresji, wynosi 0,043 ha, czyli
Prawie pokrywa się z rzeczywistą równą 0,044 ha. War
tość funkcji
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Inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego m. Gdańska
Zagadnienia gospodarki komunalnej stanowią zawsze w
życiu miasta podstawową dziedzinę. Dzisiaj zwłaszcza, w
dobie dynamicznego rozwoju miast i spontanicznego wzros
tu ich ludności w ostatnim dwudziestoleciu, sprawy te na
bierają szczególnego znaczenia. Spośród licznych funkcji
gospodarki komunalnej tematem rozważań będą urządzenia
techniczno-sanitarne (wodociągi i kanalizacja) i urządzenia
energetyki lokalnej (gaz, elektryczność i ciepłownictwo).
Na czoło tych zagadnień wysuwa się sprawa zaopatrzenia
miasta w wodę i odprowadzenie ścieków. Należy tylko
przypomnieć, że dla m. Gdańska w minionej 5-latce wy
datkowano na modernizację i rozbudowę sieci wodociągo
wo-kanalizacyjnej 153 miliony złotych, a więc blisko 50%
nakładów inwestycyjnych gospodarki komunalnej. Do 1970 r.
na podobne inwestycje niezbędne dla zaspokojenia potrzeb
nowo budowanych osiedli mieszkaniowych będzie wydatko
wane dalsze 141 min złotych, co wyniesie około 56% ogól
nego nakładu inwestycji. Równocześnie wydatki na ka
pitalne remonty wyniosą w bieżącej 5-latce dalsze 13 min
złotych.
Nowe budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe z re
guły wyposażone obecnie w instalację centralnego ogrze
wania stwarza zapotrzebowanie na energię cieplną. Obecne
potrzeby miasta wynoszą już 490 Gcal/godz i wzrosną do
1970 r. do 700 Gcal/godz. Pociągnie to za soba konieczność
budowy ekonomicznych scentralizowanych źródeł energii
cieplnej oraz około 50 km przewodów sieci magistralnej
i rozdzielczej. Potrzebne środki na realizację tych zamierzeń
wyniosą w bieżącej pięciolatce dalsze 120 min złotych.
Podobnie kształtują się potrzeby miasta w zakresie ga
zownictwa. Przewidywany wzrost zapotrzebowania gazu do
1970 r. o około. 30% obecnej produkcji zaspokoi zmoderni
zowana gazownia w Gdańsku i nowo projektowana — w re
jonie Pszczółek. Niezbędnym uzupełnieniem nowych źródeł
gazu będzie modernizacja i uzupełnienie sieci przewodów
magistralnych i rozdzielczych. Przewidywany dla miasta
prawie dwukrotny wzrost zapotrzebowania energii elek
trycznej świadczy również o wadze zagadnienia.
Urządzenia telekomunikacyjne odgrywają również poważ
ną rolę w tak dużym skupisku ludnościowym, jakim jest
Gdańsk. Stwarza to wielkie zapotrzebowanie społeczne na
telefony. Stajemy więc w bieżącej 5-latce przed zagad
nieniem modernizacji i budowy nowych sieci telefonicznych.
Wszystkie te problemy wiążą się wreszcie bezpośrednie!
ze sprawą racjonalnej gospodarki terenami w mieście.
Nowe inwestycje i nowe budownictwo mieszkaniowe wyma
ga nowych terenów i przede wszystkim terenów uzbrojo
nych w instalacje podziemne.
Ekonomika wykorzystania tych terenów w mieście wy
maga prawidłowego zaewidencjonowania różnych układów
przestrzennych, a przede wszystkim szczegółowej inwenta
ryzacji uzbrojenia ulic.
Podstawowym materiałem wyjściowym takiej inwentary
zacji jest plan ulicy w. skali 1 :250. Wybór dużej skali
spowodowany został koniecznością czytelnego umieszczenia
wszystkich szczegółów bogato uzbrojonego terenu, jakim
jest z reguły ulica miasta. Na ogólną ilość 900 ulic miasta,
w chwili obecnej wykonane jest 70 tras o łącznej dłu
gości 70 km. Dalsze prace są w toku opracowania przez
Miejską Pracownię Geodezyjną i Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Gospodarki Komunalnej w Gdańsku. Trasy ulic
kartowane są ze szkiców polowych mapy zasadniczej miasta,
wykonanej w latach 1960—1965, bezpośrednio na kalce płó
ciennej. Koszt opracowania 1 km planu ulicy wynosi śred
nio ok. 3000 zł.
Zagadnienie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia ulic
m. Gdańska podjęte zostało przez WPGGK w Gdańsku
w 1965 r. Do tego czasu miasto nie dysponowało żadną,
skoncentrowaną w jednym ręku, dokumentacją obrazującą
w wiarygodny sposób położenie i aktualny stan techniczny
sieci podziemnej. Dokumentacja odziedziczona w 1945 r.
po okupantach uległa częściowemu zniszczeniu i znajduje
się obecnie w posiadaniu poszczególnych branż.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dysponuje
siecią kanałów deszczowych i sanitarnych ogólnej długo
ści 516 km oraz siecią przewodów wodnych, długości
495 km. Sieć kanalizacyjna posiada dokumentację ponie
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miecką na planach w skali 1:500. Zaznaczono na nich sche
matycznie przebieg przewodów głównych, ich przekroje
i wysokości wlotów w studzienkach. Sytuacja naziemna
jest obecnie przeważnie nieaktualna. Plany te nie były
aktualizowane w sposób dostateczny od 1945' r. i posiadają
duże braki. Nowo układane przewody z reguły nie posia
dają rysunków powykonawczych, a przedsiębiorstwo dy
sponuje jedynie projektami na podkładach sytuacyjnych
i różnej wartości, przeważnie nie zawierających danych
dawnego uzbrojenia. Przewody wodne posiadają również
niekompletne schematyczne mapy w skali 1:1000, na któ
rych wykazano średnice przewodów i sporadycznie nawią
zania do budynków lub innej sytuacji naziemnej. Mapy te
nie były aktualizowane od 1945 r. i nie zawierają dostatecz
nych materiałów do skartowania przewodów na nowe trasy
ulic. Jedyną dokumentacją dla przewodów ułożonych po
1946 r. są wyłącznie projekty i załączone do nich plany
sytuacyjne.
Sieć przewodów gazowych znajduje się w gestii Gdań
skich Zakładów Gazownictwa Okręgu Północ. Znajdująca
się tam dokumentacja poniemiecka posiada schematyczne
plany przewodów w skali 1:1000, nieaktualizowana wystar
czająco od r. 1946. Plany te nie są kartometryczne i nie
zawierają geodezyjnych danych do kartowania nowych
tras.
Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa przewodów sieci
rozdzielczej, układanych po 1946 r. na terenie nowych
dzielnic mieszkaniowych, gdzie zachowały się jedynie pro
jekty. Realizacja tych projektów przebiegała w różny spo
sób, częstokroć za pomocą próbnych przekopów i faktyczne
położenie przewodów daleko odbiega od projektowanego.
Pewna poprawa nastąpiła dopiero od 1964 r., kiedy Zakła
dy Gazownictwa zleciłv ,.Geoproiektowi” nadzór i rysun
ki powykonawcze nowo układanej sieci w mieście.
Sieć kabli energetycznych miasta znajduje się w gestii
Zakładów Energetycznych w Gdańsku i dysponuje około
650 km linii kablowych i napowietrznych wysokiego na
pięcia oraz ok. 900 km przewodów niskiego napięcia. Re
sort energetyki wykonał częściowo inwentaryzacje swoich
przewodów w okresie no 1946 r., jednak z powodu braku
odpowiednich podkładów mapowvch i nieskoordynowania
tych prac ze służba geodezyjna, nie przedstawiają one zbyt
wielkiej wartości dla przyszłej trasy ulicy.
Siecią oświetleniową ulic, w szczególności siecią kablo
wą dysponują, rejony oświetlenia ulic. Posiadają one jedy
nie bardzo . niedokładna dokumentację projektowa wyko
nana na różnych, przeważnie nieodpowiednich, podkładach
geodezyjnych.
Resort łączności nrzez swoje rejonowe urzędy teleko
munikacyjne zarządza siecią telekomunikacyjną miasta.
Składa się ona z poniemieckich kabli, z których obecnie
część jest już nieczynna i nieprzydatna do dalszej eksplo
atacji. Przeważna cześć przewodów czynnych przewidzia
na jest w najbliższych latach do kasacji.
Obecnie, układa się nowe przewody w kanalizacji. Dla
kabli poniemieckich zachowały się fragmenty planów, na
których pokazano nawiazania do budynków, niestety już
dziś często nie istniejących. Nowo układana sieć kablowa
posiada plany 1:2000 niekartometryczne, noszące charakter
inwentaryzacji Schematycznei. Wreszcie służba geodezyjna
miasta posiada materiałv z wytyczenia tras różnych prze
wodów podziemnych, miedzv innymi wszystkich dotyczą
cych nowej sieci, ciepłowniczej. Nie moga one zostać przy
jęte bezkrytycznie do nowych tras, ponieważ brak jest ry
sunków powykonawczych, a przy realizacji częstokroć do
konywano Iicznvch zmian w ułożeniu przewodów.
Próby wykonania inwentaryzacji uzbrojenia ulic wy
łącznie w oparciu o dane branżowe i odszukane elementy
naziemne, podiete przez Zakład Geodezji Politechniki
Gdańskiej w latach 1958—1960 i później w 1964 r. w Miej
skiej Pracowni Geodezyjnej, nie dały pozytywnych wyni
ków. Potwierdziły one małą przydatność danych branżo
wych do kartowania szczegółowych map 1:250, ich dezaktu
alizacje oraz Pieprostoliniiny przebieg przewodów (z wy
jątkiem kanalizacji) miedzy odszukanymi punktami na
ziemnego uzbrojenia. Podjęte więc w 1964 r. przez WPGGK
zadanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemne
go miasta musiano rozpocząć od opracowania metod i wy

produkowania przyrządów umożliwiających w sposób naj
bardziej ekonomiczny i wystarczająco dokładny wykona
nie zamierzonej pracy. Oczywiście nie wchodziły w rachu
bę pracochłonne i bardzo kosztowne przekopy. Lokalizacja
ich przy nieznajomości nawet przybliżonego przebiegu
uzbrojenia, następnie wykonanie na ruchliwej ulicy
o trwałej nawierzchni, pociągnęłoby za sobą bardzo duże
trudności i koszty. Wykonane później plany uzbrojenia
wykazały bardzo skomplikowany jego przebieg, co zmusi
łoby do wykonania przekopów nawet co 5 m. Równałoby
się to całkowitej dewastacji kosztownej nawierzchni i póź
niejszym ograniczeniom szybkości ruchu na długie miesią
ce.
W przeciwieństwie do tradycyjnych przekopów, lokali
zacja przewodów za pomocą wykrywaczy elektromagne
tycznych pozwala uniknąć tych wszystkich trudności,
w pierwszym rzędzie kosztownych robót ziemnych na ulicy.
Zasadą działania wykrywaczy jest to, że fala wzbudzona
w przewodniku scharakteryzowana jest przez pole elek
tryczne i magnetyczne, którego linie są w przybliżeniu
prostopadłe do kierunku przewodu. Wzbudzone zaburzenia
poruszają się wzdłuż linii z określoną prędkością. Sam
przewód można rozpatrywać jako prowadnicę poprzecznych
fal elektrycznych i magnetycznych. W polu tych fal za
warta jest pewna energia, którą możemy wykryć odbior
nikiem zaopatrzonym w kierunkową antenę ramową. Źród
łem drgań jest nadajnik wysokiej (ewentualnie niskiej)
częstotliwości. Na tych zasadach została wykonana przez
Zakład Radiotechniki Odbiorczej Politechniki Gdańskiej
aparatura składająca się z dwóch zasadniczych części —
nadajnika i odbiornika. W nadajniku oscylator wysokiej
częstotliwości wytwarza drgania ciągłe lub przerywane
o częstotliwości 66 kHz. Stopień końcowy posiada obciąże
nie w postaci anteny ramowej, stanowiącej indukcyjność
obwodu strojonego. Moc dostarczana do anteny może być
regulowana przez zmianę wysterowania stopnia końcowego.
Nadajnik zawiera również generator niskiej częstotliwości,
składa się z oscylatora akustycznego i wzmacniacza mocy,
która na wyjściu wzmacniacza może być regulowana przez
zmianę wysterowania. Transformator na wyjściu wzmac
niacza mocy pozwala na odpowiednie dopasowanie gene
ratora do obciążenia. Nadajnik jest zbudowany na tranzy
storach produkcji krajowej. Zasilanie stanowią dwie ba
terie 6 V typ 4R 20—5, połączone szeregowo. Pobór prą
du przy pełnym wysterowaniu wynosi dla generatora
wysokiej częstotliwości 60 mA, a dla generatora niskiej
częstotliwości 240 mA.
Odbiornik składa się z 3-stopniowego wzmacniacza małej
częstotliwości, mieszacza, oscylatora lokalnego i wzmacnia
cza wysokiej częstotliwości. Słuchawki radiowe stanowią
obciążenie odbiornika. Sygnał odbierany jest za pomocą
trzech różnych anten. Antena ramowa wysokiej częstotli
wości przeznaczona jest do wykrywania instalacji. Antena
ferrytowa wysokiej częstotliwości służy do śledzenia in
stalacji metodą galwaniczną przy pracy z generatorem ma
lej częstotliwości. Odbiornik jest zbudowany na tranzy
storach produkcji krajowej i jest zasilany baterią 9 V ty
pu 6F 32.
W załączeniu podajemy ideowy schemat nadajnika (rys. 1)

gnału, tym samym — mniej dokładną lokalizację. Nie moż
na wreszcie pominąć wpływu zniekształceń pola elektro
magnetycznego przewodu, które mogą wystąpić w obecności
innego, blisko ułożonego, uzbrojenia ulicznego. W efekcie
zjawisko to spowoduje pewien błąd systematyczny w pozycji
zlokalizowanego przewodu. Dla scharakteryzowania dokład
ności pracy przy stosowaniu przyrządów elektromagnetycz
nych i analizy ich przydatności do celów geodezyjnych in
wentaryzacji uzbrojenia ulic, WPGGK wykonało kilkanaście
prób wyznaczenia przewodów ułożonych na głębokości ok.
2 m i późniejszego wyznaczenia prawdziwego położenia po
wykonaniu przekopu. Stwierdzono przy tym, że średni błąd
obliczony z danych poszczególnych ustawień anteny od
biornika waha się w granicach ± 0,036—± 0,045 m.
Błąd systematyczny spowodowany spadkiem terenu wy
stępującym na ulicy (złe spoziomowanie anteny ustawionej
zwykle równolegle do terenu) sięga 0,040 m. Wreszcie błąd
systematyczny spowodowany występującymi zniekształce
niami pola elektromagnetycznego nie przekroczył w na
szej praktyce 0,100 m w poziomie. Znacznie większe błędy
występują przy pomiarze głębokości przewodów ułożonych
w ulicy. Bliskie sąsiedztwo innego uzbrojenia znacznie
zniekształca pole elektromagnetyczne w odcinkach, gdzie
stosujemy antenę pochyloną o 45°, a często wręcz uniemo
żliwia pomiar głębokości ułożenia przewodu. Ewentualne
prace badawcze przy udziale specjalistów elektroników po
winny znaleźć w przyszłości możliwość rozwiązania tego
zagadnienia.
Drugą zasadniczą sprawą jest zdolność rozdzielcza apa
ratury przy lokalizacji gęsto ułożonego uzbrojenia. Możli
wości wykrycia przewodu w bliskim sąsiedztwie inny cn,
zapewnia zawsze metoda galwaniczna. Wymaga ona jednak
bezpośredniego połączenia z lokalizowanym przewodem
i stosowania kłopotliwych uziemień. Przy lokalizacji kabli
energetycznych z reguły trzeba wyłączać napięcie, co po
ciąga za sobą dużo kłopotów organizacyjnych i częste
przestoje w pracy. Zwiększa się również wydajnie ilość
odkopków potrzebnych dla podłączenia generatora.
Radykalnym rozwiązaniem było zastosowanie metody in≈e≡≡F≡≡⅛≡
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Jak wynika z opisu, aparatura zezwala na lokalizację
wszelkich przewodów metalowych metodą indukcyjną
względnie galwaniczną. Przewody eternitowe, kamionkowe
i inne niemetalowe, wymagają wypełnienia cieczą będącą
przewodnikiem lub wprowadzania linki metalowej. Głębo
kość ułożenia przewodu wpływa zasadniczo na dokładność
jego wyznaczenia, która zmniejsza się wraz z jej wzrostem.
Odgrywa tu zasadniczą rolę moc odbieranego sygnału, któ
ra jest słabsza dla przewodów ułożonych głęboko. Większy
Promień krzywizny pola przewodu powoduje również mniej
dokładne ustawienie anteny odbiornika na minimum sy

ną lub pomiarową.
4. Niwelacja urządzeń.
5. Opracowanie kartograficzne ∏
*≡Pξ
ɪ
w-,∙sn⅛a
żowych Poprzednio została juz omow.o.
τ,
C1Hansku
wSć geodezyjna materiałów branżowych w ɑʤnskm
SI⅛ one jednak podstawę do ustalenia połączeń, dobre
wytyczne6 schematu pracy i częstokroć podsuwają naj
prostsze rozwiązania.

gałęziają się trójnikami od magistrali biegnącej środkiem
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ulicy. Podawane w literaturze metody lokalizacji przy za
stosowaniu płynów przewodzących wydają się zbyt skom
plikowane i kosztowne. Do niwelacji dna studzienek i wy
lotów przewodów przedsiębiorstwo wykonało specjalne sondy-przedłużacze do łat z rur stalowych. Zastosowanie prze
dłużaczy ograniczyło konieczność wchodzenia do studzie
nek i znacznie przyśpieszyło samą robotę.
Inwentaryzacja sieci wodociągowej i gazowej. Przewody
wodociągowe i gazowe zostały zlokalizowane na podstawie
zamierzonych i zidentyfikowanych detali naziemnego
uzbrojenia i za pomocą szperacza elektromagnetycznego.
Z reguły stosowano metodę indukcyjną nie wymagająca
Wvkonania nrzekopów. Materiały branżowe odegrały raczej
role nodrzedna. W traircie robotv «twierdzono bardzo wiel
ka różnorodność typów górnego uzbrojenia i niestosowanie
Odrebnvch nokryw dla poszczególnych rodzaiów Drzewodów. Nastręczyło to dużo trudności przy wykonaniu kata
logu rvsunków górnego nzbroienia i ustalania ich tvnów.
Wykonano niwelacie wyłącznie górnego uzbrojenia prze
wodów, ponieważ pomiaru głębokości ich ułożenia zanie
chano z przyczyn wyżej omówionych.
Inwentaryzacja
kabli
energetycznych,
trakcyjnych,
oświetleniowych i telekomunikacyjnych. Lokalizację kabli
wykonano szperaczem elektromagnetycznym nie napoty
kając na specjalne trudności. Z reguły stosowano metodę
indukcyjną i tylko w kilku przypadkach (duże zagęszcze
nie przewodów na skrzyżowaniu ulic) zastosowano metodę
galwaniczna. W tych przypadkach nadajnik podłączono do
głowic kablowych muf przelotowych lub skrzynek przy
łączeniowych w budynkach.
Nie nastręcza żadnych trudności inwentaryzacja sieci te
lekomunikacyjnej ułożonej w kanalizacji. Materiały bran
żowe odegrały rolę wyłącznie orientacyjną. Zaniwelowano
również tvlko górne uzbrojenia z wyjątkiem sieci teleko
munikacyjnej ułożonej w kanalizacji.
Należy jeszcze omówić specyfikę prac kartograficznych.
Wyniki inwentaryzacji skompletowano w operaty; przewo
dy kartowano na DODrzednio wykonane trasy ulic na kalce
Dlociennej w skali 1:250. Zgodnie z instrukcja zastosowano
technikę kolorowa. Drzy czym tusze zastąpiono farbami
temnera. co zaoewniło Ieosze bɔrwv i czytelniejsze odbitki
Ozalidowe. Planv uzbrojenia ulic zawieraia Dełna svtυacie
ooziomą i opis średnic przewodów na wylotach odcinka
trasy.
Na odbitkach. Osobnvch dla każdego rodzaiu przewodu,
uwidoczniono dalsze szczegółowe dane cyfrowe, iak wy
sokości włazów, dna studzienek i wvlotów Drzewndow. Po
nadto umieszczono na nich fonograficzne ODisv studzienek,
hydrantów i głównych zaworów. DOtrzebne do odszukania
tychże w terenie w sezonie zimowym lub w razie ich za
sypania.
Sposób wykonania wtórników i ich treść była uzgodnio
na z przedsiębiorstwami branżowymi. Ponieważ w trakcie
wykonywania prac stwierdzono wielką różnorodność na
ziemnego uzbrojenia, którego typy daleko odbiegały od
podanych w instrukcji, wykonano fotografie występują
cych włazów i nowy katalog odpowiadający oznaczeniom
na planie. Dla pełnego naświetlenia zagadnienia inwen
taryzacji należy jeszcze omówić organizację samej roboty.
W skład grupy wykonawczej inwentaryzacji wchodzi:
kierownik grupy — geodeta specjalista, asystent geodety,
3 robotników, 1—2 pilotów (w zależności od nasilenia ru
chu). Kierownik grupy z jednym robotnikiem obsługuje
szperacz elektromagnetyczny, asystent geodety z dwoma
robotnikami (w ślad za nimi) dokonuje pomiaru prowizo
rycznie oznakowanych przewodów na osnowę geodezyjną.
Brygada w tym składzie może Zainwentaryzowac 60 do
80 km przewodów w sezonie.
Specjalnego znaczenia przy tych pracach nabierają prze
pisy bhp — drogowe i specjalne branżowe, których musimy rygorystycznie przestrzegać.
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Na zakończenie chciałbym jeszcze omówić w streszcze
niu prace wykonane dotychczas przez WPGGK w Gdań
sku.
Jako pierwszą, wykonano w 1965 r. inwentaryzację
uzbrojenia kilku ulic, o łącznej długości 17 km. Ulice były
położone na peryferiach miasta, słabo względnie średnio
uzbrojone, o małym nasileniu ruchu. Łączna długość zainWentaryzowanego uzbrojenia wynosiła 41,8 km. Koszt in
wentaryzacji 1 km przewodu wyniósł około 2000 zł. Prace
wykonano dla potrzeb budownictwa Okręgowej Dyrekcji
Inwestycji Miejskich w Gdańsku, która projektuje wybu
dować w bieżącej 5'-latce na tym terenie bloki mieszkalne
i wykonać związane z tym uzbrojenie. Następną robotą
w 1965 r. była inwentaryzacja uzbrojenia kilku ulic
w dzielnicy Gdańsk-Chełm. Ulice średnio uzbrojone, o nie
znacznym ruchu, łącznej długości 5 km. Długość zainwentaryzowanych przewodów wyniosła 20 km. Inwentaryzację
wykonano bez przekopów, za pomocą wykrywacza elektro
magnetycznego. Koszt 1 km przewodu wynosił ok. 2000 zł.
W roku 1966 Przedsiębiorstwo musiało podjąć się wyko
nania inwentaryzacji ulicy „Jedność Robotnicza”, długości
9 km, będącej arterią wylotową miasta w kierunku War
szawy o maksymalnym nasileniu ruchu, czynnej linii
tramwajowej i gęstym uzbrojeniu ułożonym częściowo pod
jezdnią, a nawet pod torami tramwajowymi. Dobra orga
nizacja pracy i właściwe użycie aparatury elektromagne
tycznej pozwoliło przezwyciężyć piętrzące się trudności
i dotrzymać umownego terminu wykonania pracy. ZainWentaryzowano ogółem 45 km przewodów, w tym kilka
czynnych kabli, których lokalizacja w ogóle nie była zna
na branżom. Wykonane plany posłużyły jako materiał wyj
ściowy do projektu jednej z najważniejszych inwestycji
pięciolatki — projektu przebudowy i modernizacji arterii
przelotowej miasta. Koszt 1 km Zainwentaryzowanego prze
wodu wyniósł ok. 3000 zł.
W drugiej połowie 1966 r. Przedsiębiorstwo rozpoczęło
inwentaryzację 4-kilometrowego odcinka ulicy Grunwaldz
kiej, posiadającej dwie jezdnie o asfaltowej nawierzchni.
Maksymalne natężenie ruchu i bardzo gęste uzbrojenie
znajdujące się częściowo w jezdniach stwarzało bardzo po
ważne utrudnienia w pracy. Wykonano już odcinek 2,6 km
o łącznej długości różnych przewodów 58,6 km. Lokalizacji
przewodów dokonuje się elektromagnetycznym wyszuki
waczem, przy czym w kilku przypadkach wykonano małe
odkopki 0,8 × 0,8, głębokości 1,4 m, przeważnie na trawni
kach. Koszt odkopków nie przekroczył 1200 zł. Koszt in
wentaryzacji 1 km przewodu nie przekroczył 3000 zł.
Plany ulicy Grunwaldzkiej wykonuje się dla potrzeb
Gdańskiej Okregowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich. Po
nadto Przedsiębiorstwo wykonało różne drobne prace in
wentaryzacyjne 22-kilometrowej trasy projektowanego ko
lektora Wejherowo — Rumia, przewidzianej do realizacji
w bieżącej 5-Iatce.
Wszystkie te prace — jak już zaznaczono poprzednio —
wykonane zostały bez kosztownych przekopów, przy zasto
sowaniu nowoczesnego sprzętu elektromagnetycznego. Od
kopki potrzebne do sprawdzenia średnic przewodów do
pomiarów doświadczalno-kontrolnych i wynikające z po
trzeb stosowania metody galwanicznej, zostały ograniczone
do minimum _ i stanowiły zaledwie 0,5% ogólnego kosztu
robót. Przedsiębiorstwo nie może służyć konkretnymi da
nymi porównawczymi kosztów prac wykonanych metodą
klasyczną (której nigdy nie stosowało) i nowoczesnej przy
użyciu szperaczy. Oczywiste są jednak ekonomiczne walo
ry tej ostatniej.
Na zakończenie należy jeszcze zaznaczyć, że podjęte przez
Przedsiębiorstwo prace należy traktować jako pierwsze
kroki w tego rodzaju pracach. Potrzebne są tu jeszcze pra
ce badawcze geodetów i elektroników dla opracowania
teoretycznych podstaw rozchodzenia się zakłóceń falowych
w przewodnikach zakopanych.
Otwarta zostaje również sprawa innych typów wykry
waczy, opartych na technice izotopów promieniotwórczych,
ewentualnie przyrządów używanych do pomiarów pola
magnetycznego ziemi, zwłaszcza magnetometru protono
wego.

UKD 528.48:624.027.1:725.4

Dr inż. WŁADYSŁAW JABŁOŃSKI
Katedra Geodezji
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Udział geodetów w rozwiązywaniu zagadnień projektowych związanych z budową kominów
przemysłowych o znacznych wymiarach
Na początku roku 1967 prasa codzienna doniosła o roz
poczęciu w Thierbach k. Lipska w NRD budowy nowo
czesnej elektrowni, opartej na pobliskich zasobach węgla
brunatnego. Inwestycja ta jest dla nas bardzo ciekawa ze
względu na nowoczesne rozwiązania techniczne oraz zasto
sowany międzynarodowy podział zadań projektowych i re
alizacyjnych. W ramach tej inwestycji Polsce przypadło
w udziale zaprojektowanie i wykonanie potężnego komina
żelbetowego o wysokości 300 m oraz kilku żelbetowych
chłodni kominowych. Powierzenie tego odcinka prac specja
listom polskim nie jest dziełem przypadku, ale wynika
z poważnego naszego dorobku i doświadczenia w projekto
waniu i budowie kominów. Pomimo jednak wyrobionej
już specjalizacji naszych przedsiębiorstw i biur projekto
wych projektowanie i budowa komina w Thierbach, trze
ciego co do wielkości na świecie, wymaga rozwiązania sze
regu poważnych problemów technicznych i organizacyj
nych. Dla środowiska geodezyjnego interesujące zapewne
będzie stwierdzenie, że waga zagadnień, związanych z za
pewnieniem stateczności i zgodności geometrycznej ko
mina z wymaganiami projektu, spowodowała konieczność
włączenia się geodetów do prac projektowych. Udział ten
polegał dotychczas na opracowaniu metod i programu po
miarów związanych z tyczeniem i kontrolowaniem żelbe
towego trzona komina w czasie jego budowy i po rozpo
częciu eksploatacji.
O całokształcie zaprogramowanych prac geodezyjnych
przy budowie komina w Thierbach nie sposób powiedzieć
w jednym krótkim artykule. W związku z tym ograniczy
my się tu do podania podstawowych informacji o techno
logii budowy dużego komina żelbetowego i niektórych
pracach geodezyjnych związanych z zabezpieczeniem pra
widłowego, zgodnego z projektem kształtu zewnętrznej
i wewnętrznej powierzchni żelbetowego trzona. Na rysun
ku 1 pokazano przykładowo w przekroju trzon komina
żelbetowego w czasie budo
wy i wieżę montażową usta
\ zuwik ûOrcfÇi»<j_
wioną w jego wnętrzu. Trzon
atonica mtcħ½∏ιczna
komina wykonuje się przy wy
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szakami do zmechanizowanej
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ność Mroczenia w kierunku
pionowym po wieży montażo
wej w miarę postępu budo
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ki, w których wykonuje się betonowanie trzona komina
przy jednym cyklu betonowania, opasują cały komin na
wysokości jednego „skoku” równej 2,5 m, wspierając się
przy tym dolną krawędzią na powierzchni trzona już wy
konane w poprzednim cyklu betonowania. Górne krawę
dzie szalunków mogą być przesuwane promieniście wzglę
dem pomostu roboczego przy wykorzystaniu śrub regula
cyjnych, co pozwala na usytuowanie ich na każdym pozio
mie komina zgodnie z miarami projektowymi, odkładany
mi od oznaczonego na pomoście punktu znajdującego się
na osi teoretycznej komina. Dla uniknięcia nieporozumień
należy dodać, że przez oś teoretyczną komina rozumiemy
linię pionową przechodzącą przez oznaczony na fundamen
cie centr komina. Błędy wykonawstwa i wpływy zewnętrz
ne powodują, że przy kolejno wykonywanych odcinkach
pionowych komina środki geometryczne przekrojów pozio
mych trzona odchylają się od osi teoretycznej, co wymaga
wprowadzania korekt w usytuowaniu szalunków ustawia
nych dla betonowania kolejnych wyższych odcinków. Pro
wadzenie tych prac przy budowie komina tak dużego jak
w Thierbach, przy jednoczesnym zachowaniu dosyć znacz
nych wymagań dokładnościowych, jest niezwykle utrudnio
ne i wymaga bardzo dobrego opracowania i opanowania
metod pomiarów i regulacji położenia szalunków. Podsta
wowym utrudnieniem w prawidłowym prowadzeniu osi
geometrycznej komina jest wpływ czynników zewnętrz
nych takich, jak nierównomierne osiadanie fundamentu
komina oraz wyginanie jego trzona pod wpływem parcia
wiatru i nagrzewania promieniami słonecznymi.
Dla uzmysłowienia sobie trudności, jakie stąd mogą wy
niknąć, należy podać, że przewidywane odchylenie wierz
chołka komina pod wpływem wymienionych trzech czynni
ków zewnętrznych przekracza 2 m, natomiast prawidło
wość ukształtowania powierzchni komina zgodnie z projek
tem powinna zawierać się w granicach ± 0,05 m. Wymaga
nia dokładnościowe wyrażające zgodność osi geometrycz
nej wybudowanych fragmentów komina z osią teoretycz
ną nie są jednoznacznie sprecyzowane, jednak należy ro
zumieć, że w sposób pośredni określa je uprzednio podana
liczba, dotycząca dokładności powierzchni trzona.

Rys. 1

ników. W osi wieży znajduje się szyb o wymiarach
0,90 X 0,90 m, przeznaczony do prowadzenia prac pomiaro
wych związanych z pionowaniem i orientowaniem. Szalun-

Rys. 2. 1 — oprawa obiektywu, 2 — luneta pionownika, 3 — rura
mocująca lunetę, 4 — II oś (lunety orient.), 5 — luneta orientacyj
na, 6 — tuleja, 7 — pokrętki regulacyjne, 8 — pierścień ogniskują
cy, 9 — pryzmat okularowy, 10 — libele, 11 — I oś (rury mocują
cej lunetę pionową), 12 — tuleja, 13 — śruba ustawcza, 14 — spo
darka, 15 — tuleja centrująca, 16 — bolec centrujący, 17 — slup
betonowy, 18 — fundament wieży
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Przewidywane znaczne odchylenia osi geometrycznej ko
mina od osi teoretycznej będą wymagały przy korygowa
niu wykorzystywania wyników pomiarów określających
te odchylenia na różnych wysokościach wybudowanej już
części komina, bowiem wprowadzanie korekt równych
wprost różnicy między położeniem osi geometrycznej i te
oretycznej na poziomie pomostu roboczego powodowałoby
wykonywanie bardzo falistej powierzchni trzona. Przy bu
dowie kominów mniejszych aniżeli omawiany, kontrola
zgodności osi geometrycznej komina z osią teoretyczną od
bywa się przy wykorzystaniu pionu mechanicznego zwie
szonego z pomostu roboczego tak, aby nastąpiło zgranie
wierzchołka obciążnika z Zastabilizowanym na środku fun
damentu punktem centralnym. Na pomoście roboczym wy
konuje się od uchwytu linki pionu do powierzchni trzona
domiary ruletką; pozwalające na określenie położenia ob
rysu trzona względem osi teoretycznej. Miary te pozwala
ją też na określenie położenia środka geometrycznego ob
rysu trzona.

Sowanego niekiedy pionowania i orientowania optycznego
kopalń. Przewiduje się zastosowanie do tego celu pionownika optycznego z prostokątną siatką nitek w lunecie pio
nującej oraz z dodatkową lunetą orientującą, osadzoną na
osi poziomej. Ponadto do wykonywania odpionowań
ɪ orientacji przewiduje się stosowanie specjalnej płyty sy
gnalizacyjnej, przytwierdzanej na poziomie pomostu robo
czego, do konstrukcji wieży montażowej. Pionownik będzie
ustawiany na specjalnym słupie osadzonym w fundamen
cie z tuleją centrującą, której oś określać będzie położenie
centra komina. Schemat pionownika pokazany jest na ry
sunku 2, zaś płyty centrującej na rysunku 3. Wzajemne
położenie obydwu części urządzenia pionującego w czasie
plonowania i orientowania pokazuje schematyczny rysu
nek 4, na którym pokazano również zastabilizowaną na
stałe łatkę niwelacyjną, usytuowaną poziomo na wewnętrz
nej powierzchni trzona komina na poziomie stanowiska
pionownika. Łatka ta osadzona jest w takim miejscu, że
płaszczyzna pionowa zawierająca jedną z osi głównych ko*x
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Rys. 3. 1 — tuleja na suwaku, 2 — uchwyty otwierane, 3 — podpórka, 4 — rura konstrukcji wieży
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Rys. 5

mina przecina ją w miejscu wyznaczonego uprzednio od
czytu, wykonanego wg nitki teodolitu ustawionego na słu
pie centrującym pionownik i skierowanego osią celową
wzdłuż kierunku osi głównej komina. Płyta sygnalizacyjna
przytwierdzana ma być w jednoznaczny sposób do pozio
mej rury konstrukcyjnej szybu wieży na poziomie pomostu
roboczego (lub innym poziomie, gdzie stosuje się okresowe
kontrole). Tym samym kierunek rury mocującej płytę
określa kierunki linii narysowanych na płycie. Określenie
tych kierunków względem kierunków osi głównych polega
na takim obróceniu lunety pionującej wokół jej osi, aby
kreski krzyża zajęły położenie równoległe do obrazów kre
sek rysunku na płycie sygnalizacyjnej. Wówczas należy
określić położenie krzyża kresek względem kierunków osi
głównych za pomocą nacelowania pomocniczą lunetą pio

Rys. 4

W przypadku budowy komina w Thierbach, bardziej
właściwe jest zastosowanie pionowania metodami optycz
nymi połączonego z orientowaniem pomostu roboczego
względem osi głównych (poziomych prostopadłych do siebie
osi przechodzących przez oznaczony centr komina i zabez
pieczonych w terenie przy pomocy znaków geodezyjnych).
Zaprojektowany sposób pionowania jest podobny do sto-
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nownika na łatkę osadzoną na trzonie komina. Czynności
takie należy wykonać przy dwu położeniach lunety pionu
jącej tak, aby określenie kierunków linii na płycie sygna
lizacyjnej względem kierunków osi głównych było wolne
od nierównoległości kresek krzyża względem osi obrotu
i kierunku celowej lunety pomocniczej oraz od wpływu
mimośrodowości osadzenia lunety pomocniczej względem

osi teoretycznej komina. Odczyty wg kresek krzyża lune
ty pionującej (również w dwu jej położeniach), wykonane
na płycie sygnalizacyjnej, pozwalają określić na płycie po
łożenie punktu przebicia osi teoretycznej komina. Wynik
takiego pomiaru podany ma być telefonicznie obsłudze pły
ty centrującej na pomoście roboczym w celu ustawienia
na górnej powierzchni tej płyty (o identycznym rysunku)
specjalnej tulei centrującej w miejscu określonym przez
wspomniane odczyty. Od tak ustawionej tulei należy na po
moście odkładać miary projektowe do wewnętrznych i ze
wnętrznych szalunków. Ponadto w przypadku, gdy pomiar
posiada charakter kontrolny, a nie wytyczeniowy, należy
od ustawionej tulei do wykonanego trzona komina wyko
nywać pomiar odległości wzdłuż określonych kierunków
w celu wyznaczenia odchyłek projektowych trzona.
Omówione wyżej orientowanie płyty sygnalizacyjnej
w układzie osi głównych komina ma na celu właściwe
usytuowanie wszelkich instalacji na trzonie komina (insta
lacja schodowa, galeryjki, oświetlenie, instalacja odgromo
wa, krawędzie malowanych różnymi kolorami pól na ze
wnętrznej powierzchni trzona). Ponadto wielokrotnie wy
konywane pomiary orientacyjne, przy jednoznacznie przy
twierdzonej w tym samym miejscu płycie sygnalizacyjnej,
pozwolą na określenie skrętów poziomych wieży montażo
wej. Informacje o ewentualnych skrętach wieży są bardzo
istotne dla obsługi budowy, bowiem duże ich wielkości

Kazimierz Bramorski

mogą spowodować obniżenie stateczności i nośności wieży.
Niezależnie od pionowania i orientowania pomostu ro
boczego, przy wykorzystaniu opisanych sposobów, niezbęd
ne jest Zastabilizowanie znaków geodezyjnych na osiach
głównych komina w takich odległościach, aby możliwe by
ło okresowe kontrolowanie jego położenia za pomocą pio
nowania teodolitem. Punkty te mają stanowić również
układ odniesienia dla wyznaczania ewentualnych prze
mieszczeń podstawy komina. Orientacyjne rozmieszczenie
znaków określających osie główne komina pokazuje rysu
nek 5, natomiast na rysunku 6 oznaczono schematycznie
rozmieszczenie łatek na trzonie komina po jego wewnętrz
nej stronie (dla orientowania pomostu roboczego) i na po
wierzchni zewnętrznej (dla wyznaczania przemieszczeń po
ziomych). Wszystkie te łatki winny być Zastabilizowane
poziomo na wysokości stanowiska pionownika.
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Wpływ błędów pomiaru osnowy powierzchniowej na poprzeczny błąd przebitki
W typowym problemie geodezji górniczej i inżynieryj
nej, jakim jest analiza dokładności przebitek, obok wpły
wów błędów orientacji oraz pomiarów w wyrobiskach, za
sadniczym składnikiem analizy jest wpływ błędów pomia
ru osnowy na powierzchni. Ograniczymy się tutaj do roz
ważania wyłącznie poprzecznego błędu, jak najbardziej
istotnego spośród trzech składowych błędu przebitki.

Ogólnie biorąc, na błąd ten mają wpływ błędy pomiaru
wielkości kątowych i liniowych w konstrukcji geodezyjnej,
Wiążącej obydwa końce rozpatrywanego odcinka przebija
nych wyrobisk. Wpływ błędów pomiaru tej konstrukcji
(triangulacyjnej lub poligonowej) na poprzeczny błąd prze
bitki jest często utożsamiany z poprzecznym wychyleniem
ostatniego punktu samej konstrukcji. Takie podejście nie
Wydaje się słuszne.

Rozważmy jakąkolwiek osnowę o dowolnym kształcie
(na rysunku 1 — łańcuch triangulacyjny lub poligonowy)
łączącą wlot (P1) i wylot (Pn) przebijanego odcinka. Osno
wy przebitek traktujemy zawsze jako konstrukcje nieza

leżne, a zatem możemy zawsze przyjąć, że pierwszy punkt
(P1) i początkowy kierunek (nρ. P1P2) s4 bezbłędne. Nato
miast, na skutek błędów pomiarów, zamiast uzyskać praw
dziwe współrzędne punktu Pn, obliczymy błędne współ
rzędne punktu P,'l. Również zamiast prawdziwych kątów
nawiązania φi i φn obliczymy błędne kąty φ'1 i φ'n. Na ry
sunku 1 liniami ciągłymi zaznaczono faktyczne położenie
punktów osnowy „w naturze”, zaś liniami przerywanymi —
położenie pozorne według obliczonych wspó.rzędnych.
Błędne kąty φ'l i φ'n będziemy odkładali od faktycznych
kierunków nawiązania (pierwszego i ostatniego boku kon
strukcji geodezyjnej). Jak widać z rysunku

∕lφ'1 = φl — φ1 —

¾"∙e
2L

gdzie:
q — ¡poprzeczne wychylenie ostatniego punktu osnowy,
2L — długość przebijanego odcinka (P1—Pn).
Poprowadźmy przez Pn równolegle do PAPi
oraz do
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P∏Pn-ι-

Z rysunku widać, że
φn = φn + mAn — ∆φl

ml = q2 +

gdzie mAn — błąd kierunku ostatniego boku osnowy,
zatem:
√∙ρ"
∆φn = φn-<p'n = mAn — ∆<f>l = τ∏An

Zakładając, że znamy wielkość ∆φl i ∆φn rozpatrzmy sam
proces tyczenia.
Na punkcie P1 zamiast kąta φ1 -odłożymy kąt φ,1 mniejszy o wartość
Λ

H rJ,
9 -Q

co daje liniowo w środku przebijanego odcinka odchylenie
w lewo (w kierunku północnym) równe
Δφ1∙L = 9
ZJU1 = ----------------(1)
e" “ 2
Na punkcie Pn zamiast kąta φn odłożymy kąt φn różny
od φn o wartość
q∙ρ"
∆φn = mAj¡
2L
oo daje liniowo w środku odcinka odchylenie

Zφn∙L

Aun = —e — =

m^n'L

q

----ɪ

(2)
e
Przyjmijmy dla kątów ∆φ1 i ∆φn kierunek zgodny z -wzra
stającą wartością azymutu j-ako kierunek dodatni. Wówczas
icały błąd -przebitki spowodowany błędami pomiaru osnowy
wyrazi się wzorem:
„w

-,,

L
L
∆u = ∆φ1------- ∆φn —- = ∆u1 — ∆un
e”
e
Podstawiając wartości ze wzorów (1) i (2) -otrzymamy
q
mAu'L
q
WAn-L
= 9^ ~
+
^
=
S~
—Qy,--2t
Q
¿
Błąd ostatniego kierunku może układać się w różny spo

Reasumując, -na poprzeczny błąd przebitki składają się:
poprzeczny błąd ostatniego punktu osnowy oraz błąd kie
runku ostatniego boku tajże osnowy.
Zarówno jeden, jak i drugi wyraz wzoru (3) możemy ob
liczyć w dość prosty :sposób, w zależności od rodzaju
i kształtu konstrukcji geodezyjnej wiążącej obydwa końce
przebitki.
W przypadku, gdy osnowę stanowi łańcuch trójkątów
o dowolnym kształcie, wychylenie poprzeczne ostatniego
punktu możemy obliczyć według jednego z wzorów poda
nych przez -dr inż. J. Martusewicza (Określenie dokładności
położenia punktów wyznaczonych .za pomocą Jednobazowych
łańcuchów triangulacyjnych, utworzonych z trójkątów do
wolnego kształtu. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszaw
skiej — Geodezja — nr 11/1963), a mianowicie

(4)

92 =

gdzie:
m0 — średni błąd pomiaru kąta w łańcuchu,
Φt — wskaźnik formy geometrycznej trójkąta,
(Φ. = ctg2 αi + ctg ai ctg βi + ctg2 βi)
Ri — łącznice ostatniego punktu łańcucha z kolejny
mi punktami tegoż,
Rin Ril — rzuty łącznic na oś przebitki i -prostopadłą do
osi,
n — ilość punktów łańcucha mniej dwa (ilość trój
kątów).
Gdy osn-o-wę stanowi łańcuch trójkątów równobocznych, to
wzór (4) pirzyjmie postać:
m2 B2
q2 = — — [4o3 + 6n2 + 20n + 9 + 9 (—1)" + ɪ]
(5)
ρ2 72 l
v '
gdzie: B — przeciętna długość boku trójkąta w łańcuchu.
Natomiast średni błąd kierunku ostatniego bok-u w łań
cuchu wyraża się wzorem:
2
7⅛ = ml — n
a jego wpływ na błąd poprzeczny prze
bitki wyniesie:
m a -L

Gdy osnowę tworzyć będzie poligon o do
wolnym kształcie, wówczas wychylenie
poprzeczne ostatniego punktu możemy
obliczyć ogólnie znanym wzorem:

sób (rys. 2) czasem zmniejszając (przypadki a) i c)), czasem
zaś powiększając (przypadki b) i d)) błąd wynikający z po
przecznego wychylenia ostatniego punktu osnowy. Zatem
możemy przyjąć, że obydwie te części wpływają -na osta
teczny -efekt przebitki jak błędy przypadkowe. Takie po
traktowanie obu wpływów nie jest zupełnie ścisłe, gdyż za
równo współrzędne ostatniego punktu, jak i kierunek ostat
niego boku nie są wielkościami niezależnymi. Jednak dla
celów praktycznych można przyjąć tego rodzaju założenie,
a wówczas, traktując obydwa składniki jako błędy średnie,
otrzymamy:
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»

gdzie:
m0 — średni błąd pomiaru -kąta,
Ri — łącznice ostatniego punktu ciągu z kolejnymi
punktami,
Rit — rzuty łącznic na oś przebitki,
mi — średni błąd pomiaru długości boków ciągu,
σ, — kąty kierunkowe poszczególnych boków w ukła
dzie lokalnym (oś przebitki i prostopadła do osi),
n — ilość punktów ciągu.

⅛

I

Sredni błąd kierunku ostatniego boku obliczymy ze wzoru

π⅛l = mJn
a jego wpływ na błąd poprzeczny przebitki wyniesie:
(8)

Gdy osnowę na powierzchni stanowić będzie ciąg zbliżony
do Prostoliinioiwego i równobocznego, wówczas — jak wie
my — wzór (7) przyjmie znaną postać:
nɪo L2 n(2n~ ɪ)

ρ2

6(n — 1)

(9)

Powróćmy jeszcze do wpływu błędu ostatniego kierunku
W osnowie. Obliczając jego wartość w konkretnym przy
padku o∣snowy triangulacyjnej ze wzoru (6), możemy po
równać jego wpływ na przebitkę z wpływem spowodowa
nym wychyleniem poprzecznym ostatniego punktu, obli
czonym ze wzoru (4). Z samej formy wzorów (6) i (4) nie

możemy jeszcze wnioskować o ¡wzajemnej wielkości obu
wpływów. Podobnie ma się rzecz w przypadku ciągów poli
gonowych o dowólnym kształcie. Porównanie wzorów (7)
i (8), w ogólnej ich postaci, nie pozwala nam określić sto
sunku wielkości obu błędów. Natomiast pewne wnioski
możemy wyciągnąć z porównania wzorów dla 'ciągów pro
stoliniowych i równobocznych, porównując wzór (9) z wzo
rem (8). Jak widać wpływ wychylania poprzecznego ostat
niego punktu wynosi:

zaś wpływ błędu ostatniego kierunku wynosi
m0

a więc przynajmniej w tym przypadku pomijanie go
w analizie poprzecznego błędu przebitki nie jest uzasad
nione.
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V sesja naukowa katedr geodezji wydziałów niegeodezyjnych
Sesje te są zwoływane co dwa lata przez Komitet Orga
nizacyjny, którego przewodniczącą jest prof, dr Zofia Kietlińska, kierownik Katedry Geodezji Stosowanej Politech
niki Warszawskiej.
Sesja V odbyła się w Zegrzynku pod Warszawą w dniach
θd 14 do 16 kwietnia br. przy udziale 72 pracowników na
ukowych katedr geodezji z 14 technicznych uczelni aka
demickich Polski.
Obradom przewodniczyli na zmianę członkowie komite
tu: prof. Z. Kietlińska, prof, dr Czesław Kamela — dzie
kan Wydziału Geodezyjnego Politechniki Warszawskiej,
doc. dr Józef Koźuchowski — kierownik Katedry Geodezji
Politechniki Wrocławskiej i doc. dr Henryk Leśniok —
kierownik Katedry Geodezji Wydziału Geodezyjnego Po
litechniki Warszawskiej.
Z 40 zgłoszonych referatów (które ukażą się w wydaniu
książkowym) na sesji wygłoszono 24.
W związku z 400-leciem pierwszego polskiego podręcz
nika miernictwa, wstępną część programu obrad poświęco
no historii geodezji. Były to trzy referaty: mgra taż. Ka
zimierza Sawickiego (delegata SGP) — „400 lat Geometrii
Stanisława Grzepskiego", mgra inż. Aliny Zakrzewskiej
(Polit. Warsz.) — „Rola dzieła J. Zaborowskiego pt. Jeometrya praktyczna w rozwoju geodezji w Polsce” i mgra inż.
Bożeny Witkowskiej (Polit. Warsz.) — „Wyższe szkolnictwo
geodezyjne w Polsce w okresie międzywojennym”.
Sądząc z dyskusji, referaty te spotkały się z dużym zain
teresowaniem ɪ).
Podstawowe zagadnienia programu obrad zapoczątkował
Wspólny referat prof. Z. Kietlibskiej i mgra inż. S. Wal
czaka (Polit. Warsz.) — „Z badań nad metodyką nauczania
geodezji”. Nie tu miejsce na omawianie poruszonych tam
wielokierunkowych zagadnień, lecz o jednym z nich —nowej metodzie egzaminacyjnej, stosowanej już trzeci rok'
Przez katedrę prof. Z. Kietlmskiej —należy tu wspomnieć.
Jest to metoda ankietowa, przy której trzeba odpowiedzieć
ua pewną liczbę zawartych tam pytań i to w ściśle okre
ślonym czasie, przy czym treść ankiet jest dla wszystkich
jednakowa.
Jak to wyjaśnił w dyskusji prof. Cz. Kamela, tego ro
dzaju sposób oceny kwalifikacji upowszechnił się w USA
ɪ Kanadzie. Ostatnio wzbudza on tam jednak pewne za
strzeżenia: jego przeciwnicy twierdzą, że sposób ankieto
wy — mając pewne walory — osłabia jednak w znacznym
stopniu możliwość ściślejszego, osobistego kontaktu profe
sorów ze studentami.
Nadmienić tu jeszcze wypada, że ta metoda egzamina
cyjna jest tematem rozważań również i w środowiskach
') Niektóre tematy z dziedziny historii geodezji 1 kartografii
*Uają już swoje odbicie w pracach katedr geodezyjnych WSR
w Poznaniu i Politechniki Łódzkiej, a także — Katedry Geodezji
stosowanej Politechniki Warszawskiej.

naukowych ZSRR. Otóż w zeszycie 16 z roku bieżącego
studenckiego magazynu literackiego ITD podano (z ra
dzieckiego tygodnika „NIEDIELA”) — fragment artykułu
prof, matematyki Mikołaja Tołstoja pt. „W poszukiwaniu
geniuszy”, z którego zacytuję parę ciekawszych na ten te
mat uwag.
Zdaniem tego autora istniejący obecnie sposób ocen, jest
niezadowalający, ponieważ brak mu obiektywizmu, gdyż
bardzo często „opiera się on na emocjach, uprzedzeniach
i wręcz kardynalnych pomyłkach psychologicznych”, a to
dlatego, że oceny te odzwierciedlają nie tylko sylwetkę
egzaminowanego, lecz i egzaminującego. W związku z tym
autor przychodzi do wniosku, iż w tej dziedzinie „Nie na
leży przechodzić do porządku dziennego nad doświadcze
niami innych krajów lub uważać, że sprawa systemu
ocen — to bagatela”.
Z tego widać, że nowe tendencje w metodach egzamina
cyjnych stają się aktualne już na obydwu półkulach.
Dominantą konferencji były zagadnienia związane z za
stosowaniem odpowiednich metod pomiarowych w różnych
działach inżynierii. Dotyczyły one przeważnie udoskonala
nia tych metod (dając nowe spojrzenia na niektóre zagad
nienia), a kilka z podanych koncepcji miały nawet charak
ter wynalazczy. Do tych ostatnich można by zaliczyć na
stępujące:
— dr inż. S. Pachuta (WAT) — „Omówienie prac badaw
czych związanych z określeniem dokładności pomiarów
geodezyjnych, wykonywanych w zakresie promieniowania
podczerwonego” (z zademonstrowaniem wynalezionego
przez autora specjalnego przyrządu do teodolitu);
— prof, dr J. Ponikowski (Politechnika Warszawska) —
„Nowa metoda tyczenia krzywych” (z pokazem w terenie
swej metody tyczenia);
— doc. dr Z. Skąpski (Politechnika Krakowska) — „Ba
dania geodezyjne ruchów pionowych terenu i budowli pod
wpływem zmian poziomu wód podziemnych w mieście”
(z ilustracją graficzną w postaci map części Krakowa, wy
kresów i analizy wykonanych przez siebie badań).
Różnorodność omawianych zagadnień charakteryzują —
między innymi — tematy następujących referatów:
Doc. J. Koźuchowski i dr K. Ubysz (Politechnika Wroc
ławska) — „Rola obserwacji geodezyjnych w trakcie wzno
szenia i eksploatacji nowoczesnych budowli inżynierskich”.
Mgr inż. J. Gocał (AGH) — „O automatyzacji pomiarów
odkształceń pieców obrotowych”.
Dr E. Krzywicka (WSR — Wrocław) — „Probabilistyczna
i statyczna interpretacja wyrównań niezależnych spostrze
żeń”.
Dr inż. K. Nowak (AGH) — „Możliwość wykorzystania
fotogrametrii i Rrtointerpretacji urbanistycznej”.
Mgr inż. J. Rygielski (Politechnika Warszawska) — „Ge
odezja a metrologia”.
Doc. dr J. Wereszczyhski (Politechnika Łódzka) — „Isto
ta map nawigacyjnych”.
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Mgr inż. A. Żurowski (Politechnika Gdańska) — „Wpływ
czynników gruntowych na stałość ziemnych znaków wy
sokościowych na terenie Żuław Wiślanych”.
Tematyki pozostałych referatów — to omówienie różnych
metod geodezyjnych, stosowanych przy pomiarach od
kształceń budowli, a także — montażu budynków składa
nych z elementów wielkopłytowych. To omówienie różne
go rodzaju usług geodezyjnych związanych z budow
nictwem, świadczy o ścisłej więzi teorii z praktyką w co
dziennej bieżącej działalności katedr geodezji.
Na zakończenie sesji prof. Z. Kietlińska, prof. Cz. KameIa i doc. J. Kożuchowski dokonali analizy prac naukowo-badawczych i opracowań publikowanych przez katedry
geodezji wydziałów niegeodezyjnych, wykazującej znacz
ny dorobek naukowy tych katedr, zwłaszcza w latach od
1963 do 1967 r.
Sesja ta dała bardzo obfity przegląd najrozmaitszych za
gadnień geodezyjnych, wynikających z potrzeb ogólnoinźynierskich, świadcząc przy tym (choć może to nieco pa
radoksalne), że geodezja jako nauka — to jedność w tej
różnorodności, to usystematyzowany zbiór autonomicznych
dyscyplin.
Zadaniem katedr geodezji wydziałów niegeodezyjnych
nie jest kształcenie geodetów, lecz danie możności inży
nierom różnych specjalności niejako „samoobsługi” swych
potrzeb geodezyjnych w ramach ściśle zakreślonej wiedzy
z tej dziedziny.
Geodezja na tych wydziałach (dawana tylko na I roku
w ciągu dwóch semestrów) ma poza tym duże znaczenie
dydaktyczne, gdyż jest jedyną nauką techniczną w tym
wstępnym okresie studiów; przeto ona właśnie pierwsza
wdraża studenta w metody postępowania technicznego”.
Nie przypadkowo więc Katedra Geodezji Stosowanej
w Politechnice Warszawskiej ma ścisłe powiązanie z Za
kładem Metod Nauczania tej uczelni. Krąg wiedzy nauko
wej i krąg umiejętności dydaktycznych — to najczęściej
kręgi styczne, a nie koncentryczne, przeto ten zakład dy
daktyki ma ważkie zadania do spełnienia.

Jest rzeczą ciekawą, że znaczna liczba uczestników tej
sesji, a także i referentów — to młodzi naukowcy, czego
nie dało się w takim stopniu zauważyć dwa lata temu na
sesji poprzedniej. Świadczy to o znacznym już wzroście
i odmładzaniu się naszej kadry naukowej. Dla niejednego
z asystentów była to pierwsza okazja do zreferowania
i opublikowania swej pracy.
Organizapja konferencji była niezwykle sprawna, co da
ło możność punktualnego wykonywania programu obrad.
Mimo to — mówiąc szczerze — wysłuchanie w ciągu dwóch
dni 24 referatów (trzeciego dnia było tylko podsumowanie
i zamknięcie obrad — o godz. 12) okazało się rzeczą nader
uciążliwą. Na szczęście mieliśmy przez cały czas piękną po
godę, więc można było od czasu do czasu odpocząć sobie
nieco nad Zalewem Zegrzyńskim. Wydaje się więc, że mo
że lepiej byłoby zastosować tu sposób obrad przyjęty na
kongresach międzynarodowych, gdzie zazwyczaj wygłasza
się tylko kilka referatów o wyjątkowym znaczeniu, a resz
ta — to dziesięciominutowe komunikaty, zawierające na
4—5 stronach maszynopisu streszczenia referowanych tema
tów, które ponadto zostają uprzednio rozesłane uczestni
kom obrad, a pełne teksty — odpowiednio opracowane re
dakcyjnie — przesyła się po kongresie. Daje to możność
zaoszczędzenia czasu obrad i umożliwia ich uczestnikom
odpowiednie przygotowanie się do dyskusji.
Poza tym nasuwa się tu jeszcze jedna uwaga. Na tej
bardzo interesującej sesji dowiedzieliśmy się od referen
tów o wielu nowych rozwiązaniach pewnych zagadnień
geodezyjnych, zwłaszcza związanych z realizacją projektów
nowoczesnych budowli. Zaznajomienie się z tymi tematami
może mieć duże praktyczne znaczenie dla geodetów róż
nych specjalności. W związku z tym dobrze by było, aby
mający się ukazać zbiór tych referatów (przeznaczony za
sadniczo dla członków tej sesji) mógł być udostępniony do
nabycia szerszemu gronu geodetów. O pozyskanie tego wy
dawnictwa powinny więc postarać się przede wszystkim
wszystkie biblioteki przedsiębiorstw geodezyjnych.

Zbiór wierszy Andrzeja Jastrzębiec — Kozłowskiego
Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski

*
W Uieprzemilczeniach — słowach w twarz
słowach — oknach w dzisiaj
w oknach gdzie człowiek się dosłyszał
zamieszkać

Nie milczeć pod źrenicą krwi
ani znacząco
ani z aprobatą
Cisza krwi trwa zaledwie
nie świadczy
nie znaczy

W Uieprzemilczeniach — słowach twarzy
własnej
w otwartych oknach dzisiaj
do świata się dopisać
W zeszycie majowym 1962 roku Prze
glądu Geodezyjnego Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski młody wychowanek
Wydziału Geodezyjnego Politechniki
Warszawskiej, zamieścił wiersz „W któ
rąś niedzielę”, który zadedykował ge
odetom w przededniu prac polowych.

Nie był to Jego debiut poetycki,
gdyż ten miał miejsce w prasie lite
rackiej, w roku 1957.
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Dedykacją podkreślił jednak więź łą
czącą go ze środowiskiem geodezyjnym,
więź, która przejawia się w niektó
rych jego wierszach. W latach 1962—
1966 Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski
opublikował w Przeglądzie Geodezyj
nym wiersze: „Trójkątne kwadraty”,
„Otwarcie koła”, „Wiosenna apostro
fa”, „Czyn”, „Nike uśmiechnięta”.
Wiersz „Czyn” uzyskał III nagrodę
w konkursie „Ci, którzy za nas wal

czyli”, zorganizowanym przez Klub
Twórczy Młodych „HYBRYDY”.
W roku 1966, nakładem Wydaw
nictwa ISKRY ukazały się w Warsza
wie „Niewyrażenia”, zbiór wierszy An
drzeja Jastrzębiec-Kozłowskiego.
Gratulując poecie pierwszej publi
kacji książkowej zamieszczamy jeden
z Jego nowych wierszy.
St J. T.

UCHWAŁY XXI ZJAZDU DELEGATÓW
SGP W KIELCACH
(14-15.1V.1967 r.)
I. W sprawach personalnych
1. XXI Zjazd Delegatów SGP, wy
soko oceniając -działalność naukową
dla roozwoju geodezji i kartografii, na
daje:
— prof. dr inź. Stefanowi Hausbrandtowi godność członka honorowe
go SGP._
2. XXI Zjazd Delegatów SGP, wy
soko oceniając działalność dla rozwo
ju geodezji i kartografii, nadaje:
— mgr inź. ¡Mieczysławowi Malesińskiemu godność członka honorowego
SGP.
3. XXI Zjazd Delegatów SGP wy
raża swe uznanie dla owocnej pracy
kolegi Stanisława Janusza Tymowskie
go, wieloletniego redaktora naczelnego
Przeglądu Geodezyjnego.
II. W sprawach postępu technicznego
4. XXI Zjazd Delegatów SGP po
stuluje Ogłoszenie ogólnopolskiego kon
kursu na najlepsze projekty wynalaz
cze z poszczególnych dziedzin i za
gadnień w geodezji, w powiązaniu z
ogólnym NOT-owskim
Konkursem
Racjanalizatorskim.
∣5. XXI Zjazd Delegatów apeluje do
GUGiK, aby przedstawił władzom pań
stwowym problem modernizacji wypo
sażenia technicznego, sugerując powo
łanie wytwórni sprzętu geodezyjnego
i kartograficznego, której zadaniem
byłaby produkcja urządzeń automa
tycznych i półautomatycznych, istnie
jących w rozwiązaniach prototypowych
oraz produkcja sprzętu pomocniczego
o światowym standardzie.
6. XXI :Zjazd Delegatów postuluje,
aby Przegląd Geodezyjny umieszczał
spis treści w postaci not bibliograficz
nych, co ułatwi gromadzenie interesu
jącej bibliografii i wyrobi nawyk ko
rzystania z kart dokumentacyjnych.
7. XXI Zjazd 'Delegatów widzi ko
nieczność udziału Stowarzyszenia przy
dyskusji nad rekonstrukcją branży

z życia Ozcanizacji

-i Z

geodezyjnej w zakresie rekonstrukcji
technicznej i sądzi, że w oparciu o za
warte porozumienie z GUGiK oraz
spodziewane porozumienie ∣z innymi
resortami Stowarzyszeniu będą stwo
rzone możliwości udziału w -tworzeniu
modelu polskiej geodezji.
III. W sprawach bytowych
8. Należy wystąpić do odpowiednich
związków zawodowych w sprawie po
lepszenia
zaopatrzenia
w
odzież
ochronną geodetów wszystkich resor
tów.
9. Zarząd Główny powinien wystą
pić do Prezesa GUGiK w sprawie
uzupełnienia zarządzenia nr 27 z 8.V.
1964 r. wyjaśnieniem, że ustalone limi
ty dla geodetów wykonujących roboty
na własny rachunek dotyczą kwot
netto.
10. XXI Zjazd Delegatów zobowią
zuje Zarząd Główny SGP do wzno
wienia starań o ustalenie chorób za
wodowych wśród pracowników geo
dezji.
11. Zaleca się Zarządowi Głównemu
rozważenie możliwości budowy ogól
nokrajowego „Domu Geodety”.
12. Zarząd Główny SGP ,powinien
wszcząć starania u odpowiednich
władz, aby geodetom, którzy przepra
cowali w jednym i tym samym zakła
dzie pracy określoną ilość lat, przy
znano dodatkowe jednorazowe wyna
grodzenie z tego zakładu pracy.

IV. W sprawach organizacyjnych
13. Zarząd Główny SGP powinien
wnieść zmianę do „Regulaminu kół
zakładowych i terenowych SGP — o
opiece nad emerytami i rencistami
przez udzielanie pomocy w dowolnej
formie”.
14. XXI Zjazd Delegatów zaleca po
wołanie Głównej Komisji do Spraw
Rencistów, a zarządom oddziałów —
oddziałowych komisji d.s. rencistów.

15. XXI Zjazd Delegatów zobowią
zuje Zarząd Główny SGP do przedsta
wienia władzom problemu ustawowe
go powołania Państwowej Rady Geo
dezyjnej i Kartograficznej.
16. XXI Zjazd Delegatów zaleca Za
rządowi Głównemu wystąpienie w
sprawie wydania ustawy o zawadzie
geodezyjnym.
17. XXI Zjazd Delegatów zaleca Za
rządowi
Głównemu
spowodowanie
opracowania perspektywicznego zapo
trzebowania na kadrę geodezyjną i
ZSynchroniZOiwanie go z planem szko
lenia na poszczególnych kierunkach
i szczeblach nauczania.
18. XXI Zjazd Delegatów zobowią
zuje Zarząd Główny do wystąpienia
do odpowiednich władz o ustalenie za
sady, że pracownicy inżynieryjno-tech
niczni, stażyści, powinni być wyłączeni
z zadań produkcyjnych celem umożli
wienia wszechstronnego ich przeszko
lenia praktycznego.
'19. XXI Zjazd Delegatów zatwier
dza „Regulamin Zarządu Oddziału
SGP” w brzmieniu przedłożonym dele
gatom na Zjazd przez Zarząd Główny
SGP.
20. XXI Zjazd Delegatów uchwala
następujące zmiany w Regulaminie
Samopomocy Koleżeńskiej:
— § 19.5 — nadaje brzmienie: „Nie
zapłacenie przez członka FPK składek
bieżących, przypadających w okresie
jednego roku, powoduje utratę wszel
kich praw czlo,nka FPK.
O powyższym Główna Komisja Sa
mopomocy Koleżeńskiej powiadamia
zainteresowanego i oddziałową komisję
samopomocy koleżeńskiej”.
— § 2011 — nadaje brzmienie: „Wy
sokość zapomogi pośmiertnej dla przy
padków śmierci po dniu 15.IV.1967
roku ustala się na 9000 złotych”.
Uwaga. Uzasadnienia do poszcze
gólnych uchwał znajdują się w aktach
XXI Zjazdu Delegatów SGP.

Plan narad ogólnokrajowych — poświęconych rozwojowi nauki i techniki w 1968 r.
1. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna SGP na temat „Kartogra
fia Wielkoskalowa w gospodarce na
rodowej”. Konferencję organizuje Sek
cja Kartograficzna SGP w Poznaniu.
Przewidziany termin — I kwartał 1968
roku.
Celem konferencji jest przedstawie
nie stanu technicznego kartografii
Wielkoskalowej w różnych krajach i
Wyeksponowanie tych osiągnięć tech
nicznych, które byłyby możliwe do
wyprowadzenia u nas, przy minimal
nych kosztach rekonstrukcji.
2. Koinferencja na temat: Prace geo
dezyjno-urządzeniowe związane z me
lioracją i zagospodarowaniem użytków
zielonych i bagiennych. Konferencję
organizuje Sekcja Geodezyjnych Urzą
dzeń Rolnych SGP w Białymstoku.
Przewidywany termin — II kwartał
1968 r.
Duże inwestycje melioracyjne w do
linie Biebrzy (podobnie jak kanał

Wieprz-Krzna) zmieniły do tego stop
nia wydajność łąk, że racjonalne ich
wykorzystanie nie jest możliwe przez
dotychczasowe gospodarstwa. Niezbęd
ne jest przekształcenie struktury rolnej
gospodarstw w drodze zabiegów urzą
dzeniowo-rolnych dla umożliwienia :ra
cjonalnej eksploatacji użytków zielo
nych.
∣3. Konferencja na temat: Dokład
ność prac geodezyjnych a tolerancja
robót budowlanych. Konferencja międzybranżowa Organizowanaprzy współ
udziale SITGórn. i PZITB w Warsza
wie. Przewidywany termin — III kwar
tał 1968 r.
W wielu przypadkach w różnego ro
dzaju pracach inżynieryjno-budowla
nych (budownictwo uprzemysłowione,
mosty, zapory, kanały, tunele itp.) —
nie są dostatecznie jasno sprecyzowa
ne tolerancje budowlano-montażowe,
a jeszcze częściej nie zharmonizowane
są wymagane dokładności prac geode

zyjnych z tolerancjami prac budowla
no-montażowych. Zagadnienia te będą
omawiane i przedyskutowane wśród
specjalistów z zainteresowanych branż
na tej konferencji.
4. Konferencja na temat ewidancji
urządzeń podziemnych w miastach.
Konferencję organizuje Główna Ko
misja Geodeziji Miejskiej w Warsza
wie. Przewidziany termin — I półro
cze 1968 r.
Zainwestowanie w urządzenia pod
ziemne w miastach sięga 1/3 kosztów
budownictwa naziemnego. Panujący
jeszcze w szeregu przypadków bez
ład w ich lokalizacji i brak danych
ico do ich dokładnego położenia zwięk
sza kaszty eksploatacji i inwestycji w
nowe urządzenia. Narada ma na celu
wybranie najwłaściwszej koncepcji in
wentaryzacji i ewidencji urządzeń
(kartograficznej i tematycznej) oraz
metod utrzymania tej ewidencji w
stanie aktualnym.
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Ekspozycja geodezyjna w muzeum techniki
W dniu 6 lutego br. w Muzeum
Techniki w Warszawie został otwarty
pokaz pod hasłem — Od sznura mier
niczego do radaru — poświęcony his
torii postępu technicznego w dziedzi
nie pomiarów odległości.

Temat pokazu i hasła wystawy usta
liła Główna Komisja do Spraw Mu
zeum i Wystaw Stowarzyszenia Geo
detów Polskich.
Historyczny rozwój przyrządów geo
dezyjnych do pomiaru odległości, po
cząwszy od epoki Staroegipskiej aż do
naszych czasów, przedstawiony został
na niewielkiej przestrzeni. Jednakże
autorzy scenariusza zaznaczyli przeło
mowe momenty tego postępu, który
polegał na przyśpieszeniu czynności
pomiarowych i powiększaniu dokład
ności ich wyników przez stosowanie
coraz to doskonalszych narzędzi pracy
i metod działania.
Pokaz zapoczątkowały dwie plansze
(kopie fresków ze Staroegipskich gro
bowców) przedstawiające pomiar pól
sznurem. Następnie pierwsze przyrzą
dy przyśpieszające pomiar: starorzym
ski konny wózek mierniczy z liczni
kiem drogowym (rysunek), takiż wózek,
już znacznie udoskonalony — z XVII
w. (kopia drzeworytu) oraz przyrząd
o przełomowym znaczeniu dla pomia
rów odległości (wynaleziony w XVII
w.) — dalmierz optyczny.
Z przyrządów zwiększających do
kładność pomiarów liniowych podano
łańcuch mierniczy, taśmę stalową, łatę
drewnianą oraz drutowy przymiar inwarowy, dający wyniki pomiarów ze
średnim błędem od ± 1 : 600 000 do ±
1 : 3 000 000.
Ostatni z kolei eksponat — to cał
kowicie już współczesny dalmierz elek
tromagnetyczny produkcji polskiej.
Oprócz objaśnień przy poszczegól
nych eksponatach, podano poza gablo
tą krótki zarys historyczny rozwoju

Zebranie Głównej Komisji
Techniki w Poznaniu

różnego rodzaju przymiarów od epoki
Staroegipskiej do naszych czasów.
Bardzo dodatnio przedstawia się stro
na wizualna ekspozycji, zwłaszcza —
artystycznie wykonane plansze koloro
we, co jest zasługą pracowni graficznej
Muzeum Techniki.
W ten sposób rozpoczął się projekto
wany cykl pokazów z różnych dzie
dzin geodezji, z których każdy ma
trwać mniej więcej od trzech do sześ
ciu miesięcy. Tematem następnych po
kazów mają być: pomiary wysokości,
pomiary kątów, pomiary w budow
nictwie: przemysłowym, lądowym i
wodnym; pokaz, jak powstaje mapa.
Z najnowocześniejszych zagadnień po
miarowych przewiduje się ekspozycję
na temat geodezyjnych obserwacji,
sztucznych satelitów ziemi i Iunometrii (technika pomiarów Księżyca).
Celem tych pokazów jest spopulary
zowanie informacji o podstawowych
zagadnieniach geodezyjnych, tak ma
ło jeszcze znanych nie tylko wśród
tzw. szerszych warstw społeczeństwa,
a zwłaszcza wśród młodzieży, ale na
wet i w wielu środowiskach techni
ków innych specjalności.
Jednoczesne wyeksponowanie wszy
stkich tych zagadnień siłą rzeczy nie
mogłoby być tak dydaktyczne jak po
kaz obejmujący jeden temat.
Pokazy mniejsze łatwiej zapadają w
pamięć i lepiej nadają się jako ekspo
zycje objazdowe.
Chociaż ten pokaz, składający się
tylko z kilkunastu eksponatów, przed
stawia rozwój przyrządów pomiaro
wych wielkimi skokami w znacznych
interwałach czasu, z pominięciem wie
lu prymitywnych przyrządów dalmierczych, to jednak daje widzowi w spo
sób dydaktyczny dostateczną ilość eks
ponatów dla zorientowania się w po
stępie technicznym w tej dziedzinie.
Μ. K. S.

Jak co roku, w czasie trwania Mię
dzynarodowych Targów w Poznaniu,
odbyło się zebranie Głównej Komisji
Techniki SGP w dniach 20—21 czerw
ca 1967 r., rozszerzono o przewodni
czących oddziałowych komisji techni
ki, zorganizowane przez Oddział Po
znański SGP.
Program
zebrania
przewidywał
pierwszego dnia:
— zbiórkę uczestników w hallu Do
mu Technika NOT, śniadanie, zakup
biletów wstępu na XXXVI MTP oraz
odbiór wykazów lokalizacji stoisk eks
ponatów
interesujących
geodetów
branż.
— zbiórka przed wejściem na Tar
gi, wspólne zwiedzanie.
W drugim dniu odbyło się:
— zebranie Głównej Komisji Tech
niki z następującym
porządkiem
obrad:
— omówienie zastosowania ekspo
natów targowych w geodezji i karto
grafii,
— omówienie planów pracy Głów
nej Komisji Techniki,
— omówienie planów pracy oddzia
łowych komisji techniki,
— wolne wnioski.

Uroczystość nadania Technikum
Geodezyjnemu w Warszawie
imienia prof, dr inż.
Stanisława Klużniaka
W dniu 12 czerwca 1967 roku, o
godzinie 10, w gmachu
Technikum
Geodezyjnego w Warszawie,
przy
ulicy Gościeradowskiej 18/20 odbyła
się uroczystość
nadania Technikum
Geodezyjnemu imienia prof, dr inż.
Stanisława Klużniaka.
Na program uroczystości złożyło się:
— Otwarcie uroczystości,
— Zapoznanie z postacią
patrona
Szkoły prof, dr inż. Stanisława Kluźniaka.
— Wręczenie aktu nadania imienia
Technikum Geodezyjnemu.
— Przemówienia gości.
— Zwiedzanie Szkoły.

Keięgi Henrykowskiej — treść geodezyjna
Księga Henrykowska spisana w la
tach 1268—1273 i sięgająca swą treś
cią końca XII wieku, zawiera opis
narastania własności gruntowej klasz
toru cystersów w Henrykowie na
Śląsku. W okresie tym na ziemiach
polskich rozwijało się osadnictwo, w
wyniku którego wprowadzano zmianowanie trójpolowe w uprawie zbóż
i uporządkowaną
zabudowę wsi,
oparte o pomiary gruntów.
Księga Henrykowska zawiera sze
reg wiadomości o ówczesnych mia
rach powierzchni, technice i dokład
ności pomiarów i używanych narzę
dziach.
Na temat treści geodezyjnej, za
wartej w Księdze Henrykowskiej —
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mgr inż. Stanisław Janusz Tymowski
wygłosił szereg odczytów.
Pierwszy z tych odczytów odbył się
w dniu 13 lutego 1967 r. w Domu
Technika w Katowicach, w ramach
„poniedziałków geodezyjnych”, orga
nizowanych przez Oddział Katowicki
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Drugi odbył się w Opolu, w dniu
29 kwietnia br., na zebraniu członków
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
SGP. Na odczyt ten, wygłoszony w
sali obrad ratusza, przybyło około 100
osób, a więc większość członków te
go Oddziału.
Trzeci odczyt na tenże temat odbył
się w dniu 20 maja br., w Gorzowie

Wlkp., na wspólnym zebraniu Zarzą
du Oddziału Wojewódzkiego SGP w
Zielonej Górze (na sesji wyjazdowej)
z Kołem Zakładowym SGP przy MRN
w Gorzowie Wlkp.
Czwarty odczyt na
temat Księgi
Henrykowskiej — treści geodezyjnej
— odbył się w dniu 19 czerwca w
Warszawie, na zebraniu Koła Zakła
dowego
SGP
przy
Państwowym
Przedsiębiorstwie Fotogrametrii (War
szawa, Jasna 2/4).
W ten sposób mało znane fakty z
najdawniejszej
przeszłości
zawodu
mierniczego w Polsce zostały spopu
laryzowane już w kilku oddziałach
SGP.

I Kurs SGP w zakresie wynalazczości
Zarząd
Główny
Stowarzyszenia
Geodetów Polskich zorganizował w
marcu 1967 r. kurs w zakresie ak
tów prawnych dotyczących wynalaz
czości,
przeznaczony dla kierowni
ków komórek wynalazczości i stano
wisk pracy
prowadzących sprawy
wynalazczości oraz aktywistów SGP,
działających w tej dziedzinie w przed
siębiorstwach GUGiK oraz w geode
zyjnych organach wykonawczych in
nych resortów.
Kierownikiem
kursu, na wniosek
Gł. Komisji Szkolenia SGP, został
kol. Józef Zgierski. Program ramowy
i szczegółowy,
po uzgodnieniu z
GUGiK1 został
zatwierdzony przez
Dział Szkolenia NOT — jako kurs
III stopnia
(poziom inżynierski).
Kurs trwał 11 dni, przy czym na wy
kłady przewidziano 52 godziny, na
ćwiczenia w formie zajęć praktycz
nych — 10 godzin, na egzaminy: pi
semny — 3 godz., ustny — 5 godz.,
a więc ogółem 70 godzin. Szczegóło
wy program wykładów przewidywał
3 następujące grupy tematyczne:
1. Wiadomości
ogólne z zakresu
prawa wynalazczego i ochrony pa
tentowej, na które złożyły się nastę
pujące tematy:
a) znaczenie i rola wynalazków w
gospodarce krajowej
i światowej
(eksport, import) oraz w międzynaro
dowym współzawodnictwie gospodar
czym,
b) historia i przyczyny powstania
międzynarodowej organizacji ochrony
praw wyłączności właścicieli wyna
lazków pn. „Międzynarodowy Zwią
zek Ochrony Własności Przemysło
wej” zapoczątkowany w 1883 r. pn.
„Konwencja Związkowa Paryska”,
c) rys historyczny powstania i wy
ników wynalazczości
oraz ochrony
patentowej w dawnej Polsce oraz w
Polsce Ludowej (do 1.X.1962 r.),
d) ogólna charakterystyka założeń
ideologicznych i podstaw prawnych w
zakresie wynalazczości i ochrony pa
tentowej w krajach socjalistycznych
i kapitalistycznych
ze szczególnym
uwzględnieniem roli i interesów ma
terialnych twórców projektów wyna
lazczych.
2. Wiadomości
podstawowe z za
kresu nowego polskiego prawa wyna
lazczego.
a) założenia ideologiczno-prawne i
postanowienia normatywne ustawy z
31.V.1962 r. — Prawo wynalazcze,
b) aktualnie obowiązujące rozpo
rządzenia wykonawcze dotyczące w.w.
ustawy, ze szczególnym uwzględnie
niem uchwały Rady Ministrów nr 74
z 5.II.1963 r. — w sprawie zasad orga
nizowania, kierowania i koordynacji
spraw wynalazczości,
rozpowszech
niania projektów wynalazczych oraz
zasad wynagradzania i finansowania
w zakresie wynalazczości,
c) zasady i sposoby finansowania
wynalazczaści w zakresie: przygoto
wania,
realizacji i upowszechniania
projektów wynalazczych,
obliczania
efektów ekonomicznych,
ustalania

wynagrodzeń dla twórców pracowni
czych projektów wynalazczych oraz
osób współdziałających przy opraco
waniu projektów wynalazczych, a
także ustalania i wypłacania nagród
dla osób wdrażających i upowszech
niających przyjęte projekty wynalaz
cze, załatwianie
spraw spornych w
powyższym zakresie,
d) wybrane zagadnienia z dziedzi
ny wynalazczości — interpretacja
szczegółowa obowiązujących przepisów
prawnych wg wyjaśnień i praktyki
Urzędu Patentowego PRL, ze szcze
gólnym uwzględnieniem: ustawowej
definicji wynalazku
(rodzaje wyna
lazków); wzoru użytkowego i projek
tu racjonalizatorskiego; tajnych pro
jektów wynalazczych; rodzaju i wyso
kości opłat patentowych; zasad i pod
staw prawnych dotyczących uzyski
wania pierwszeństwa do patentu lub
rejestracji wzoru użytkowego; praw
obcokrajowców na wynalazki w Pol
sce i obywateli polskich za granicą —
w zakresie wynalazczości (tryb za
łatwiania
wynalazków
zagranicz
nych); zasad
postępowania przed
Urzędem Patentowym PRL w trybie
administracyjnym i spornym,
ze
szczególnym uwzględnieniem kolegiów
orzekających, komisji:
odwoławczej
i rozjemczej przy Urzędzie Patento
wym PRL;
postanowień normatyw
nych instrukcji z 31.V.1963 r. w spra
wie sporządzania dokumentacji tech
nicznej wynalazków i wzorów użytko
wych dla urzędu Patentowego PRL.

3. Podstawowe
wiadomości o in
stytucjach wiodących,
ochronnych i
współdziałających oraz podsumowanie
dotychczasowych wyników w zakre
sie wynalazczości:
a) Komitet Nauki i Techniki, b)
Urząd Patentowy PRL, c) CIINTiE1
d) Informacja patentowa, e) „Polser
vice”, f) kluby techniki i racjonali
zacji, g) brygady racjonalizatorskie,
h) społeczne problemy ruchu wyna
lazczego w świetle uchwał Plenum
CRZZ i Rady Głównej NOT z 31.V.

1963 r., i) podsumowanie dotychczaso
wych osiągnięć w zakresie wynalaz
czości w geodezji.
Kurs odbył się od 6—16 marca br.
we wzorowo zorganizowanym i pro
wadzonym Ośrodku Szkolenia Rolni
czego „Teresin”, pod Warszawą. W
kursie uczestniczyło 24 słuchaczy,
którzy otrzymali: skrypty i komplety
Dziennika Ustaw i Monitora zawie
rające akty prawne w zakresie wyna
lazczości.
Wykłady prowadzili:
— Mgr inż. T. Gaertig — rzecznik
patentowy IGiK (I grupa tematyczna
wykładów),
— Mgr inż. B. Putowski — starszy
radca d.s. wynalazczości Min. Roln.
(II grupa tematyczna).
— Mgr inż. R. Włodarczyk — na
czelnik Wydziału Postępu w GUGiK
(II grupa tematów).
— Mgr inż. S. Gieraltowski — na
czelnik Wydziału
Ekon.-Fin. Dep.
Urządzeń Rolnych — Min. Roln. (II
grupa tematyczna).
— Mgr inż. J. Zgierski — członek
Centr. Kom. Wynalazczości w Min.
Roln. (II grupa tematyczna).
— Mgr inż. L. Brokman — rzeczo
znawca przy Resortowej Komisji Wy
nalazczości w zakresie geodezji urzą
dzeniowo-rolnej Min. Roln. (II grupa
tematyczna).
— Mgr inż. H. Wolak — członek
Komisji Odwoławczej Urzędu Paten
towego PRL (III grupa tematyczna).
Wykłady były wizytowane przez
przewodniczącego
Głównej Komisji
Szkolenia SGP — dr in. H. Dunaja.
Po wysłuchaniu
kursu odbył się
egzamin piśmienny i ustny, a uczest
nicy, którzy zdali egzamin otrzyma
li odpowiednie zaświadczenia.

Mgr inż. J. Zgierski

Kierownictwo i uczest
nicy kursu przed Ośrodkient Szkolenia Rol
niczego „Teresin”
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Uznanie resoriu dla pracy SGP
W związku ze zorganizowanym przez Stowarzyszenie Geo
detów Polskich, na prośbę Ministerstwa Gospodarki Komu
nalnej — kursem na temat programowania i obsługi elek
tronicznych maszyn cyfrowych w zakresie obliczeń geode
zyjnych (20.11.—23.III.1967 r.) — podsekretarz stanu w Mi
nisterstwie Gospodarki Komunalnej inż. Jerzy Majewski,
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Powierzchnie
określa wzór

nadesłał do naszego Stowarzyszenia podziękowania oraz
wyrazy uznania dla przewodniczącego Głównej Komisji
Szkolenia kol. Henryka Dunaja, kierownika kursu — kol.
Jerzego Gazdzickiego oraz dla wszystkich osób, wkład
pracy których przyczynił się do bardzo pomyślnego prze
biegu szkolenia.
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Rozwiqzanie zadania nr 44

460

= 11 562,5 m2

Zadanie nr 44 spotkało się z zainte
resowaniem czytelników, gdyż do re
dakcji nadesłano 32 rozwiązania. Nie
mal wszyscy rozwiązali zadanie w spo
sób ścisły, stosując rachunek całkowy.
Dla przykładu podajemy rozwiązanie,
które nadesłał kol. Gerard Ramolla
z Wójtowej Wsi koło Opola.
Równanie paraboli wyobrażonej na
rys. 1

Sprawdzenie

S — S1 + S2 -¡- S3 + S4 —
600

C x*
1 Γ X31000
------ <łx =------ —
=20 OOOm
J 3600
3600 L 3 J o
W wyniku losowania nagrodę główną
w postaci mapy plastycznej Tatr
i książki geodezyjnej otrzymał kol.
Andrzej Maciej Cwiejkowski z Wroc
ławia, nagrody w postaci książek wy
losowali koledzy: Saturnin Zygmunt
z Bytomia, Jerzy Robaczewski z Wroc
ławia, Józef Trzebiński z Gdańska, Ja
cek Żebrowski z Łodzi i Franciszek
Kalandyk — Krężoły k.Sulechowa.

y ≈ ax1
Podstawiając y = 100 X = 600
obliczamy

3600

stąd równanie paraboli:

X2
y ~ 3600

St. J. T.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 44 NADESŁALI

Zadanie nr 48

Remigiusz Szczepania (Warszawa), Witold
Kuckiewicz (Warszawa), Saturnin Zygmunt
(Bytom), Sławomir Jungowski (Tychy), Je
rzy Robaczewski (Wrocław), Jerzy Szpyra
(Wąbrzeźno), Jaromir Starzyński (Białystok),
Andrzej Maciej Cwiejkowski (Wrocław)
Longin Strutynski (Blachownia Sl.), Wikto
ria Szczypińska (Rudki k.Kielc), Henryk
Hadasz (Gliwice), Gerard RamolIa (Wójtowa
Wieś k.Opola), Józef Strzelec (Niemodlin),
Kamil Kasprzycki (Bielsko-Biała), WładysSlaw Figielski (Szczecin), Ryszard Szostek
(Wroclaw), Zenobiusz Kulggowski (Szczecin).
Józef Trzebiński (Gdańsk), Grzegorz Kraw
czyk (Szczecin), Włodzimierz Bandura (Star
gard Gd.), Ksawery Malewicz (Radomsko),
Jacek Żebrowski (Łódź), Józef Zdyb (Ostro
wiec Sw.), Jerzy Antonowicz (Kraków), Le
on Malec (Wrocław), Tadeusz Bukowski
(Pionki). Zbigniew Kotliński (Jarosław)
Franciszek Kalandyk (Krężoły k.Sulechowa).
Zenon Zarzycki (Łódź), Andrzej Bodak (Ża
gań), Machów — Rzeszowskie OPM (Machów
k.Tarnobrzega), Ewhen I. Frankiw (Droho
bycz — ZSRR), Stanisław Smyk (Białystok),
Henryk Ciborowski (Białystok).

Na trzech równoległych miedzach
wyznaczyć punkty pod stopy funda
mentowe masztu, w taki sposób, aby
utworzyły one trójkąt równoboczny.
Dane jak na rysunku.
Zadanie nadesłał kol. Edward Musiał z Radomska.
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NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagroda
w postaci mapy plastycznej Polski — od
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.

UWAGA!

Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 15 września 1967 r.

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.

:ɔ u'ʃ ɪ',
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAMETRYCZNEGO
Podstawowe problemy XI Kongresu MTF
Zgodnie z postanowieniami konfe
rencji Międzynarodowego Towarzystwa
Fotogrametrycznego w Bad-Godesberg
w 1966 r. na XI Międzynarodowym
Kongresie Fotogrametrycznym, jaki
odbędzie się w roku 1968 w Lozannie,
w Szwajcarii, obrady kongresu skon
centrują się głównie na podstawowych
problemach współczesnej fotogrametrii.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji
jako podstawowe problemy zostały uznane niżej wymienione zagadnienia
dotyczące poszczególnych komisji.
Komisja I — Zdjęcia lotnicze i nawi
gacja
— Jakość obrazu — G. C. Brock —
USA
— Kartometrycanosc obrazu — prof,
dr B. Hallert — Szwecja
—· Materiały fotograficzne — inż. J.
Cruset — Francja
— Nawigacja — inż. F. L. Corten —
Holandia
Komisja II — Teoria, metody i instru
menty do opracowań
— Teoria i metody opracowania —
prof. K. Rinner — Austria
— Nowe instrumenty — prof, dr h. c.
W. Schermehorn — Holandia i 'inż.
A. L. Nowicki — USA
— Testy standardowe do instrumen
tów fotogrametrycznych — prof, dr
R. Burkhardt — NRF
Komisja III — Aerotriangulacja
— Krytyczna analiza metod aerotriangulaoji analitycznej —< prof. E. H.
Thompson — Anglia
— Wyrównanie blokowe i szerego
we — zdobywanie informacji — inż.
G. de Masson d’Autume — Francja
— Modele zależne — przetwarzanie
danych — dr G. H. Schut — Kanada
— Dane ,pomocnicze — dτ H. G. Jerrie — Holandia

— Fotogrametryczna triangulacja sa
telitarna — dr H. H. Schmid — USA
— Błędy w aerotriangulacji — prof,
dr F. Ackermann — NRF
— Aerotriangulacja blokowa — do
świadczenia z kompensacją błędów w
Iilcyjnym ¡bloku — inż. A. Crehange —
Francja
Komisja IV — Opracowanie map
— prace eksperymentalne w fotogra
metrii Wielkoskalowej dla celów ka
tastru, lotnictwa itp. — S. G. Möller —
Szwecja
— Prace eksperymentalne w fotogra
metrii miejskiej — dr 'inż. B. Du
buisson — Francja
— Ostatnie informacje o opracowa
niach małoskalowych — T. J. Bła
chut — Kanada
— Dokładności map — standardy i
kryteria — dr V. Pichlik — CSRS
— Fotogrametria w budowie dróg —
prof, dr K. Hubeny — Austria
Komisja V — Specjalne zastosowanie
fotogrametrii
— Fotogrametria w inżynierii cywilnej
i przemyśle, Wysokoprecyzyjne syste
my Stereometryczne, nietopograficzne
zastosowanie programów analitycznego
wyrównania blokowego — prof. A. Karara — USA i inż. J. W. Sewall —
USA
— Mikro- i bliskiego zasięgu fotogra
metria, fotogrametria w architekturze,
fotogrametria bliskiego zasięgu obiek
tów znajdujących się w szybkim ¡ru
chu — inż. Μ. Canbonell — Francja,
prof. T. Maruyasu — Japonia, prof.
T. Oshima — Japonia
— Fotogrametria czasu i przestrzeni,
określenie obecnej i przyszłej pozycji
niejednolicie przyśpieszonych ciał —
Μ. Thomas — USA

Komisja VI — Bibliografia, szkolenie,
terminologia
— Fotogrametryczne
szkolenie
na
świecie, ¡szkolenie w krajach rozwija
jących się, naukowa i techniczna baza
szkolenia fotogrametrycznego — prof.
A. H. Brouwer — Holandia, prof, dr
h. c. W. Schermerhorn — Holandia,
prof, dr B. Hallert — Szwecja
— Terminologia fotogrametryczna —
dr Rietschner — NRD, Μ. Petrie —
Anglia, Mr Thurpin — USA, Μ. Baussard — Francja
— Terminologia teorii błędów w foto
grametrii — prof, dr Hallert — Szwe
cja
— Międzynarodowa bibliografia foto
grametryczna — ¡R. Iwema — Holandia
— Bibliografia programów przetwarza
nia danych w fotogrametrii — Μ.
Thunberg — Szwecja
Komisja VII
— Fizjologiczneipsychologiczne aspek
ty fotointerpretacji — dr Hempenius: —
Holandia
— Gromadzenie informacji dla foto
interpretacji — Mr Fisher — USA
— Automatyzacja w fotointerpretacji — dr Dipentiuza — USA
— Metody przedstawiania wyników
fotointerpretacji — dr Reinhold —
NRD
— Miejsce fotointerpretacji w meto
dach badań geograficznych — dr
Schneider — NRF
— Rozwój metodologii w fotointerpre
tacji — prof. R. Chevalier i inż. Μ.
Guy — Francja
Poza wymienionymi wyżej proble
mami ¡podstawowymi na Kongres zo
staną przygotowane tzw. referaty indy
widualne, traktujące o poszczególnych
problemach współczesnej fotogrametrii.

Na X Międzynarodowym Kongresie
Fotogrametrycznym w Lizbonie, Polsce
Powierzono prowadzenie Komisji VI —
zajmującej się sprawami szkolenia,
terminologii i bibliografii. Zarząd Pol
skiego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego powierzył prowadzenie Komisji
Prof. Wacławowi Sztompke (przewod
niczący) i mgr inż. Adamowi Linsenbarthowi (sekretarz).
W początkowym okresie działania
Zarząd Komisji nawiązał kontakt z
Zarządem MTF oraz z innymi działa
czami MTF w celu ustalenia programu
działania i powołania grup roboczych.
W wynDcu przeprowadzonych poro
zumień, powołano:
1) na reportera Komisji VI do spraw
szkolenia — prof. H. A. Brouwera z
Holandii,
2) na przewodniczącego grupy robo
czej, zajmującej się terminologią teorii
błędów — prof, dr B. Hallarta ze
Szwecji,
3) na przewodniczącego grupy robo
czej — karty bibliograficzne progra
mów obliczeniowych w fotogrametrii —
ʌ- Thunberga ze Szwecji.

Działalność Komisji VI MTF
Szczegółowy program prac Komisji
został przedstawiony w liście okólnym
nr 1, który w lutym 1966 r. został ro
zesłany do ¡członków krajowych.
W kwietniu, w roku ubiegłym, w
Bad Godesberg odbyło się posiedzenie
Komisji MTF, w którym m. in. uczest
niczyli koledzy W. Sztompke i A. Linsenbarth. W czasie zebrania Komisji
VI przedyskutowano i ¡ustalono plan
pracy i plan przygotowań do Kongresu
w Lozannie, w 1968 r. "W ¡czasie tego
posiedzenia wysunięto postulat zorga
nizowania sympozjum Komisji VI bez
pośrednio przed Kongresem w Lozan
nie. Po przedyskutowaniu tej sprawy
i przekonsultowaniu z Zarządem MTF
postanowiono ostatecznie zrezygnować
z organizacji sympozjum z uwagli na
to, że wzięłaby w nim udział tylko
niewiele osób i nie byłaby możliwości
przeniesienia wyników sympozjum na
Kongres w Lozannie. Zagadnienia, któ
re miały stanowić przedmiot obrad
sympozjum zostaną zreferowane i
przedyskutowane na Kongresie w Lo
zannie.
Z zagadnień szkolenia — Komisja
ma się zająć problemem szkolenia fo-

Iogrametrycznego w krajach III świa
ta. Referat na ten temat przygotuje na
Kongres prof. W. Schermerhorn.
Z zakresu terminologii — postano
wiono opracować wielojęzyczną termi
nologię fotogrametryczną z definicja
mi. Jako podstawę przyjęto termino
logię opracowaną przez Towarzystwo
Fotogrametryczne w NRD. Do opraco
wania terminologii w oficjalnych ję
zyka MTF zaproszono:
— dla języka angielskiego — Μ. Pe
trie — z Anglii i Thurpin — z USA,
— dla języka francuskiego — Μ.
Baussart z Francji
— dla języka niemieckiego — dr inż.
Pietschnera z NRD.
Przewiduje się ponadto opracowanie
terminologii w Iinnych językach. Pro
jekt opracowany w NRD przesłano
wyżej wymienionym osobom.
Zarząd Komisja VI wysunął także
propozycję rozpoczęcia pracy nad opra
cowaniem monografii historii rozwoju
fotogrametrii w naszych krajach. Dla
realizacji tego zadania ma ¡być powo
łana specjalna komisja.

A. L.

A. L.
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Sympozjum Komisji V Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrycznego — Tokio —1966
W dniach od 12 do 17 października
1966 r. odbyło się w Tokio Międzyna
rodowe Sympozjum Komisji V MTF
na temat Zaistosowania fotogrametrii
w inżynierii i przemyśle.
W obradach uczestniczyło 284 osoby
reprezentujące 33 kraje. Polska dele
gacja nie brała w nich udziału. Sym
pozjum było pierrwszym międzynaro
dowym spotkaniem fotogrametrów na
terenie Azji. Zadaniem Sympozjum
była wymiana informacji i osiągnięć
w zakresie specjalnych zastosowań
fotogrametrii związanych z przygoto
waniem się poszczególnych towarzystw
krajowych do XI Kongresu MTF w
Lozannie w 1968 r. Wygłoszono 21 na
stępujących referatów:
W. Blaschke — Problemy prak
tycznego zastosowania fotogrametrii do
projektowania i budowy dróg
H. Kasper — Fotogrametria i cy
frowy model terenu
K. Linkwitz — Zastosowanie fo
togrametrii do modeli architektonicz
nych
H. Nakamura — Zastosowanie
fotogrametrii do sporządzania per
spektywicznych rysunków dróg
H. Kasper — Sprawozdanie z wy
ników międzynarodowego eksperymen
tu „Wiesentheid”
C. O. Ternryd — Elektroniczne
obliczenia i automatyczne kreślenie
danych fotogrametrycznych dla pro
jektowania i budowy dróg obecnie i w
przyszłości

S. Ibukiyama — Badania aktual
nego zmiennego obciążenia na długich
mostach przy pomocy fotogrametrii
lotniczej
T. K a j i, R. Kamiya, Μ. Nasu —
Zastosowanie aerotriangulacji anali
tycznej do wyznaczania osi dróg i po
zorowania aerotriangulacji

L, Skladal — Zastosowanie foto
grametrii w budownictwie i przemyśle ·
w Czechosłowacji
T.
Maruyasu,
H.
Taura,
H. Matsunaga — Analiza głębo
kości śniegu w basenie rzeki Kurobe
przy pomocy zdjęć lotniczych
K. Linkwitz — Pomiary geolo
giczne za pomocą fotogrametrii na
ziemnej
T. Nakanano, H. Kadomura
— Analiza zdjęć lotniczych terenów o
miękkim podłożu oraz możliwości jej
wykorzystania do planowania rozwoju
regionalnego i zapobiegania katastro
fom
K. Kasamatsu, H. Nakamu
ra, Μ. Yamakami1 H. Tanabe —
Określanie szybkości i kierunku wia
tru za pomocą zsynchronizowanych
zdjęć Steroskopowych śladu dymu
H. Μ. Karara — Wysoko precy
zyjny system Stereometryczny
H. Fuj i morí — Badanie japoń
skiej szpady za pomocą fotogrametrii
T. Maruyasu, T. Oshima —

Kamery Stereometryczne dla pomiaru
przedmiotów w ruchu i przykłady ich
• aktualnego 'użycia
I. A. Harley — Kalibraoja kamery
dla fotogrametrii nietopograficznej

A. J. Brandenberger — Foto
grametria blisko położonych przedmio
tów !zastosowana do wiedzy o prze
strzeni

E. Santoni — Pomiary modeli
karoserii i części samochodowych, fo
tografowanych z różnych odległości
H. Marito, K. Shimazaki —
Metoda lokalizacji tras i sporządzanie
projektu wprowadzona z kombinacji
elektronicznej maszyny liczącej i linii
map ortαfoto lub topo
T. Maruyasu, H. Taura — Stu
dia nad oszacowaniem metody punk
towego rozmieszczenia opadów deszczu
w basenie rzeki.
W rezolucji na sympozjum podkre
ślono wagę opracowanych programów
obliczeniowych, które wytwarzają cy
frowy model terenu w formie odpo
wiedniej do praktycznego wykorzysta
nia. Priorytet w programie pracy Ko
misji V dano zasadniczemu problemo
wi, jakim jest odkrycie ekonomiczne
go .sposobu przedstawiania terenu za
pomocą punktów pomierzonych na
modelu analogowym.

Doc. dr inż. Zbigniew Sitek
Sprawozdawca PTF do Komisji V MTF

Biuletyn Postępu Technicznego Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii
W kwietniu 1967 r., po kilkuletniej
przerwie, wydany został pierwszy
egzemplarz Biuletynu Postępu Tech
nicznego PPF. Inicjatywę wznowienia
edycji Biuletynu podjął Zarząd Zakła
dowego Koła Stowarzyszenia Geode
tów Polskich oraz Klub Techniki i Ra
cjonalizacji, przy współpracy główne
go technologa, a redakcją zajęło się
specjalnie powołane kolegium redak
cyjne.
Główne założenia programowe Biule
tynu wynikały z potrzeby informowa
nia szerokiego grona pracowników
o aktualnych kierunkach postępu tech
nicznego w dziedzinie fotogrametrii
oraz postulowały popularyzację do
tychczasowych osiągnięć w tej dzie
dzinie, w odniesieniu do konkretnych
problemów technologicznych i zadań
produkcyjnych Przedsiębiorstwa. W
artykule ,wstępnym pt. „Aktualne za
gadnienia postępu technicznego w
PPF” — mgr inż. Adam Linsenbarth
przeprowadził obszerną analizę aktual
nych problemów postępu technicznego
w pracach Przedsiębiorstwa oraz omó
wił jego perspektywy na najbliższe
lata. Rozpatrując kolejno poszczególne
etapy procesu produkcyjnego, autor
dokonuje podsumowania dotychczaso
wych osiągnięć w zakresie podnosze
nia jakości opracowań fotogrametrycz
nych i określa możliwości stosowania
nowych metod w Oparciuonowoczesny
sprzęt.
Artykuł pt. „Sygnalizacja fotogra
metryczna” — opracowany przez mgr
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inż. Andrzeja Rymarowicza, zapoznaje
z wybranymi przykładami sygnalizacji
wykonywanej w innych krajach, ze
szczególnym uwzględnieniem sygnali
zacji dla opracowań Wielkoskalowych,
podaje zasady przeprowadzania sygna
lizacji oraz krótkie sprawozdanie z
wykonania prób, przeprowadzonych w
ramach prac doświadczalnych PPF.
Dwa kolejne artykuły: „Wykonywa
nie map topograficznych w Wydziale
Kartografii PPF metodą rytowania na
szkle” — Ryszarda Ciesielskiego i
,,Ekonom1Ika opracowań czystorysów
metodą grawerowania” — Edwarda
Packa, charakteryzują stosowaną w
PPF metodę rytowniczą przy wykony
waniu rysunku map, od strony tech
nicznej i ekonomicznej. W konkluzji
autorzy dowodzą wyższości metody
rytowniczej nad tradycyjną metodą
kreślenia piórkiem oraz omawiają
efekty techniczne i ekonomiczne, wy
nikające z dotychczasowego jej stoso
wania. Szczegółową analizę metod
przetwarzania zdjęć lotniczych przed
stawia następna praca mgr taż. A. LinSenbartha pt. „Elementy przetwarza
nia zdjęć lotniczych”. Obejmuje ona
obszerne uzasadnienie teoretyczne pod
stawowych zasad, na jakich opierają
się główne metody przetwarzania, w
odniesieniu do poszczególnych typów
przetworników, znajdujących się w
wyposażeniu Przedsiębiorstwa.
Artykuł mgr inż. Janusza Orzechow
skiego i mgr inż. Andrzeja Rymarorowicza pt. „Numeryczne blokowe

wyrównanie szeregów aerotriangulacji”
stanowi oryginalny tekst referatu, wy
głoszonego na Sympozjum Międzyna
rodowego Towarzystwa Fotograme
trycznego w Pradze, iw dniach 29.08—
—3.09.1966 r. Praca obejmuje obszerne
uzasadnienie teortyczne .zaproponowa
nej przez w.w. autorów numerycznej
metody blokowego wyrównania aero
triangulacji, będącej rozszerzeniem
niezależnego wyrównania pojedynczych
szeregów, przeprowadzonego na dro
dze transformacji współrzędnych, po
przez aproksymację funkcji wielomia
nu drugiego rzędu. Autorzy przedsta
wiają wyczerpująco organizację obli
czeń realizujących wyrównanie na ma
szynie cyfrowej UMC-IO oraz podają
omówienie wyników uzyskanych w re
zultacie obliczeń doświadczalnych.
Treść Biuletynu wyczerpuje spra
wozdanie mgr inż. Wojciecha Swiatłowskiego ze współzawodnictwa w za
kresie prac topograficznych i karto
graficznych, organizowanego w PPF
w ramach „Konkursu Jakości”, od
1963 roku.
Poruszone w pokrótce omówionych
artykułach zagadnienia stanowią naj
ważniejsze osiągnięcia w zakresie uno
wocześnienia technologii fotograme
trycznej, a będąc ściśle powiązane z
bieżącymi zadaniami produkcyjnymi,
są odzwierciedleniem aktualnego postę
pu technicznego na odcinku prac Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Fotogra
metrii.
Opracował:
mgr inż. Tadeusz Federowski

BIULETYN

KART∙GRAFICZNY
Mgr inż, STANISŁAW KOLANOWSKI, mgr inż. LECH BROKMAN

UKD 528:331.71:528.9

Rola kartografii w zawodzie geodezyjnym
W dyskusjach toczących się w środowisku geodezyjnym
w coraz większym stopniu pojawia się problematyka kar
tograficzna. Problematyką tą żywo interesuje się w swo
jej działalności Stowarzyszenie Geodetów Polskich; staje
się ona tematem konferencji naukowo-technicznych, sesji,
pojawia się w planach prac poszczególnych komisji i sekcji
Stowarzyszenia. Również w dyskusjach środowiskowych
różnych zawodowych grup inżynierskich, jak i w dyskus
jach naukowych coraz częściej spotykamy się z wiązaniem
zagadnień geodezyjnych z zagadnieniami kartograficznymi.
Ukoronowaniem cyklu opracowań geodezyjnych jest
stworzenie map bezpośrednio użytecznych w wielu poczy
naniach inżynierskich i gospodarczych. Mapami tymi z re
guły są kartograficzne opracowania wielkoskalowe, to
znaczy takie, które zamykają się w przedziale skal od
1:100 do 1:10 000. Granicę tego przedziału określa i wa
runkuje stan rozwoju gospodarczego kraju, stopień jego
zainwestowania w terenie oraz tempo rozwoju przemysło
wego i urbanizacji.
Kartografia Wielkoskalowa jest tym działem ogólnej kar
tografii, który nabiera dziś szczególnej istotnej wagi w roz
woju naukowych dyscyplin geodezyjnych i w praktyce za
wodowej. Właściwa, wysoka ranga kartografii wielkoskaIowej i jej Wszechstrorlnjr rozwój jest niezwykle ważkim
i aktualnym problemem, w ramach którego należy wy
różnić:
— zagadnienie współczesnego i perspektywicznego zapo
trzebowania gospodarki narodowej na wielkoskalowe opra
cowania kartograficzne,
— zagadnienia obecnej i perspektywicznej bazy karto
graficznej Wielkoskalowej,
— zagadnienie zawodu kartografa, specjalisty w zakre
sie tworzenia map Wielkoskalowych.
*
W sytuacji gospodarczej kraju, gdy jednym z podstawo
wych zadań jest porządkowanie ekonomiki, kontrolowanie
wzajemne różnych, dotąd ζjrwiolowo nieraz rozwijających
się dziedzin i kierunków; w sytuacji, gdy geodezja dyspo
nuje ogromnym, acz rozproszonym i niejednolitym zasobem
materiałów źródłowych, przed kartografią wielkoskalową
staje fundamentalne zadanie przekształcenia tego zasobu
w jednolity, adekwatny potrzebom zbiór map.
Ujednolicenia wymaga przede wszystkim mapa podsta
wowa, zwana niekiedy mapa zasadniczą, opracowana na
Podstawie bezpośrednich zdjęć terenowych i stanowiąca
materiał źródłowy dla wszystkich dalszych opracowań kar
tograficznych.
Mana ta powinna niewątnliwie przedstawiać znacz
nie wieksze bogactwo treści niż to jest na ogół spotykane.
W zależności od stopnia zainwestowania terenu istnieje
zapotrzebowanie na mapy o różnej treści, różnych dokład
nościach i skalach. W związku z tym zagadnienie osta
tecznej postaci tych map wymaga głębokiego zastanowie
nia się. Być może należy liczyć się z koniecznością odświe
żenia pewnych pojęć i nowelizacji niektórych przepisów
w tym zakresie. Suma potrzeb branżowych bezpośredniego
użytkownika man Wielkoskalowych wymaga stworzenia
systemu map pochodnych od map podstawowych i to
W dwu głównych grupach.
Do pierwszej z nich należeć będą mapy typu inżynieryino-gosDodarczego, zamknięte w przedziale skal od 1:100 do
1:10 000. których treść Dowstaje przez kolejna, coraz to
miększą generalizacje treści mapy źródłowej. Mapy takie
służyć mają jako podkład σeodezvino-kartograficzny dla
Wszelkiego rodzaju opracowań specjalnych i prac inżynier
skich. Grupa druga reprezentować bedzie olbrzymie bo
gactwo map Wielkoskalowych — specjalnych. Mamv tu do
cZvnienia z Wielkoskalowa kartografią tematyczna, z ODracnWaniem wszelkiego rodzaju map studialnych różnvch
Aspektów terenowych. map
oneracvino-gospodarczych
1 wielu innych, wynikających z potrzeb bieżących i per

spektywicznych. Kierując się współczesnym i perspekty
wicznym zapotrzebowaniem gospodarki narodowej dla po
szczególnych specjalności inżynierskich wydaje się koniecz
ne tworzyć następujące mapy wielkoskalowe:
a) mapy miejskie, spełniające wymogi projektowe, in
westycyjne i administracyjne miast, w tym:
— mapy zasadnicze miasta,
— pochodne mapy zasadniczej, jak na przykład: mapy
urządzeń podziemnych, mapy Zagadnieniowe o zróżnicowa
nej tematyce;
b) mapy terenów wiejskich, spełniające wymogi projek
towe, inwestycyjne i administracyjne w zakresie gospodar
ki rolnej, w tym:
— mapy ewidencji gruntów,
— mapy klasyfikacyjne,
— mapy glebowo-rolnicze i glebowe kraju,
— mapy różnych urządzeń rolnych;
c) mapy terenów eksploatowanych górniczo, które win
ny również spełniać wymogi projektowe, inwestycyjne
i administracyjne w zakresie górnictwa, jak np.
— mapy kopalne,
— mapy ruchu,
— mapy inwentaryzacyjne złóż i eksploatacji,
— różne mapy realizacyjne;
d) mapy terenów przeznaczonych dla komunikacji,
e) mapy realizacyjne inwestycji przemysłowych,
f) mapy eksploatacyjne lotnisk, portów i innych obiek
tów specjalnych.
Wymienione mapy, wykonywane dla poszczególnych pio
nów gospodarczych, zainteresowanych działalnością prze
strzenną w terenie winny uwzględniać specyfikę poszcze
gólnych branż, inżynierskich w zakresie treści mapy (od
powiedni dobór szczegółów terenowych interesujący dane
branże), jak i formy przedstawienia tych szczegółów w od
niesieniu do poszczególnych użytkowników (dokładność
mapy, kartometryczność, sposób reprodukcji). Jako przy
kład. służyć mogą potrzeby projektowania dla zaspokoje
nia których konieczne jest dostarczenie mu Iewoczytelnych
matryc danej mapy, wykonanej na tworzywie umożliwia
jącym łatwe i czytelne wykreślenie treści projektu.
Niezmiernie ważnym zadaniem stojącym przed kartogra
fią wielkoskalową jest stworzenie właściwej bazy tech
nicznej umożliwiającej wprowadzenie mechanicznych me
tod (fotografia i fotoreprodukcja) w dziedzinę tworzenia
oryginałów map, jak i map pochodnych oraz wprowadze
nie metod reprodukcji kartograficznej celem szybkiego
powielania, drukowania poszczególnych map. Wymagaia
podkreślenia wielostronne możliwości zastosowań technik
reprodukcyjnych dla operacji kartograficznych, których ce
lem jest:
— przekształcenie map tak co do ich formatów, jak i tre
ści;
— aktualizacja map. poprawianie ich walorów graficz
nych i reprodukcyjnych, przenoszenie treści mapy na róż
ne podłoża. Coraz szersze wprowadzanie zagadnień repro
dukcyjnych ma na celu z jednej strony daleko posuniętą
mechanizacje i automatyzację prac, z drugiej zaś — po
prawienie efektów jakościowych i rozszerzenie wachlarza
możliwości.
Poważny już wykonany zasób mapowy, któreeo znacznv
wzrost przewidywany jest w dalszej DersDektvwip nie
mógłby właściwie spełniać swojej roli, gdybjr nie zostały
zapewnione należyte warunki jego przechowywania, racjo
nalnej gospodarki tvm zasobem oraz utrzymywania go
w ciągłej aktualności.
Mówiąc wiec o zadaniach stojących przed kartografia,
należy nodkreślić konieczność właściwego ustosunkowania
sio służb geodezyjno-kartograficznych do tych zagadnień.
Stały rozwój gospodarczy, narastanie zmian i przekształ
canie form organizacyjnych działalności ekonomicznej,
wymaga wypracowania właściwej polityki w zakresie gro
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madzenia zasobu map w tym niezbędnych typów map oraz
zachowania stałej gotowości do zaspokajania bieżących
i perspektywicznych potrzeb. Jednym ze stałych zadań jest
dążenie do stosowania elastycznej i operatywnej organi
zacji służby kartograficznej i wykonawstwa kartograficz
nego, uwzględniających w maksymalnym stopniu aspekty
ekonomiczne i techniczne w tym zakresie.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, ze tak szerok
zakres zadań stojących przed kartografią wielkoskalową
wymaga odpowiedniego ustawienia służb kartograficznych
w geodezji, takiego, aby:
— zaspokajanie potrzeb bieżących następowało w jak
najkrótszym czasie i w pełnym zakresie tych potrzeb,
__ służby kartograficzne przygotowane były pod wzglę
dem technicznym i organizacyjnym do zaspokajania potrzeb

ɪɔθlɪ^rodowisko7 kartograficzne geodezji wypracować mogło
koncepcję w pełni funkcjonalnego zasobu geodezyjno-kar
tograficznego,
— aby zapewniona była możliwość stałego rozwoju tech
niki w zakresie kartografii (w dziedzinie postępu technicz
nego i organizacyjnego, wynalazczości i racjonalizacji pra
cowniczej),
. ,
— aby organizacja służb kartograficznych zapewniała
możliwość operatywnego stosowania szerokiego wachlarza
techniki i technologii, przy równoczesnym, w pełni ekono
micznym wykorzystaniu kadr i sprzętu.
Pomimo olbrzymiego wysiłku koncepcyjnego, organiza
cyjnego i finansowego, jaki włożony został w rozwój kar
tografii Wielkoskalowej — stan jej przygotowania do speł
nienia spodziewanej roli jeszcze nie jest w pełni zadowala
jący. Jeszcze zbyt powszechnie stosuje się przestarzałe me
tody i technologie, szczególnie w zakresie reprodukcji małonakładowej (kopiowanie ozalidowe).
Niektóre tylko przedsiębiorstwa decydują się na sto
sowanie innych, bardziej nowoczesnych metod kartograficz
nych i reprodukcyjnych. Działalność w tej dziedzinie me
jest zsynchronizowana, przez co zakres oddziaływania pra
cowni kartograficznych i reprodukcyjnych w środowisko
inżynierskie jest nadal niewystarczający. Pracownie te bo
rykają się z poważnymi trudnościami w zaopatrzeniu
w sprzęt i materiały; mają też trudności w zaangażowaniu
odpowiedniego personelu technicznego. Tempo rozwoju
bazy technicznej kartografii hamują trudności w imporcie
stosunkowo kosztownego sprzętu kartograficznego i poli
graficznego.
...
, ,
Przeszkodą tego rozwoju są również względy organiza
cyjne. Pracownie kartograficzne i reprodukcji kartograficz
nej ustawione w poszczególnych jednostkach wykonawstwa
geodezyjnego, jakkolwiek w ramach kooperacji wykonują
zadania dla innych jednostek, to jednak wielokrotnie me
są w stanie wykorzystać w pełni posiadanego sprzętu; przez
co okres amortyzacji wyposażenia tych pracowni znacznie
się przedłuża. Na przeszkodzie właściwego działania tych
pracowni stoi również brak wysoko kwalifikowanej i od
powiednio specjalizowanej kadry technicznej.
Z przykrością należy stwierdzić, że w tej sytuacji wielu
geodetów, którzy ukończyli (w toku studiów) Specjalnosc
kartografia” w pogoni za wyższymi zarobkami podjęli się
pracy w innych specjalnościach takich, jak pomiary podstawowe, pomiary realizacyjne i urządzenia rolne, a po
upływie kilku lat, pozbawieni możliwości pogłębiania wia
domości z dziedziny kartografii, przekwalifikowali się.
Pracownicy ci w zasadzie są już straceni dla krajowej kar
tografii Wielkoskalowej.
*
W świetle bieżących i perspektywicznych potrzeb gospo
darki narodowej w" zakresie opracowań mapowych, winna
kształtować się sylwetka geodety-kartografa. Pracownik
ten powinien poznać potrzeby opracowań kartograficznych
i wyczuwać wagę techniczną i ekonomiczną tego zagadnie
nia. Poza wiadomościami teoretycznymi winien wykazy
wać się umiejętnością praktycznego kierowania pracą ko
mórki kartograficznej w zakresie opracowań kartograficz
nych, procesów technologicznych, interpretowania instruk
cji technicznych i zaleceń.
W okresie dynamicznego rozwoju techniki każdy samo
dzielny pracownik techniczny, a w szczególności geodeta
-kartograf, winien bacznie śledzić światową informację
techniczną i patentową, analizować poszczególne metody
i starać się praktycznie stosować je w swoim macierzy
stym zakładzie pracy. Czynności kartograficzne należy wy
konywać z pełną znajomością procesu wydawniczego mapy
i odwrotnie. A więc nie należy popierać zbyt wąskiej spe
cjalizacji w tym zakresie.
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Pracownik, któremu powierza się kosztowny precyzyjny
sprzęt, przeważnie sprowadzany z zagranicy, winien legi
tymować się pełną znajomością obsługi tego sprzętu i jego
konserwacji, a w szczególności rektyfikacji i justowania.
Od sposobu wykorzystania sprzętu, właściwego sprawdze
nia przed wykonaniem procesu zależy powodzenie danego
zabiegu technologicznego, a jednocześnie wysoka dokład
ność opracowania.
Geodeta-kartograf powinien się wykazywać szczególnie
dobrym wyczuciem terenu, znajomością praw i procesów
kształtujących obraz, treść sytuacyjną i rzeźbę. Jakkolwiek
podstawowe założenia dotyczące dokładności, stopnia generalizacji treści, zawierają poszczególne instrukcje tech
niczne, to jednak sztywne stosowanie tych przepisów nie
zawsze prowadzi do osiągnięcia właściwego i celowego ob
razu terenu. W związku z tym dużej wagi nabiera umie
jętność prawidłowego generalizowania treści map wielkoSkalowych i to zarówno w zakresie generalizacji pierwotnej,
jak i w zakresie generalizacji wtórnej. Rozmaitość proble
matyki opracowywanych map wymaga sprawnego posługi
wania się generalizacją ilościową i generalizacją Syntetyzuɔ ^Wielostronność i bogata tematyka map Zagadnieniowych
wymaga od kartografa dobrego opanowania metod karto
grafii tematycznej z jednoczesną umiejętnością transfor
mowania wypracowanych sposobów obrazowania zagadnień
na problematykę związaną z dziedziną map Wielkoskalowych. Z powyższym wiąże się posiadanie podstawowych
bodaj wiadomości z zakresu takich dziedzin jak: rolnictwo
i polityka rolna, gleboznawstwo, urbanistyka, planowanie
przestrzenne, inżynieria miejska, komunikacja i dr0≡0λynictwo itp. Wśród specjalnych umiejętności kartografa
należy wymienić znajomość podstaw automatyki, ekono
mii i organizacji pracy, zagadnień Hezpieczenstwa i higie
ny pracy. Kartograf powinien posiadać w wysokim stop
niu opanowaną umiejętność czytania i interpretacji m≡P>
umiejętność dokonywania analiz treści mapy i ich oceny

k Należy tu wspomnieć, że kartografia wielkoskalowa, jak
żadna inna dziedzina geodezji wymaga oprocz znajomości
techniki również wykształcenia humanistycznego.
.
Politechnika Warszawska jest jak wiadomo jedyną
w Polsce uczelnią kształcącą geodetow-kartografow. Prze
znaczeniem absolwentów tej specjalności jest praca w służ
bach geodezyjnych przy realizacji zadań stojących przed
kartografią wiélkoskalową. W świetle tych zadań nale^
sformułować postulaty w zakresie lepszego praktycznego
przygotowania absolwentów do. wykonywania, z≡wodu∙
W ’ciągłej pracy nad doskonaleniem szkolenia i większą
sprawnością studiów właściwe chyba byłoby zwrócenie
uwagi na wprowadzenie indywidualnych praktyk Produ^^
CHnych w poszczególnych zakładach pracy pracowniach
RartograficznVch przedsiębiorstw geodezyjnych) Ze wszech
miar pożądane jest powiększenie ilości stypendiów fundo
wanych dla kartografów, przez co uzyskuje się związani
absolwenta uczelni z jego przyszłym miejscem pracy juz
w toku studiów, zainteresowanie problematyką i wprowa
dzenie w specyfikę zakładu.
Celowe wydaje się również związanie prac przejściowych,
seminaryjnych i magisterskich z konkretnymi problemami
produkcyjnymi.
Z drugiej strony odczuwa się potrzebę pewnej humani
zacji studiów. Poza takimi dyscyplinami jak historia tech
niki czy filozofia, duże praktyczne znaczenie dla karto
grafa ma znajomość ogólnych zasad estetyki, grafiki, sztuk
plastycznych.
Należy też wspomnieć o wyraźnie odczuwanej przez śro
dowisko geodezyjno-kartograficzne potrzebie zorganizowa
nia podyplomowego studium doskonalenia w zakresie kar
tografii Wielkoskalowej. Takie jedno- lub dwusemestralne
studium pozwoliłoby na gruntowne zaznajomienie się
z aktualnym stanem wiedzy oraz tendencjami rozwojowy
mi w nauce i technice kartografii.
Dążność do wymiany myśli i spostrzeżeń w tej dziedzi
nie akcentowana jest bardzo mocno. Wyrazem tego jθst
działalność Sekcji Kartograficznej Stowarzyszenia Geode
tów Polskich, z jej bogatym programem seminaryjnym
oraz tematyką przygotowywanej XXXIV Konferencji N Ukowo-Technicznej pt. „Kartografia wielkoskalowa w go
spodarce narodowej”. Należy się spodziewać, ze Konferen
cja ta przyniesie znaczne rozszerzenie i pogłębienie zasy
gnalizowanej tu tematyki i pozwoli na sformułowanie ca
łego szeregu konkretnych, istotnych wniosków, ktoryc
znaczenie odpowiadać będzie wadze problemu.
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Zagadnienie aktualizacji map topograficznych
Część I
1. Wstęp. Olbrzymie zniszczenie naszego kraju w ostatniej
wojnie tak dalece zmieniło oblicze terenu, że powstała ko
nieczność opracowania zarówno nowych map Wielkoskalowych, jak i pochodnych od nich map w skalach mniejszych.
Posiadanie nowych map nie rozwiązuje jednak zagadnienia,
gdyż nie spotykana dotychczas intensywność odbudowy i roz
budowy gospodarki krajowej wpływa na bardzo szybką dez
aktualizację tych map. W związku z powyższym wyłoniła
się potrzeba opracowania metody szybkiego, dokładnego
i taniego unacześniania map. Metoda ta musi się odnosić
do map w największych skalach — 1:5000 i 1:10 000, gdyż
przy unacześnianiu map mniejszych skal wykorzystuje się
je przez kolejne kameralne generalizowanie ich treści. Dla
opracowania przyszłej metody aktualizacji map przyjęto na
stępujące założenia:
a. Przedmiotem unacześniania są mapy topograficzne
w skalach 1:5000 i 1:10 000.
b. Unacześnienie dotyczy całej sytuacyjnej treści mapy,
a rzeźby terenu tylko w przypadkach wyraźnych zmian.
c. Unacześnienie ma być dokonane w kroju arkuszy,
układzie i w znakach umownych pierwotnej mapy.
d. Błąd średni położenia nowych szczegółów sytuacyjnych
na unacześnionej mapie nie może przekraczać ± 0,3 mm,
a granic użytków ± 0,5 mm w stosunku do niezmienionych,
najbliżej położonych szczegółów sytuacyjnych.
e. Przy unacześnianiu należy dążyć do maksymalnego
wykorzystania sposobów kameralnych, ograniczając do mi
nimum opracowania połowę.
f. Unacześnianie należy przeprowadzić w oparciu o no
we zdjęcia lotnicze, wykorzystując przy tym takie materia
ły pomocnicze jak: aktualne mapy oraz zebrane informacje
dotyczące unacześnianego terenu. W przypadkach wyjątko
wych można unacześnienie oprzeć na aktualnych mapach
lub na pomiarze bezpośrednim.

2. Wstępne prace badawcze. Dla ustalania najodpowied
niejszej dla naszych warunków metody unacześniania map
przeprowadzono wstępne prace badawcze obejmujące na
stępujące zagadnienia:

2. 1. Częstotliwość unacześniania map topograficznych.
Częstotliwość unacześniania map jest ściśle zależna od szyb
kości zachodzących zmian w terenie, co z kolei jest zależne
od struktury gospodarczej danego terenu. Dla ustalenia tej
częstotliwości przyjęto podział na tereny przemysłowe, miej
skie, wiejskie i rolno-leśne. Dla każdej z tych grup prze
prowadzono osobne badania dotyczące szybkości zachodzą
cych na nich zmian.
Do badania użyto mapy w skali 1:25 000. Porównanie
dwóch map tego samego terenu, wydanych w określonym
odstępie czasu, pozwoliło na obliczenie procentu zmian tre
ści tych map w danym okresie i ustalenie średniego pro
centu zmian rocznych treści mapy. W wyniku tych badań
otrzymano następujące zmiany roczne w poszczególnych
grupach terenów:
W terenach przemysłowych
miejskich
wiejskich
»
rolno-leśnych
»

—
-

3,34% `
2,52%
1,52%
1,14%

Dla ustalenia częstotliwości unacześniania map należało
jeszcze określić, jaki procent zmian treści mapy kwalifikuje
je do unacześnienia. W oparciu o dane zawarte w publi
kacjach radzieckich przyjęto, że 20% zmian treści mapy
czynią ją już nieprzydatną jako podkład do analizy czy
projektowania i kwalifikują ją do unacześnienia.

Na podstawie tych danych ustalono częstotliwość una
cześniania map topograficznych, otrzymując następujące
wyniki:
dla terenów
„
„
„

przemysłowych
miejskich
wiejskich
rolno-leśnych

— 6 lat
—
8lat
—
13lat
— 18 lat

Ponieważ wyniki te podają wartości przybliżone, przewi;
duje się powtórzenie badań w oparciu o mapy w skali
1:5000 i 1:10 000, wydane po 1945 r., charakteryzujące obec
ne szybkie tempo rozwoju gospodarczego kraju.
Po uzyskaniu tych skorygowanych czasokresów oraz po
dokonaniu możliwie dokładnego podziału kraju na cztery
rodzaje terenów, będzie można ustalić sposób ciągłego
i kompleksowego unacześniania map topograficznych.
2. 2. Badanie przydatności istniejących materiałów karto
graficznych do unacześniania map topograficznych. Badania
te objęły trzy rodzaje map, a mianowicie: mapę zasadniczą,
leśną i katastralną. Nie przeprowadzono badania innych
rodzajów map ze względu na ich specjalną treść lub nie
wystarczającą dokładność.

2. 2. 1. Mapy zasadnicze. Mapa zasadnicza jest mapą sytuacyjną wykonaną dla terenów wiejskich w skalach 1:5000
i 1:2000, a dla terenów miejskich — w skalach 1:2000
i 1:1000. Założenia dokładnościowe tych map odpowiadają
wymogom map topograficznych. Ze względu na różnicę skal
i odmienność treści badano odrębnie mapy terenów wiej
skich i mapy terenów miejskich.
a. Mapy terenów wiejskich. Mapy te oparte
są na tej samej osnowie geodezyjnej co i mapy topograficz
ne, pochodzą z okresu powojennego i są częściowo aktuali
zowane. Trudność w wykorzystaniu ich do unacześnienia
kameralnego map topograficznych polega na pewnej od
mienności ich treści, która zmusza do uzupełnienia w tere
nie takich danych jak: klasyfikacja drożni, ogrodzeń, szcze
góły sytuacyjne w granicach Polskich Kolei Państwowych,
zmienione formy rzeźby itd. Mimo tych trudności mapy te
doskonale spełniają zadania jako materiał pomocniczy przy
unacześnianiu map topograficznych.
b. Mapy terenów miejskich. Treść tych map
obejmuje prawie wszystkie szczegóły stanowiące treść mapy
topograficznej, a ponadto szczegóły nie będące ich treścią.
Wykorzystanie tych map do unacześnienia map topograficz
nych nastręcza jednak duże trudności. Nadmiar szczegółów
zmusza do ich generalizacji. Mechaniczne przeniesienie ich
treści na unacześnioną mapę jest bardzo kłopotliwe ze
względu na dużą różnicę skal. Fotograficzne zmniejszenie
map miejskich do skali mapy topograficznej, z powodu
zbytniego zagęszczenia szczegółów utrudnia ich czytelność.
Mapy dużych miast zwykle mają swoje lokalne osnowy
geodezyjne, co zmusza do transformacji współrzędnych na
roży, przecięć siatki układu prostokątnego i punktów geo
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dezyjnych dla dokładnego przeniesienia treści mapy miej
skiej na unacześniany arkusz mapy topograficznej.
Mimo tych trudności są one przydatne jako materiał po
mocniczy przy kameralnym unacześnianiu map topograficz
nych dla uzupełnienia ich nowymi pojedynczymi szczegóła
mi sytuacyjnymi w oparciu o Zindentyfikowane na obu ma
pach wyraźne kontury sytuacyjne.
2. 2. 2. Mapy leśne. Mapy gospodarcze lasów są mapami
sytuacyjnymi pochodnymi od map zasadniczych w skali
1:5000. Dokładność ich wykonania odpowiada wymogom
map topograficznych. Mapy leśne, wykonywane przez resor
tową służbę geodezyjną, są okresowo unacześniane, a więc
są bardzo dobrym materiałem pomocniczym przy unacześ
nianiu map topograficznych. Uzupełnień polowych wymaga
jedynie klasyfikacja drożni, szczegółów leżących wewnątrz
pasów Polskich Kolei Państwowych, przebiegających przez
lasy, oraz sztucznych form rzeźby takich jak: nasypy, wy
kopy, wały, których te mapy nie posiadają.
2. 2. 3. Mapy katastralne. Na południowych terenach kra
ju istnieją mapy katastru austriackiego w skali 1:2880, a na
terenach zachodnich i północnych mapy katastru pruskiego
w różnych skalach. Tak jedne jak i drugie nie są powiąza
ne z obecnym układem współrzędnych. Mapy te, wykonane
w XJX w. i aktualizowane do czasu I wojny światowej,
w późniejszym okresie nie były (poza nielicznymi wyjątka
mi) uzupełniane systematycznie i obecnie nie przedstawiają
żadnej wartości przy unacześnianiu map topograficznych.
2. 3. Zakres kameralnego wykorzystania zdjęć lotniczych
do unacześniania map topograficznych. Nowe zdjęcia lot
nicze, które stanowią pełny obraz terenu, są najlepszym
materiałem do unacześniania map topograficznych. Przepro
wadzone badania miały na celu sprawdzenie, w jakim stop
niu można je wykorzystać kameralnie bez obniżenia dokład
ności i bez zubożenia treści unacześnianej mapy. W tym ce
lu przeprowadzono niezależnie uczytelnienie tych samych
zdjęć kameralnie i połowo. Stopień trafności uczytelnienia
kameralnego w stosunku do uczytelnienia polowego (w za
leżności od charakteru terenu) wynosił od 60 do 70%. Po
zostałe 40—30% szczegółów odczytane było błędnie lub
w ogóle nie były odczytane. Analiza tych błędów wykazała,
że 70% powstało przez złą klasyfikację drożni, 23% przez
złe sklasyfikowanie użytków, 6% — przez niewłaściwe od
czytanie wód i rowów i 1% innych szczegółów. W oblicze
niu błędów nie brano pod uwagę klasyfikacji budynków
i ogrodzeń, które można określić jedynie bezpośrednio w te
renie.
Taki układ błędów nasunął wniosek, że uczytelnienie ka
meralne wystarczy sprawdzić wizualnie wzdłuż istniejących
dróg, by całkowicie zlikwidować 70% błędnej klasyfikacji
drożni oraz znaczną część pozostałych błędów, uzupełniając
jednocześnie mapę odpowiednią klasyfikacją budynków
i ogrodzeń.
Należy zaznaczyć, że przy uczytelnianiu kameralnym
zdjęć dla celów unacześnienia mapy powinno się korzystać
z zebranych uprzednio materiałów pomocniczych takich
jak: odbitka aktualizowanej mapy, inne materiały kartogra
ficzne w skalach równych lub większych od skali aktuali
zowanej mapy oraz inne informacje o danym terenie zebra
ne ze wszystkich możliwych źródeł. Korzystanie z tych
materiałów w znacznym stopniu zwiększy stopień trafności
uczytelnienia kameralnego zdjęcia, a więc zmniejszy ilość
uzupełnień polowych.
Przyjęto więc za zasadę unacześnianie mapy topograficz
nej na podstawie kameralnego uczytelnienia wszystkich
zmienionych szczegółów na aktualnym zdjęciu lotniczym.
Zdjęcie takie należy następnie uzupełnić w terenie przez
zidentyfikowanie szczegółów słabo czytelnych lub nowo
powstałych po wykonaniu zdjęć lotniczych.
Tak przeprowadzone kameralne wykorzystanie zdjęć lot
niczych zapewni unacześnionej mapie wymaganą dokładność
oraz dużą oszczędność w czasie i kosztach w stosunku do
unacześniania polowego.
3. Projekt metody unacześniania map topograficznych
w skalach 1:5000 i 1:10 000. W zależności od posiadanych
materiałów oraz charakteru terenu, przy uwzględnieniu wy
ników wyżej omówionych badań, zaprojektowane zostały
trzy sposoby unacześniania map topograficznych, a miano
wicie:
1) za pomocą aktualnych zdjęć lotniczych,
2) na podstawie aktualnych materiałów kartograficznych,
3) przez bezpośrednie unacześnienie mapy w terenie.
3. 1. Unacześnianie map topograficznych w oparciu o ak
tualne zdjęcia lotnicze. Sposób ten odnosi się do unacześnia
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nia map topograficznych terenów płaskich i lekko falistych
Podkładem do unacześnienia jest Cyjanotypowa kopia fotomapy zmontowanej z nowych zdjęć lotniczych. Zakłada
się, że montaż tej fotomapy będzie znacznie uproszczony,
ponieważ opierać się będzie na tej samej osnowie, w opar
ciu o którą zmontowano pierwotną fotomapę, służącą do
sporządzania aktualizowanej mapy. Dla łatwiejszego wyko
rzystania tej osnowy zdjęcia lotnicze wykonane będą według
planu nalotów opracowanych dla sporządzania pierwotnej
fotomapy.
W unacześnieniu tym sposobem przewiduje się wypróbo
wanie dwóch wariantów, a mianowicie:
3. 1. 1. Unacześnienie przy użyciu diapozytywu Czystorysu
aktualizowanej mapy i kopii nowej fotomapy. Tok postępo
wania w tym wariancie jest następujący. Na polerowanej
stronie folii plastykowej, pokrytej światłoczułą warstwą
kopiową wykonuje się Iewoczytelny diapozytyw sytuacji
unacześnianego arkusza. Diapozytyw ten nakłada się na
kopię fotomapy i na jego matowej stronie wnosi się czer
wonym tuszem nowe szczegóły i przekreśla nieistniejące.
Jednocześnie lokalizuje się szczegóły, które będą wymagały
sprawdzania w terenie.
Tak kameralnie unacześniony diapozytyw sytuacji, nało
żony na kopię fotomapy, umieszcza się na lekkim stoliku
topograficznym i unacześnia w terenie w miejscach uprzed
nio zlokalizowanych. Jednocześnie wnosi się zmiany pow
stałe po dokonaniu zdjęć lotniczych oraz dokonuje się kla
syfikacji drożni, budynków i ogrodzeń.
Wnoszenie nowych szczegółów dokonuje się w nawiąza
niu do osnowy pomiarowej, opartej o punkty geodezyjne
lub o wyraźne szczegóły sytuacyjne, zidentyfikowane na
diapozytywie i w terenie. Przy zgrupowaniu większej licz
by nowych szczegółów uzupełnia się je metodą klasyczną
przy użyciu stolika topograficznego. Wniesienie wszystkich
zmian na matową stronę diapozytywu dokonuje się tuszem
czerwonym, tak jak przy unacześnieniu kameralnym.
W ten sposób otrzymuje się unacześniony diapozytyw sy
tuacji, którego poprzednia treść jest zatrawiona w kolorze
czarnym na polerowanej stronie diapozytywu, a wszystkie
zmiany są wykreślone w kolorze czerwonym na matowej
stronie diapozytywu. Jest on pierworysem unacześnionej
mapy i tak go będziemy dalej nazywali.
Dalszym etapem pracy jest wykonanie diapozytywu czystorysu unacześnionego arkusza mapy. W tym celu na folii
plastykowej, pokrytej światłoczułą warstwą kopiową, wy
konuje się negatyw Czystorysu sytuacji unacześnionej mapy.
Negatyw ten nakłada się na wyżej wymieniony pierworys
unacześnianej mapy i pokrywa się lakiem korekcyjnym
wszystkie szczegóły sytuacyjne przekreślone na pierworysie czerwonym tuszem. Następnie pokrywa się negatyw
barwnikiem tłuszczowym i po zmyciu Zagarbowanej war
stwy kopiowej otrzymuje się diapozytyw sytuacji, pozba
wiony już szczegółów nie istniejących.
Dla wniesienia nowych szczegółów pokrywa się ten dia
pozytyw kolorową, przezroczystą, pozytywową warstwą rytowniczą. Po nałożeniu go na pierworys rytuje się na war
stwie wszystkie nowe szczegóły uwidocznione na pierworysie. Po Wyrytowaniu pokrywa się arkusz diapozytywu roz
tworem czarnego barwnika, który barwi i trawi wyrytowane linie. Po zmyciu warstwy rytowniczej uzyskuje się już
całkowicie unacześniony diapozytyw Czystorysu sytuacji.
Wykonanie unacześnionego Czystorysu rzeźby jest po
dobne. Na negatywie, po nałożeniu go na unacześniony
pierworys sytuacji, Wykasowuje się lakiem korekcyjnym
zbędne odcinki warstwie przebiegające przez nowe nanie
sione szczegóły sytuacyjne. Następnie negatyw pokrywa się
barwnikiem tłuszczowym, zmywa warstwę kopiową i otrzy
muje się częściowo zaktualizowany diapozytyw Czystorysu
rzeźby. Diapozytyw ten sumi być uzupełniony nowymi ma
łymi odcinkami warstwie na miejscach wykasowanej daw
nej sytuacji. W tym celu pokrywa się go kolorową pozyty
wową warstwą rytowniczą i rytuje się na nim brakujące
linie warstwie na miejscach usuniętych szczegółów sytua
cyjnych. Po pokryciu diapozytywu rzeźby roztworem czar
nego barwnika i po zmyciu warstwy rytowniczej otrzymuje
się już całkowicie unacześniony Czystorys rzeźby.
W przypadku małej liczby zmian linii warstwicowych
można je wykasować sposobem opisanym wyżej, a uzupeł
nić bezpośrednio piórkiem na diapozytywie rzeźby.
Mając już gotowe unacześnione diapozytywy czystorysów
sytuacji i rzeźby wykonuje się z nich blachy drukujące,
a przy ich pomocy — odbitki unacześnionej mapy.

c. d. n.

>tych
i fo
llada
sony,
>parą do
rykoidług
otnej
?óbo-

»rysu
tępozanej
•stwą
uacji
⅞ na
czer:jące.
igały
nałooliku
rzedpowkla-

iązasyjne
e na
Iiczrczną
tkich
szem
z syIorze
stkie
owej
ionej
czyfolii
wyιapy.
zorys
jnym
zoryatyw
warJzba-

dia1 rywarzoryrozowai już
ej i.
poliony
jnym
aniea się
trzyjrysu
madawsytyijące
Ztuaczarmuje
vych
ipeł-

ysów
j⅛Cθ:
n.

VI Konkurs Jakości Robót Geodezyjnych
W roku bieżącym odbył się VI z ko
lei Konkurs Jakości Robót Geodezyj
nych.

Prace z zakresu pomiarów i sporządza
nia map sytuacyjnych i Sytuacyjno- wysokościowych

Do Sądu Konkursowego zgłoszono
32 prace, po rozpatrzeniu których do
puszczono do udziału w Konkursie
29 prac. Na fundusz nagród składały
się sumy przeznaczone na ten cel
przez: Stowarzyszenie Geodetów, MGK1
GUGiK, Ministerstwa: Rolnictwa, Gór
nictwa i Energetyki i ZZPPiS. Razem
suma przeznaczona na nagrody wyno
siła 97 000 zł.
Sumy przeznaczone przez poszczegól
ne resorty były zastrzeżone na nagrody
dla pracowników tych resortów.

I nagroda SGP — w sumie 5000 zł i
— nagroda Ministra Gospodarki Ko
munalnej w sumie 5000 zł, łącznie
10 000 zł przyznano pracy „Unieście”
(47 pkt), wykonanej przez WPGGK w
Koszalinie. Kierownik pracy kol. Ste
fan Ziegler, wykonawcy: Norbert Wei
ner, Marian Kowalik, Jan Burzyński.

Poza nagrodami pieniężnymi Zwią
zek Zawodowy Pracowników Gosp.
Komunał, ufundował 2 skierowania
(bezpłatne) na wczasy krajowe rodzin
ne i 2 skierowania pracownicze,
a Związek Zawodowj7 Prac. Rolnych —
bezpłatne skierowanie na wczasy za
graniczne.
W wyniku oceny poszczególnych prac
Sąd Konkursowy przyznał następujące
nagrody i wyróżnienia:
I — nagroda prezesa GUGiK — dla
najlepszej pracy — w sumie 5000 zł —
przyznano pracy „ZGODA” (50 punk
tów). Wykonawca — Przedsiębiorstwo
Miernictwa Górniczego w Bytomiu.
Kierownik roboty — kol. Alojzy Wyra,
wykonawcy— koledzy: Jerzy Brzoska
Wiktor Bienioszek1 Wiesław Pisula
Bronisław Bańczyk, Józef Mazur. Tej
samej pracy przyznano
— nagrodę SGP — w sumie 5000 zł i
— nagrodę Min. Górnictwa i Ener
getyki — w sumie 5000 zł. Razem
15 000 zł,
II — za pracę „Zapora Myczkowce”
(48 pkt) — wykonawca Katowickie
OMP — nagroda w sumie 3000 zł —
θd SGP i 4000 zł — nagroda Prezesa
OUGiK. Razem 7000 zł. Kierownik
i wykonawca pracy — kol. Izabella
Kulik.
III — wyróżniona
została
praca
„Hangar” (46 pkt) — wykonana przez
Geoprojekt — Warszawa.

IV — wyróżniona praca „Rurociąg”
(40 pkt) — wykonana przez WPGGK.
Prace z zakresu projektowania i za
kładania osnów geodezyjnych
I — nagroda SGP w sumie 5000 zł i
— nagroda Prezesa GUGiK w sumie
3000 zł. Razem 8000 zł otrzymała praca
„Huta Kościuszko” (48 pkt), wykonana
Przez Katowickie OPM. Kierownik
Pracy kol. Jerzy Lempa, wykonawcy:
Eugeniusz Matuszczyk, Ina Olszewska
H — nagroda SGP 3000 zł i
— nagroda ZZPPiS — 2000 zł. Razem
ʒɔθθ zł otrzymała praca „Państwowa
niwelacja precyzyjna” (45 pkt) — wy
konana przez PPG. Kierownik pracy —
kol. Andrzej Jaroński, wykonawcy:
Maciej Różewski, Zofia Różewska.
III — wyróżnienie i nagroda Mini
stra Gospodarki Komunalnej — 3000 zł
Przyznana została pracy „Wałcz”
'43 pkt). Kierownik pracy kol. Wojoiech Bawolski.

munalnej — 5000 zł. Razem 10 000 zł,
przyznano za pracę „Gdańsk ul. Grun
waldzka” (48 pkt), wykonanej przez
PGGK w Gdańsku. Kierownik pracy
kol. Aleksander Indyk, wykonawcy:
Wiesław Zdanowicz, Adam Borowski
II — nagroda SGP — 3000 zł — przy
znano za pracę „Kępa Potocka” (47 pkt)
wykonaną przez Geoprojekt w Warsza
wie. Kierownik i wykonawca kol. Jan
Kanigowski.

II — nagroda SGP w sumie 3000 zł —
przyznano pracy „Górki Wschodnie
i Zachodnie”, wykonanej przez Gdań
skie OPM. Kierownik pracy kol. Leo
nard Okoń, wykonawcy: Czesław Jakóbiak, Anatol Maciejewski, Zygmunt
Rogański, Jarosław Rogański.

III — wyróżnienie i nagroda Mini
stra Gospodarki Komunalnej — 3000 zł
przyznana
za
pracę
„Augustów”
(46 pkt), wykonaną przez WPGGK w
Białymstoku. Kierownik pracy kol.
Stefan Bielecki, wykonawcy: Józef
Rutkowski i Józef Klej.

III — wyróżnienie nagroda Ministra
Rolnictwa — w sumie 3000 zł — przy
znano pracy „Nowa Wieś” (44 pkt)
wykonanej przez Biuro Geodezji i Urządzeń Roln. w Gdańsku. Kierownik
pracy kol. Tadeusz Czerniakowski, wy
konawcy: Aleksander Sadowski, Syl
wester Orzechowski, Daniela CzernieIewska.
IV — nagroda Ministra Rolnictwa —
w sumie 3000 zł, przyznano pracy „Go
łąb” (43 pkt), wykonanej
przez
WBGiUR w Lublinie. Kierownik i wy
konawca roboty kol. Mieczysław Ka
miński.
V — jedno skierowanie na wczasy
krajowe — pracownicze i jedno skiero
wanie — rodzinne przyznano przez Zw.
Zaw. Pracowników Gospodarki Komu
nalnej — za pracę „Park im. Świer
czewskiego” (43 pkt), wykonaną przez
WPGGK w Katowicach. Kierownik
pracy7 kol. Zbigniew Buczek.

IV — wyróżnienie i nagroda Mini
stra Gospodarki Komunalnej — 2000 zł.
przyznano za pracę „Lublin” (część
miasta — 45 pkt), wykonaną przez
WPGGK w Lublinie. Kierownik robo
ty kol. Aleksander Piotrowicz.

Roboty z zakresu geodezyjnych opra
cowań urządzeń rolnych
I — nagroda SGP w sumie 5000 zł i
— nagroda Ministra Rolnictwa —
5000 zł. Razem 10 000 zł przyznano za
prace „Skroblaki” (48 pkt), wykonaną
przez WBGiUR w Białymstoku. Kie
rownik pracy kol. Andrzej Janowski
wykonawcy Jan Sewastianik, Jerzy
Ryszczuk.
II — nagroda SGP w sumie 3000 zł i
— nagroda Ministra Rolnictwa —
4000 zł. Razem 7000 zł oraz nagroda
Zw. Zaw. Prac. Roln. — wczasy za
graniczne przyznano za pracę ,,Rohozy
i Ancuty” (47 pkt), wykonanej przez
WBGiUR w Białymstoku. Kierownik
roboty Antoni Białowąs, wykonawcy:
Mikołaj Pańkowski, Romuald Topczew
ski, Stanisław Białowąs, Maria Poświętna.
III — wyróżnienie i
— nagroda Prezesa GUGiK w sumie
3000 zł przyznano za pracę „Alfredówka” (45 pkt), wykonanej przez Biało
stockie OPM. Kierownik i wykonawca
Eugeniusz Korwin-Piotrowski, wyko
nawca: Daniela Szymankiewicz.
Roboty z zakresu geodezyjnego opra
cowania budownictwa i struktury po
wierzchniowej miast w zakresie ba
dawczym, projektowym, realizacyjnym
oraz inwentaryzacyjnym
I — nagroda SGP w sumie 5000 zł i
— nagroda Ministra Gospodarki Ko

V — nagroda Ministra Gospodarki
Komunalnej — 2000 zł, przyznano za
pracę „Wołomin” (44 pkt), wykonaną
przez WPGGK w Warszawie. Kierow
nik pracy kol. Kazimierz Ostrzechowski.
VI — nagroda Zw. Zaw. Prac. Komunaln. — 1 skierowanie na wczasy
krajowe — pracownicze i 1 rodzinne,
przyznano za pracę „Poznań-Krzyżowniki” (43 pkt), wykonanej przez
WPGGK w Poznaniu. Kierownik pra
cy kol. Karol Woźniak.

Prace rozpatrzone poza konkursem:
a) „Zatonie” (47 pkt) — wykonana
przez Katowickie OPM,
b) „Projekt sieci astronomiczno-geodezyjnej” (46 pkt), wykonana przez
PPG,
c) „Obliczenie osnowy magnetycznej”
(44 pkt), wykonana przez PPG.
MAPA SWIATA 1:2 500 000 (World Map,
Weltkarte, Carte du Monde). Według poda
nej przez PP „Dom Książki” w Warszawie,
informacji — wspólnym wysiłkiem służb
geodezyjnych krajów socjalistycznych powstaje mapa świata w skali 1:2 500 000 (1 cm =
= 25 km), której prospekt został dołączony
do przesłanej info∙rmacji.
Z treści informacji wynika, że jest to
przedsięwzięcie wydawnicze na skalę dotąd
niespotykaną. Mapa stanie się dla użytkow
nika
polskiego
cennym
uzupełnieniem,
a przede wszystkim rozszerzeniem „Atlasu
Świata”, wydanego nakładem PWN.
Informacja podaje, że oprócz 8 arkuszy
opracowanych już przez polską służbę geo
dezyjno-kartograficzną, gotowych jest dal
szych 26 arkuszy sporządzonych przez kar
tografów węgierskich, bułgarskich i NRD
ogółem 34 arkusze (na ogólną liczbę 244 pla
nowanych), w cenie około 70 złotych każdy.

Książki nadesłane

Janusz Golaski — OPRACOWANIE
NAZW NA MAPACH WIELKOSKALOWYCH — Toponomastyka kartogra
ficzna. Warszawa 1967 — PPWK. Stron
182. Cena zł 23,50.—
WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE —
Uzdrowiska, obiekty wypoczynku świą
tecznego, kąpieliska, zabytki, stacje
benzynowe. Mapa wydana przez Woje
wódzki Komitet Kultury Fizycznej
i Turystyki. Kraków 1967.
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Cena zł 12.—

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH WCT NOT w 1967 r.
Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
i Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.
Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zł, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zł.
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolnym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób.

w wojewódzkich komitetach porozumiewawczych NOT:
— studenci wyższych uczelni — zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych — zgłaszając prenumeratę
w dyrekcjach szkół;
Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowej
wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 96 zł.

Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
portażu Wydawnictw Zagranicznych „RUCH”, Warszawa,
ul. Wronia 23, nr konta PKO 1-6-100024.

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Warszawa — Konto nr 1-9-121697
Na blankiecie należy podać wysokość wpłaconej kwoty
oraz imię, nazwisko i adres zamawiającego. Drugostronnie
(w miejscu na korespondencję) należy wymienić tytuły
zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy oraz okres, na
jaki prenumerata została opłacona.
Do korzystania z prenumeraty ulgowej (rabat 33o∕o) są
upoważnieni:
— indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych NOT — zgłaszając prenumeratę w kołach
zakładowych, zarządach głównych stowarzyszeń lub
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Egzemplarze archiwalne czasopism WCT NOT można
nabywać lub zamawiać w Zakładzie Kolportażu Wydaw
nictw Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Ma
zowiecka 12.
Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: Zakład Kol
portażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12,
tel. 26-85-88 lub 26-80-16.

-TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE

STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA
-CZYTAJ I PRENUMERUJ

.KZtGLĄD

GEODEZYJNY!

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Radaktor naczelny mgr Ini. St. J. TYMOWSKI

Sekretarz red. N. WILCZYŃSKA

Redaktorzy działowi: mgr ir∣i. K. DUMAŃSKI, ini. H. JASIŃSKI, mgr inż. A. KRYŃSKI mgr ini. Br. LIPIŃSKI.
Redaktor techniczny: B. GIERCZYŃSK i

WYDAWNICTWA
CZASOPISM
TECHNICZNYCH NOT

STAŁY WSPÓŁPRACOWNIK
mgr inż. A. Linsenbarth

Worszowa,
Czacklago 3/5

RADA PROGRAMOWA
Cr Inż. St. Pachuta, dr inż. Z. Adamczewski mgr inż. Br. Bucewicz, mgr inż. |. Kłopotowski, ini. H. Jasiński, mgr ini. E. Jaroliński,
doc. S. Kryński, mgr inż. J. Kobyliński, mgr inż. A. Linsenborth, mgr ini. J. Pawlowski, inż. W. Pioski, mgr inż. I. Prokopowicz,
prof. J. Ponikowski, mgr inż K. Szarecki, mgr inż. Μ. Szymańtki, mgr ini. SfcJ. Tymowski

REDAKCJA: Warszawa, Czackiego 3/5, tel. 27-2S-42
Zakład Kolportaiu WCT NOT Warszawa, ul. Mazowiecka 12, tel. 26-8M6, 26.80.17

Zakl. Graf. ,,Tamka
*'.

Zakl. nr 1, W-wa. Zam. 1072/67. Naklad

3750

egzemplarzy. Papier drukowy sat.

klasa IV,

70

gram.

61 x86. T-14.

■
D
xλ

*
H

DEREZIÑSKI J., SZYMOÑSKI J. — Wybrane
problemy ekonomiczne branży geodezyjnej . 289
HOPFER A. — O możliwościach praktycznego
uwzględniania wpływu czynników tereno
wych na kształtowanie Wielkotowarowego
gospodarstwa rolnego....................................................... 293
IDZIK A. — O małych formach terenu . . . 297
KOWALSKI H. — Kierunki poszukiwań elek
tronicznych urządzeń celowniczych nadają
cych się do zastosowania w instrumentach
geodezyjnych....................................................................... 301
Przybyslawski J. — Prace geodezyjne przy
budowie Teatru Wielkiego w Łodzi ... 304
RYGIELSKI J. — Wpływ przesunięcia bazy,
wzdłuż prostopadłej do mierzonego boku, na
dokładność pomiaru....................................................... 306
BRYS H., GRALAK A. — Węgielnica dla wyznaczania kątów prostych o stromych celo
wych ............................................................................................... 307
PITOÑ L. — Astrpkompas....................................... 308
PRZEWŁOCKI S. — Opracowania map mor
skich dla celów nawigacji radarowej . . . 309
KRYÑSKI A. — Geodeci Kanady .... 312

ΛEPE3ΠHCK∏H K>., IIIkiMOHCKnIl E. — IfaSpaHHbie 3κoHθM∏Hecκπe Bonpocbi reofle3MHecKoro πp0M3B0ΛCTBa............................................................. 289
XOΠΦEP A. -- O BO3MO7KHOCTHX πpaκτnHecκoro
ytreτa bjimhhmh φaκτopθB MecτHoeτπ Ha φopMHposaHHe κpy∏HoτoBapHoro 3eMJieflejib∏ecκoro xo3H½cτBa ,..................................................................... 293
I4J[3MK A. — O MaJIbix φopMax MecτHθcτπ . . 297
KOBAJIbCKHÏÏ X. — HanpaBJieHiiH πomckob
3jιeκτpoHHbix πpπcπocoSjιeHiιπ

»
S
S

⅛
iu
tí
O
O

BIULETYN KARTOGRAFICZNY
GOLASKI J. — Zagadnienie ogólnej definicji
mapy w świetle dotychczasowych sformuło
wań .................................................................................. 319
Z Zycia Organizacji i z Terenu.................................. 323
PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY GEODEZJI . 331

I«j

Z
Z
„

DEREZIÑSKI J., SZYMOÑSKI J. —
Gewählte
Wirtsehaftsprobleme
der Geodäsie.............................................. - 289
HOPFER A. — Möglichkeiten der
praktischen
Berücksichtigung
der Einwirkung von Geländefak
toren auf die Gestaltung des
Landwirtschaftlichen
Betriebs
mit hoher Warenproduktion . . 293
IDZIK A. — Kleine Geländeformen 297
KOWALSKI H. — Forschungsrich
tungen von elektronischen Si
cherapparaten geignet für den
Einsatz in Geodäsieinstrumenten 301
Przybyslawski j. — Geodätische
Arbeiten beim Bau des Grossen
Theaters in Łódź....................................... 304
RYGIELSKI J. — Einfluss der Ba
sisverschiebung, entlang der Sen
krechten zur gemessenen Seite,
auf die Messgenauigkeit ... 306
BRYS H.. GRALAK A. — Winkelmass für die Ermittlung von re
chten Winkeln mit steilen Ziellinien........................................................................307
PITOÑ L. — Der Astrokompas . . 308
PRZEWŁOCKI S. — Bearbeitungen
von Seekarten für die Bedürf
nisse der Radarnavigation
. . 309
KRYŃSKI A. — Die Geodäten Ka
nadas ........................................ ........ - · 312

KARTOGRAPHISCHES BULLETIN
GOLASKI J. — Problem der allge
meinen Begriffsbestimmung der
Karte im Hinblick auf die bishe
rigen Formulierungen ....
Aus dem Organisationsleben und
vom Lande
. . .* .
DOKUMENTATIONSÜBERSICHT
DER GEODÄSIE.............................

319*
323

331

“
CC
<

2
<
∙i
Q
iλ

flJiH

HHH, ∏p∏ΓOflHbIX JJIH ΠρΗΜβΗΘΗΜΗ

B∏3iιpoBab

reofle3M-

πecκMx ∏HcτpyMeHτax..................................................... 301
∏∏IMBbICJIABCKM∩ E. — Γeofle3MHecκπe paSoTbi πpι-ι CTpoHTeJibCTBe BoJibmoro τeaτpa b JIo-

JÓZ
PbirEjIbCKHlzI H. —
BflOJib

BjiMHHiie

CflBMra

πepπeHflHκyjιπpa κ H3MepπeM0M

Sa3iιca
jimhhm

Ha TOHHOCTb M3MepeHHH............................................................................. θυo

BPbICb X., ΓPAJIHK A. — 3κep flJiH πocτpoeHIlH ∏pHMbIX yΓJI0B C KpyTbIMM CTOPOHaMM
. 307
IUITOHb JI. — AcτpoκoM∏ac............................................. 308
ΠIΠEBJIOHK∏H C. — CocTaBJieHMe Mopcκιιx
κapτ flJiH paflapHoił HaBMraqmi..................................... 309
KPbIHCKWH A — KaHaflCKne reofle311cτfai . . 312

KAPTOΓPAΦIIHECKI1H BIOJIJIETEHb
ΓOJIACKHH H. — Bonpoc o6ιqero OnpeqejieHMH
κapτw b cβeτe πpeτκHMX φopMyjιπpoBθκ . . 319
Ifa HCI13HM OpraHM3aiIMM II C MβCT............................................ 323
HOKyMEHTAJIbHbIll OB3OP ΓΕΟΗΕ3ΠΙΙ
331

DEREZIÑSKI J., SZYMOÑSKI J. —
Chosen Problems of Economy in
Geodesy............................................................... 289
HOPFER A. — Practical Results of
Forms of Territory Influence on
an Agricultural Estate . . . . 293
IDZIK A. — Small Forms of Terri
tory
....................................................................... 297
KOWALSKI H — Trends of Rese
arch on Electronic Finder Equi
pement Applied to Surveying In
struments ............................................................... 301
Przybyslawski j. — surveying
for the Construction of the
Grand Theatre in Łódź . . . 304
RYGIELSKI J. — Influence of Dis
placement of Basis along the
Vertical of the Measured Side,
on the Accuracy of the Measu
rement ...................................................................... 306
BRYS H., GRALAK A. — Cross-Staff
for
Determination
of
Right Angles with Inclined Sight
Line........................................................................ 307
PITON L. — Astrocompass . . . 308
PRZEWŁOCKI S. — Working out of
Charts for Radar Navigation . . 309
KRYŃSKI A. — Surveyors of Ca
nada
....................................................................... 312

ul
∣^
_
1
ul
l^

2

DEREZIÑSKI J., SZYMOÑSKI J. —
Problèmes choisis d’économie de
géodésie............................................................... 289
HOPFER A. — Résultats pratiques
de l'influence des formes du
terrain sur un etablissement
agricole............................................................... 293
IDZIK A. — Petites formes du ter
rain
.
................................................ 297
KOWALSKI H. — Recherche sur
Tequipement électronique viseur
appliqué aux instruments géodésique....................................................................... 391
Przybyslawski j. — Travaux
topométriques pour la construction du Grand Théâtre à Łódź . 304
RYGIELSKI J. — Influence du déplacement de base le long de la
verticale du coté mesuré, sur
Texactitude du mesurage . . . 306
BRYS H., GRALAK A. — Equerre
pour déterminer les angles droits
à visée inclinée....................................... 307

0 PITOÑ L. — Astroboussole . . . 308
PRZEWŁOCKI S. — Préparation
des cartes pour navigation à ra
dar ............................................................................... 309
KRYŃSKI A. — Les GéomètresExperts dti Canada........................................312

υ

CARTOGRAPHIC REPORT

BULLETIN CARTOGRAPHIQUE

GOLASKI J. — Problem of an
Exact Definition of a Map in
View of Up-to-day Definitions . 319
General Notes................................................. 323

GOLASKI J. — Problème de défi
nition exacte de mappe en vue
des définitions presentes ...

319

De l’organisation et du terrain .

.

323

REVUE DOCUMENTAIRE de GEO
DESIE ...............................................................331

DOCUMENTARY REVIEW of GEO
DESY ...............................................................331

Na
z Ot
ko w:
proj∣
nej ■
Ni
miki
się c
Ki
now
tvm
` 1.
tycz;
nej
góln
i je<
grar

nia,
dare
utru

urno

efek
spoć
niez

cji <
mięt

żonj
szer:
ków
i go
sort
N<
W £
Geo
real;
mu
stwi
żeni
2.
Min:
niez
nior
Pc
orga
proc
pods
nej
woj(
rekc
mon
grar
Star

HI 01249

PE>ZEGLΛD
GEODEZYJNY

289

293
297

301

304

Czasopismo poświęcone geodezji, fotogrametrii
i kartografii

WARSZAWA

Organ Stowarzyszenia Geodetów Polskich

ROK XXXIX

SIERPIEŃ

1967 r.
Nr 8

UKD 330:528

JÓZEF DEREZIÑSKI, JERZY SZYMOÑSKI

L

I

. 306
307
308
309
312

319
. 323
331

.

289

J
t
.

293

.

297

r
r
.

301

<
.

304

ä
r
.

306

e
s
.
.
Ί

307
308
309

312

^

319

.

323

.

331

Wybrane probiemy ekonomiczne branży geodezyjnej
Narada ekonomiczna SGP, zorganizowana przez kolegów
z Oddziału w Katowicach, w dniu 13.IX.1966 r. zapocząt
kowała cykl narad stanowiących etap przygotowawczy do
projektowanej konferencji naukowo-technicznej, poświęco
nej problemom ekonomiki branżowej.
Na naradzie referowane były wybrane problemy ekono
miki branżowej, które — zdaniem naszym — kwalifikują
się do szerszego omówienia na łamach Przeglądu.
Kilka podstawowych aktów i decyzji stworzyło zupełnie
nowe warunki rozwoju myśli ekonomicznej w kraju, w
tym również postępu ekonomicznego w geodezji. Są to:
1. Uchwała Rady Minis.rów nr 224 z 29.VII.1934 r., do
tycząca postępu ekonomicznego w gospodarce uspołecznio
nej i organizacji służb ekonomicznych. Uchwała ta w szcze
gólności zobowiązała poszczególne resorty gospodarcze
i jednostki gospodarki uspołecznionej do opracowania pro
gramów mających na celu:
— określenie zalet i wad istniejących metod planowa
nia, gospodarowania i zarządzania oraz 'współpracy gospo
darczej w resortach, jak również wykrycie czynników
utrudniających racjonalne gospodarowanie,
— wykrycie nie wykorzystanych dotychczas rezerw
umożliwiających wzrost potencjału gospodarczego,
— wskazanie źródeł i środków optymalnej intensyfikacji
efektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć go
spodarczych, a zwłaszcza rekonstrukcyjnych, postępu tech
nicznego itp.,
— określenie warunków i sposobu optymalizacji produk
cji oraz wykorzystania doświadczeń w ramach współpracy
międzyresortowej, a następnie również i międzynarodowej,
— opracowanie wniosków dotyczących eliminacji zauwa
żonych wad systemu gospodarowania i zmierzających do
szerszego stosowania naukowych metod, bodźców i środ
ków sprzyjających optymalizacji planowania, zarządzania
i gospodarowania w skali ogólnokrajowej, regionów i re
sortowej.
Należy wspomnieć, że opisany wyżej program został
w pionie produkcyjnym, podległym Głównemu Urzędowi
Geodezji i Kartografii, opracowany i jest sukcesywnie
realizowany. Ponadto w Głównym Urzędzie i podległych
mu jednostkach powołana została służba ekonomiczna, co
stwarza lepsze warunki organizacyjne do dalszego wzmo
żenia postępu ekonomicznego w geodezji.
2. Drugim, istotnym aktem, jest uchwała nr 225 Radj'
MinistTOw z 29.VII.1'964 r. w sprawie organizacyjno-tech
nicznej reκonstrukcji branż i gałęzi gospodarki uspołecz
nionej oraz regionów.
Ponieważ polecone tą uchwałą zadanie doskonalenia
organizacyjnego i technicznego gospodarki krajowej jest
procesem” ciągłym, możemy mówić obecnie o zakończeniu
podstawowego, wyjściowego etapu organizacyjno-technicz
nej rekonstrukcji w geodezji. Po opracowaniu monografii
wojewódzkich i resortowych oraz odpowiednich projektów
rekonstrukcji, sporządzona została obecnie przez GUGiK
monografia ogólnobranżowa i opracowane założenia. pro
gramu rekonstrukcji w geodezji, w skali ogólnokrajowej.
Starano się przy tym w maksymalnym stopniu uwzględ

nić wnioski i postulaty, wynikające z opracowań woje
wódzkich oraz zainteresowanych resortów. Program ten
będzie przedmiotem międzyresortowej dyskusji przed pod
jęciem jego realizacji.
3. Kolejnym przepisem wytyczającym kierunki dosko
nalenia naszej pracy i podnoszącym jej efektywność jest
uchwala nr Γli5 Rady Ministrów z ¡1'4. V.il 965 r., dotycząca
współpracy i koordynacji gospodarczej. Postanowienia tej
uchwały znalazły pełne odzwierciedlenie w projektowa
nych rozwiązaniach rekonstrukcji w geodezji.
4. Wreszcie wymienić należy uchwały Plenum KC PZPR,
a przede wszystkim IV Plenum z 27—28.VII.1965 r., które
wytyczyły główne kierunki zmian w systemie planowania
i zarządzania gospodarką narodową na okres I960—1970.
Uchwały VII Plenum z 29.X.1966 r. ustaliły zadania zmie
rzające do usprawnienia organizacji pracy i zarządzania
w przedsiębiorstwach.
Wymienione wyżej uchwały stwarzają realne możliwości
do kompleksowego rozpatrzenia . problematyki ekonomicz
nej, towarzyszącej różnym formom organizacyjnym wyko
nawstwa geodezyjnego. Istnieje możliwość poprawy wyni
ków gospodarczych nie tylko w zakresie działalności jed
nego zakładu pracy, lecz całych resortów, a także branż,
objętych działalnością kilku resortów gospodarczych.
Realizacja tych zamierzeń wymaga jednak pogłębienia
naukowych podstaw planowania, zapewnienia w planowa
niu większej ciągłości oraz upowszechnienia na wszystkich
szczeblach rachunku ekonomicznego jako podstawy wszel
kich decyzji. Zachodzi więc konieczność wzajemnego dosto
sowania dyrektyw planu oraz systemu dźwigni i bodźców
ekonomicznych, za pomocą których można oddziaływać na
kierunki działalności ekonomicznej jednostek wykonaw
stwa geodezyjnego. Szczególnie trudnym problemem jest
godzenie interesu ogólnospołecznego, reprezentowanego
przez Narodowy Plan Gospodarczy, z dążeniem poszczegól
nych przedsiębiorstw i interesem pracownika.
Przy rozpatrywaniu tych problemów celowe jest na
wstępie scharakteryzowanie i usystematyzowanie ekonomi
ki wykonawstwa geodezyjnego, wskazanie związku tej eko
nomiki z polityką ekonomiczną w zakresie geodezji, jak
również wskazanie dróg, którymi myśl ekonomiczna prze
nika do jednostek wykonawstwa geodezyjnego (przedsię
biorstw), wpływając na optymalizację działalności gospo
darczej tych jednostek.
.
.
Ekonomika wykonawstwa geodezyjnego jest tym działem
ekonomiki stosowanej, który bada zjawiska i prawidłowo
ści ekonomiczne występujące w wykonawstwie geodezyj
nym. Ma cna na celu ustalenie najbardziej efektywnych
instrumentów polityki ekonomicznej w odniesieniu do
prac geodezyjnych. Ekonomika bada więc prawidłowości,
natomiast polityka ekonomiczna określa cele gospodarcze.
Obie te dziedziny wiążą się ściśle ze sobą i wzajemnie
na siebie oddziałują. Z jednej strony polityka ekono
miczna posługuje się instrumentami i modelami określany
mi przez ekonomikę, z drugiej zaś — kierunek i zakres
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Metody i środki (instrumenty) działania
Niektóre pojęcia z zakresu ogólnych zagadnień ekono
miki geodezyjnej wymagają dalszego rozwinięcia. Badanie
zjawisk gospodarczych, ustalanie prawideł ekonomicznych
może być realizowane dwiema drogami nie wykluczający
mi się wzajemnie.
Pierwsza — "to metody empiryczne, posługujące się z re
guły praktycznymi doświadczeniami i wynikami uzyskiwa
nymi w poprzednich okresach działalności gospodarczej.
Druga droga — to opracowywanie modeli i reguł w opar
ciu o rozwiązania teoretyczne z szerokim stosowaniem
eksperymentalnych sprawdzianów.
Ekonomika oraz praktyczne 'wdrażanie postępu ekono
micznego dysponują coraz lepszymi metodami i środkami
naukowymi i technicznymi. Wymienić tu można przykła
dowo metody ekonometryczne, jak np. programowanie
liniowe, metody statystyki matematycznej, teorię przepły
wów międzygałęziowych; z drugiej — różne techniki dzia
łania: metody graficzne, wykresy Gautta, metody: PERT,
RAMPS, techniki maszynowe oparte na maszynach sta
tystycznych, elektronicznych maszynach cyfrowych itp.
Nie sposób wymienić w krótkim artykule wszelkich do
stępnych dziś, bądź rozwijanych teorii i technik. Należy
sobie zdawać sprawę, że dyscyplina, o której mowa, jest
nauką stosunkowo młodą, wdrażaną dopiero szerzej w na
szym systemie gospodarowania. Z dotychczasowych do
świadczeń należy też podkreślić, że praktyczne wdrażanie
nowych teorii i technik, optymalizujących obecny- system
planowania, zarządzania i gospodarowania, wymaga z jed
nej strony rozwiązań kompleksowych, z drugiej — dużej
rozwagi, a w wielu przypadkach eksperymentowania. Istot
ne jest również zastosowanie takich rozwiązań i środków,
które są współmierne do uzyskiwanych efektów w kon
kretnej działalności gospodarczej. Ważną rzeczą jest więc
umiejętność wyboru gwarantującego zwiększenie efektów
naszego działania bez nadmiernej i kosztownej rozbudowy
środków.
Wydaje się słuszne, aby zarówno w rozwiązaniach teore
tycznych, jak i przy opracowywaniu programów ekono
micznych oraz programów organizacyjno-technicznej rekon
strukcji uwzględniać dotychczasowe osiągnięcia i funkcjo
nujące poprawnie istrumenty ekonomiczne. Z tego też
względu zasługują na przypomnienie metody i formy dzia
łania, podjęte w celu optymalizacji wyników produkcyj
nych organów państwowej służby geodezyjnej i kartogra
ficznej. Są to:
a) stale doskonalona branżowa koordynacja zapotrzebo
wań na roboty geodezyjno-kartograficzne oraz ich bilan
sowanie z dysponowaną mocą produkcyjnych jednostek
wykonawstwa,
b) perspektywiczne planowanie i koordynowanie szkol
nictwa zawodowego oraz rozdziału nowych kadr technicz
nych, pozwalające na dostosowywanie rozwoju służb geo
dezyjnych do programu zadań i zmian (rozwoju) techno
logii>
.
.
, · ɪ u ∙
-K
c) normalizacja technologii — instrukcje techniczne, ich
dostosowywanie do wspomnianych wyżej zmian techno
logii>
d) normowanie pracy prowadzone pod egidą Branżowe
go Ośrodka Normowania Pracy, którego zasadniczym za
daniem jest opracowanie norm (normatywów) jednolitych
dla geodezji, w zakresie powtarzalnych zadań produkcyj
nych,
e) ceny jako instrument ekonomiczny (problem kwalifi
kujący się do szczegółowej analizy i naświetlenia). W tej
dziedzinie podstawowym aktem normatywnym jest uchwa
ła nr 499 Rady Ministrów, podjęta jeszcze w 1'958 r. —
o zasadach ustalania cen na roboty geodezyjne i kartogra
ficzne),
f) jednolite zasady wynagradzania pracowników zatrud
nionych w jednostkach wykonawstwa , geodezyjnego, w
oparciu o uchwałę nr 145 Rady Ministrów z Î19&3 r., zno
welizowaną uchwałą nr 367 Rady Ministrów z '1'966 r„
g) rozwijana stała informacja naukowo-techniczna z pod
stawowym ogniwem tej służby w geodezji — Branżowym
Ośrodkiem Informacji Technicznej i Ekonomicznej Insty
tutu Geodezji i Kartografii, wreszcie
h) zorganizowanie w IGiK ośrodka naukowo-badawcze
go, żajmującego się zagadnieniami ekonomiki w geodezji.
Wyliczając dotychczasowe formy i metody działania nie
można pominąć roli i znaczenia w rozwoju postępu orga
nizacyjnego, technicznego i ekonomicznego takich' organi
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zacji, jak Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Polskie To
warzystwo Ekonomiczne z ich różnorodnymi formami pra
cy. Wspomnieć tu wypada powołanie z inicjatywy aktywu
ekonomicznego GUGiK na terenie Warszawy Międzyzakła
dowego Koła Ekonomistów PTE, skupiającego pracowni
ków GUGiK, IGiK oraz warszawskich przedsiębiorstw geo
dezyjno-kartograficznych, podległych Prezesowi GUGiK.
Koło to, zrzeszające zarówno ekonomistów, jak i techników,
współpracuje ściśle z zakładowymi kołami SGP, a działal
ność swoją rozwija w grupach środowiskowych (miejsce
zatrudnienia) i tematycznych.
Oceniając środki, jakimi dysponuje geodeta w zakresie
doskonalenia ekonomiki branżowej, należy specjalnie pod
kreślić znaczenie i rolę bazy naukowo-technicznej, niezbęd
nej do realizacji tych zamierzeń.
W interesującej nas dziedzinie podstawową bazą nauko
wą jest Instytut Geodezji i Kartografii. Jak już podano,
w Instytucie powołano w 1965 r. komórkę naukowo-ba
dawczą zajmującą się ekonomiką branży. Podjęła ona już
konkretne działanie — między innymi — na temat modelu
jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego i za
stosowania analiz sieciowych do planowania i organizacji
produkcji w geodezji.
Drugim, istotnym elementem, decydującym o postępie
ekonomicznym, jest faki posiadania przez państwową służ
bę geodezyjną i kanograficzną własnej bazy technicznejW skład tej bazy wchodzą takie komórki organizacyjne,
jak stacja maszyn statystyczno-analitycznych oraz ośrodki
elektronicznej techniki obliczeniowej.
Charakterystyka branży, jej wpływ na kierunki rozwiązań

Poszukując wszelkich rozwiązań organizacyjnych i eko
nomicznych w geodezji należy unikać — naszym zda
niem — za daleko idących uogólnień w sensie wyszukiwa
nia zbyt ścisłych analogii z innymi dziedzinami techniki.
Nie należy rozumieć tego stwierdzenia jako negowanie
modeli i instrumentów stosowanych w skali ogólnopaństwowej, słusznych dla całej gospodarki narodowej. Nie
zbędne jest jednak opracowanie naukowe szeregu proble
mów z uwzględnieniem specyfiki branżowej.
W warunkach geodezyjnych, wynikających z charakteru
prac geodezyjno-kartograficznych, ciężar zagadnienia leży
w uruchamianiu instrumentów ekonomicznych działających
w warunkach możliwie elastycznych, odpowiadających for
mom organizacji jednostek wykonawstwa geodezyjno-kar
tograficznego.
Jakie, specyficzne dla geodezji, warunki wymagają po
stawienia takiej tezy?
Wymienić tu można kilka cech charakterystycznych, któ
re w takim powiązaniu nie występują w żadnej gałęzi
gospodarki narodowej:
a) niemożność oddzielenia w rozważaniach ekonomicz
nych działalności produkcyjnej w geodezji od tzw. dzia
łalności administracyjnej, a przede wszystkim od gospo
darowania zasobami powstającej w toku produkcji doku
mentacji geodezyjno-kartograficznej; nie przeczy temu
fakt, że w praktyce często istnieją wyodrębnione jednostki
wykonawstwa i komórki administracji geodezyjnej; , _ .
b) niemożność traktowania — mimo pozornych zbież
ności — dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, jak»
czynności inwestycyjnych, w rozumieniu przepisów i form
organizacyjnych wykonawstwa inwestycyjnego. Wykonaw
stwo geodezyjne bliższe jest znacznie twórczości technicz
nej niż typowej działalności inwestycyjnej.
Podkreślić należy, że zdefiniowanie pojęcia produkcji
geodezyjnej stanowi kapitalny problem, od rozwiązania
którego zależy prawidłowe modelowanie organizacji wy
konawstwa;
.
.
c) rozproszony w terenie i uzależniony od zmiennej lo
kalizacji zadań pomiarowych charakter większości pi’a
geodezyjnych;
d) przewaga w pracach geodezyjno-kartograficznych me
tod pracochłonnych nad kapitałochłonnymi, która to prze
waga utrzymywać się będzie w pomiarach inżynieryjno
*
przemysłowych oraz w pomiarach osnów jeszcze przez
długie lata; w tych warunkach podstawowym środkiem
produkcji jest wykwalifikowana kadra techniczna;
e) pomocniczy charakter wielu prac geodezyjno-karto
graficznych w stosunku do działalności podstawowej ɑ3'
nego resortu gospodarczego, co pociąga za sobą podporządkowanie tych prac i ekonomiki geodezyjnej — pɑɑ'
stawowym zadaniom resortowym i ich ekonomice;

f) stosunkowo duże rozdrobnienie komórek geodezyjnych
w różynch resortach, uzasadnione koniecznością utrzyma
nia wielu, często nawet jednoosobowych, stanowisk pra
cy, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania danej
jednostki produkcyjnej.
Powyższa, krótka charakterystyka specyfiki geodezyjnej
potwierdza konieczność stosowania elastycznych form orga
nizacyjnych, dostosowanych do zmieniających się zadań.
Rzutuje to również na zakres adaptowania rozwiązań eko
nomicznych stosowanych w innych działach gospodarki
narodowej. Problem powyższy wiąże się z potrzebą usta
lenia kryterium, według którego powinna być w działal
ności gospodarczej poszczególnych resortów uwzględniana
ekonomika geodezyjna. Kryterium takim — zdaniem auto
rów — powinna być możliwość wyodrębnienia geodezyj
nego produktu gotowego w toku innej działalności gospo
darczej. Stąd wniosek, że podporządkowanie zagadnień
wchodzących w pojęcie wykonawstwa i ekonomiki geode
zyjnej — ekonomice innej branży będzie tym większe, im
bardziej zatraca się możliwość wyodrębnienia prac geode
zyjnych z tej działalności, np. w biurze projektów, na
placu budowy itp. Rozumie się przez to, że wspomniane
wyodrębnienie pociąga za sobą możliwość tworzenia samo
dzielnych lub wyodrębnionych działów wykonawstwa geo
dezyjnego, tych ostatnich funkcjonujących w jednostkach
innego typu.

Model jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego
Obecne formy organizacyjne i związane z nimi zasady
zarządzania wykonawstwem geodezyjno-kartograficznym
są bardzo zróżnicowane. Analizując główne przyczyny
istniejącego stanu można dojść do następujących wnio
sków:
— w wielu jednostkach wykonawstwa geodezyjno-kar
tograficznego, działających w resortach gospodarczych, za
łożenia organizacyjne od strony formalno-prawnej są nie
przystosowane do specyfiki geodezyjnej,
— zachodzi też często podporządkowanie komórek wy
konawczych, a nawet wyodrębnionych przedsiębiorstw geo
dezyjno-kartograficznych jednostkom nadrzędnym innej
branży; w tych przypadkach następuje na ogół daleko idą
ce podporządkowanie ekonomiki geodezyjnej — ekonomice
tej branży.
W chwili obecnej cała gospodarka narodowa prowadzi
pracę w kierunku realizacji nowego modelu gospodarcze
go, uelastycznienie planowania, przesunięcia bieżących de
cyzji gospodarczych w maksymalnym stopniu na szczebel
zjednoczeń, a nawet poszczególnych przedsiębiorstw, eli
minacji biurokracji i kilkakrotnego rozpatrywania tych
samych problemów na różnych szczeblach administracji
gospodarczej. Kompleksowość wprowadzanych zmian po
zwala zakładać pozytywne wyniki. Jak wiadomo, w po
przednich okresach nie było takich warunków, a fragmen
taryczne, słuszne wycinkowo rozwiązania nie dawały po
żądanych efektów ekonomicznych, dając argumenty prze
ciwnikom reform na rzecz utrzymania dotychczasowych
scentralizowanych metod planowania i zarządzania. Przy
kładem tych konfliktów-mogą być tutaj wysiłki zmierza
jące do uelastycznienia planowania i kolidujące z tymi
zamierzeniami usztywnienie odgórnych, dyrektywnych
wskaźników Narodowego Planu Gospodarczego, wzbogaca
nych przez kolejne ogniwa administracji centralnej i te
renowej.
I w geodezji, podobnie jak w całej gospodarce narodo
wej, zachodzi konieczność zweryfikowania wielu dotych
czasowych rozwiązań, ich wzajemnego skorelowania
i wzbogacenia nowymi instrumentami ekonomicznego od
działywania.
Istotnym w tym zakresie problemem jest ustalenie naj
właściwszego dla geodezji modelu jednostki wykonawstwa
geodezyjno-kartograficznego. Temat ten został już podjęty
w ramach prac Instytutu Geodezji i Kartografii. Można
stwierdzić, że zachodzi w geodezji konieczność zróżnico
wania tego modelu w dostosowaniu proponowanych roz
wiązań do zadań produkcyjnych.
Biorąc pod uwagę fakt, że wykonawstwo geodezyjnokartograficzne stanowi ekonomiczną działalność produk
cyjną o szczególnym charakterze, przy występującym jed
nocześnie ryzyku, podstawowy model organizacyjny powi
nien być dostosowany do tej specyfiki. Zdaniem autorów,
takim organizmem przystosowanym do realizacji zadań
geodezyjno-kartograficznych jest przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo jest bowiem wyodrębnioną organiza
cyjnie jednostką gospodarczą, posiadającą osobowość praw
ną, mającą za zadanie wytwarzanie dóbr i usług produk
cyjnych, przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji na
kładów i środków, działającą w warunkach istnienia ry
zyka, w ramach Wydzielonych środków i odrębnej gospo
darki finansowej. Zasługują przy tym na podkreślenie
następujące istotne cechy przedsiębiorstwa, odróżniające
je od innych komórek produkcyjnych:
— autonomia w dysponowaniu i zarządzaniu czynnikami
i środkami produkcji,
— samodzielność finansowa — wydzielenie wyników
działalności finansowej,
— operowanie instrumentami ekonomicznymi — bodźce
ekonomiczne oddziaływania, rachunek ekonomiczny,
— elastyczne formy i metody działania, dostosowane do
ponoszenia uzasadnionego ryzyka.
Powyższe argumenty, przemawiające za przedsiębior
stwem jako podstawową formą organizacyjną wykonaw
stwa geodezyjno-kartograficznego, nie wykluczają celowo
ści i konieczności stosowania form innych, stwarzających
jednak trudniejsze warunki podnoszenia ekonomicznej
efektywności.
Obok konieczności przyjęcia właściwego modelu struk
turalnego wyłania się niemniej poważne zagadnienie okre
ślenia wielkości przedsiębiorstwa.
Przyjąć można już obecnie założenie, które realizowane
będzie w programach organizacyjno-technicznej rekon
strukcji, że im bardziej Inechanizowany i automatyzowany
będzie proces wytwórczy geodezji, tym szybciej następo
wać będzie koncentracja niektórych jednostek wykonaw
stwa geodezyjnego lub zadań produkcyjnych. Odbywać się
to może w różnych, dostępnych formach współpracy i ko
ordynacji branżowej (porozumienia, kooperacja, patronaty,
wspólne ośrodki zarządzania), do fizycznego scalania funk
cjonujących obecnie jednostek organizacyjnych włącznie.
Stwierdzić też można, że niezależnie od teoretycznych
dociekań i praktycznych doświadczeń poważną rolę w opty
malizowaniu działalności przedsiębiorstwa powinna ode
grać właściwa polityka cen.
Mierniki wielkości produkcji w geodezji

W zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych mier
ników wykonawstwa geodezyjnego pragniemy przedstawić
dotychczasowe doświadczenia i rozwiązania, zastosowane
w przedsiębiorstwach podległych GUGiK.
W okręgowych przedsiębiorstwach mierniczych, Państwo
wym Przedsiębiorstwie Fotogrametrii oraz Państwowym
Przedsiębiorstwie Geodezyjnjin prowadzono przez szereg
lat miernik rzeczowy produkcji, wyrażony w jednostkach
przeliczeniowych: ha, km, punkt — w zależności od ro
dzaju robót. W praktyce jednak w OPM-ach stosowanie
tych mierników przy bardzo dużym zróżnicowaniu robót,
nawet w tych samych rodzajach produkcji, nie zdało
egzaminu. Mierniki te natomiast Utrzjrmano z powodze
niem do dnia dzisiejszego w PPF i PPG.
W tjrm stanie rzeczy powstała konieczność udoskonalenia
miernika wartościowego produkcji jako jednego z podsta
wowych mierników w OPM-ach. O ile jednak miernik
rzeczowy wjrraża wielkość wykonanej produkcji, o tyle
miernik wartościowy jest wskaźnikiem jej wartości przy
padającej na jednego pracownika bezpośredniej produkcji,
inżynieryjno-technicznego lub ogółem. W pionie GUGiK
wprowadzono dwa lata temu doświadczalnie nowy mier
nik wartościowy, zbliżony do pojęcia produkcji czystej.
Jest to normatywny nakład pracy, wjrrażony wartością
płac wyliczonych na podstawie norm pracy (w akordowjrm systemie wynagradzania) lub założeń kalkulacj∙jnych
(w czasowo-premiowym systemie Wjmagradzania). Miernik
ten zastosowano w planowaniu, ewidencji i analizach tech
niczno-ekonomicznych, zachowując jeszcze na okres przej
ściowy pomocniczo — dotychczasowy wartościowy miernik
produkcji oparty o ceny bieżące.
W nowym mierniku uległy eliminacji te wszystkie czyn
niki, które nie obrazują właściwego nakładu produkcyjne
go (twórczego) pracy żywej w przedsiębiorstwie geodezyjno-kartograficznjrm, tj. wartość materiałów, koszt podró
ży, diety i koszty noclegów, koszty transportu oraz różnica
narzutów kosztów ogólnych w cenach.
Dla celów planowania analiza mocy produkcyjnej po
szczególnych działów produkcji, wydajności pracy, podzia
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łu środków produkcji pomiędzy przedsiębiorstwa zgrupo
wane w GUGiK, nowy miernik wykazuje znaczne zalety
w porównaniu z miernikiem wyrażonym w cenach bieżą
cych.
Wartość nowego miernika znalazła potwierdzenie w przy
jęciu go jako podstawy bankowej korekty funduszu płac
w przedsiębiorstwach podległych GUGiK.
Podanego wyżej rozwiązania nie można traktować jako
ostatecznego. Zachodzi konieczność prowadzenia dalszych
studiów nad doskonaleniem mierników produkcji w geo
dezji tak, aby można było w sposób najbardziej prawidło
wy zarówno bilansować moc produkcyjną jednostek wy
konawstwa, jak i oceniać realizację zadań planowych,
kształtowanie się kosztów produkcji.

Ocena jakości robót z punktu widzenia ekonomiki
W geodezji również i jakość produkcji jest problemem
bardzo specyficznym. W innych dziedzinach produkcji,
np. w przemyśle, mamy do czynienia z produktami o róż
nej jakości, grupowanymi w gatunkach (I, II, III, a nawet
poza wyborem), nie mówiąc już o specjalnych znakach
jakości.
W geodezji taka klasyfikacja jest niemożliwa, obowią
zują bowiem inne kryteria. Wytworzona dokumentacja geo
dezyjno-kartograficzna powinna odpowiadać parametrom
dokładnościowym, ustalonym w przepisach bądź warun
kach technicznych. Parametry te z reguły mieszczą się
w dopuszczalnych przedziałach błędów, uwzględniających
osiągalną w geodezji i uzasadnioną gospodarczo dokład
ność pomiarów oraz teorię rozkładu błędów.
Z zagadnień ściśle związanych z jakością produkcji
a nie rozwiązanych prawidłowo w dotychczasowym syste
mie zarządzania jest problem bodźców ekonomicznych, za
bezpieczających jakość pracy. I tak przykładowo należy
uznać za nieprawidłowe rozwiązanie fakt uzależnienia pre
mii inspektorów nadzoru technicznego, odpowiedzialnych
za jakość produkcji — od wykonania planu produkcji go
towej całego przedsiębiorstwa. Stan ten stwarza zrozu
miałą presję w kierunku liberalizowania kryterium i me
tod kontroli na rzecz wykonania wskaźnika dyrektywnego,
uzależniającego uruchomienie funduszu premiowego w
przedsiębiorstwie.
Z drugiej strony fundusz ten dzielony jest najczęściej
w sposób mechaniczny, bez właściwego oddziaływania wy
sokością przyznanej premii na efektywność kontroli tech
nicznej i jej skuteczność.
Podkreślić należy, że prawidłowe działanie wspomnia
nych bodźców może być uzyskane w warunkach komplek
sowego rozwiązania metod planowania i zarządzania.
Zagadnieniem samym w sobie jest problem maksymal
nie jednolitej oceny jakości robót, dokonywanej przez
duży zespół inspektorów, w warunkach terenowych, przy
braku odpowiednio unormowanych pizepisów i instruk
tażu. Liczyć się przy tym należy ze zjawiskiem nieunik
nionego subiektywizmu.
Postęp techniczny

W zakresie postępu technicznego w geodezji i. kartografii
wymienić można dwa podstawowe kierunki działania:
— postęp techniczny na drodze modernizacji bazy tech
nicznej,
— postęp techniczny na drodze normalizacji procesów
produkcyjnych.
Ten ostatni kierunek wymaga naświetlenia. Opracowany
proces produkcyjny to tylko część istotnej funkcji, którą
spełniają przepisy techniczne.
Zasadnicze znaczenie ma dostosowanie w przepisach
technicznych wymogów dokładnościowych i treści wytwa
rzanej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do kon
kretnych potrzeb danych zamierzeń inwestycyjnych i go
spodarczych a nie wyłącznie do geodezyjnych kryteriów
dokładnościowych. Ta funkcja przepisów technicznych nie
była dotychczas właściwie wyeksponowana i uwzględniana
w obowiązujących instrukcjach technicznych.
Poważnym problemem jest metodyka obliczania efektów
ekonomicznych postępu technicznego. W praktyce geodezyj
no-kartograficznej nie osiągnięto na tym odcinku więk
szych wyników. Dziedzina ta wymaga odpowiedniego po
wiązania ogólnych prawideł stosowanych w gospodarce
narodowej z warunkami produkcji geodezyjnej. Zadanie to
powinno być podjęte nie tylko przez Instytut Geodezji
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i Kartografii, w zakresie przede wszystkim rachunku
makro, lecz także przez większe jednostki wykonawstwa
geodezyjno-kartograficznego.
Normowanie pracy

Zagadnienie prawidłowego normowania pracy jest jed
nym z podstawowych elementów postępu organizacyjnego
i techniczno-ekonomicznego również i w wykonawstwie
geodezyjno-kartograficznym.
Na wstępie nasuwa się pytanie, czy czynności wykonaw
stwa geodezyjno-kartograficznego kwalifikują się do nor
mowania pracochłonności, biorąc pod uwagę duży stopień
niepowtarzalności robót wykonywanych w bardzo różno
rodnych i zmiennych warunkach terenowych i atmosfe
rycznych.
Niezależnie od systemu płac, odpowiedź na powyższe
pytanie jest twierdząca. Nie ma bowiem możliwości pro
wadzenia jakiejkolwiek działalności wykonawczej bez opar
cia pracy o normatywne założenia środków potrzebnych
do jej wykonania. W zastosowaniu do systemów płac nor
my powinny się jednak ograniczać do prac typowych, po
wtarzalnych z punktu widzenia procesu technicznego.
Z bogatej problematyki normowania pracy na pierwszy
plan wysuwają się, poza podporządkowaniem normowania
wspólnej polityce branżowej, następujące trzy podstawo
we tematy, rozwiązanie których w poważnym stopniu
rzutować będzie na optymalizację nakładu pracy w geo
dezji:
1) ujednolicenie norm pracy,
2) ograniczenie norm wyłącznie do tych czynności geo
dezyjno-kartograficznych, które z dopuszczalną w geodezji
tolerancją mogą i powinny być normowane,
3) usprawnienie procesu ustalania norm pracy.
Realizacja postawionych wyżej zagadnień stworzy wa
runki do ujednolicenia płac w geodezji i lepszego, efek
tywniejszego wykorzystywania funduszu płac przeznacza
nego w Narodowym Planie Gospodarczym na zadania z za
kresu geodezji i kartografii.
Ujednolicenie norm pracy, tym samym zagwarantowanie
jednakowego wynagrodzenia za ten sam nakład pracy,
przyczyni się bez wątpienia do stabilizacji kadry, zapo
biegnie koniunkturalnym fluktuacjom i wynikającym z tego
powodu stratom. Powstaną wtedy warunki do pełnego
realizowania uzasadnionej gospodarczo polityki płac, jed
nolitej w skali całego państwa służby geodezyjnej i kar
tograficznej.
Analizując trudności nasuwające się przy ustalaniu jed
nolitych norm pracy w geodezji, ¡należy podkreślić, że
poważną przeszkodą w realizacji tego kierunku jest wy
stępująca dotychczas silna tendencja różnicowania norm
pracy, motywowanego specyfiką resortową, mimo że do
kumentacja geodezyjno-kartograficzna często wykonywana
jest wg tej samej technologii (instrukcji technicznej).
Kolejnym zadaniem wymagającym naukowego opraco
wania jest podniesienie jakości normowania pracy na dro
dze zastosowania nowej techniki analityczno-obliczeniowej
przy tych czynnościach.
Ceny na roboty geodezyjno-kartograficzne

Cena jest szczególnym instrumentem ekonomicznym po
zwalającym na ocenę działalności gospodarczej danej jed
nostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. Z tego
też względu przyjęcie właściwej struktury cen i polityki
cen ma kapitalne znaczenie w podnoszeniu postępu eko
nomicznego.
Problem właściwych cen nasuwa wiele pytań, z których
wymienimy najbardziej typowe:
— Czy ceny powinny być scalone, oparte na kosztach
przeciętnych, czy też ściśle powiązane z faktycznymi kosz
tami, ponoszonymi na danym obiekcie; w tym przypadku
byłyby to ceny rozdrobnione, aczkolwiek oparte o norma
tywy poszczególnych elementów kosztów?
— Czy należy utrzymać ceny sztywne — jako zasadę
powiązania działalności gospodarczej z budżetem państwa,
czy też przyjąć zasadę cen maksymalnych z możliwością
dowolnych upustów na rzecz zamawiającego?
— Jaką rentowność powinien zabezpieczyć poziom cen?
Czy ceny powinny być bazowane na najlepszym, przecięt
nym, czy też najsłabszym przedsiębiorstwie?
— Jak powinny być korelowane efekty ekonomiczne po
stępu technicznego z poziomem cen?

__ Czy powinny być jednolite ceny branżowe oparte na
jednolitych normach pracy, czy też dopuścić zróżnicowa
nie cen w resortowych służbach geodezyjnych w zależno
ści od poziomu organizacyjnego i technicznego poszczegól
nych jednostek wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego?
Powyższe, na pewno niepełne wyliczenie zagadnień zwią
zanych z omawianym instrumentem ekonomicznym wy
maga także kompleksowych decyzji opartych o rozwiąza
nia podjęte w ramach ekonomiki geodezyjnej, jednak
w pełni podporządkowane polityce gospodarczej państwa.

W konkluzji powyższych rozważań nasuwają się nastę
pujące wnioski końcowe:
1. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sensu largo,
powinna być kwalifikowana jako usługa produkcyjna
o charakterze twórczości technicznej.
2. Przez geodezyjny produkt końcowy należy rozumieć
dokumentację stanowiącą pełnowartościowy produkt dla
zamawiającego, bez względu na zakres wykonanej roboty.
3. W zakresie mierników wielkości produkcji usług geo
dezyjno-kartograficznych należy przyjąć za podstawę:
a) mierniki naturalne (km, ha, pkt) w odniesieniu do
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów;
b) wartość normatywnego nakładu pracy bezpośrednioProdukcyjnej — jako miernik kompleksowy.
4. Za optymalną jednostkę wykonawstwa geodezyjnokartograficznego należałoby przyjąć formę przedsiębior
stwa na pełnym rozrachunku gospodarczym, przy równo
czesnym wykorzystaniu innych form organizacyjnych
(np. jednostki budżetowe), uzasadnionych konkretnymi wa
runkami.
5. W jednostkach budżetowych powinno nastąpić wdro
żenie rachunku ekonomicznego i innych instrumentów eko
nomicznego oddziaływania na kierunki i wyniki pracy.
6. W geodezji formy organizacji, planowania i zarzą
dzania wykonawstwem powinny być możliwie elastyczne.
Dotyczy to w szczególności:
a) ustalania zadań i środków w narodowych planach
gospodarczych,

b) kontroli bankowej funduszu płac,
c) systemu bodźców ekonomicznych,
d) wewnętrznej organizacji jednostek wykonawstwa oraz
planowania wewnątrzzakładowego.
7. Przy opracowywaniu jednolitych cen należałoby przy
jąć poziom kosztów jednostkowych w grupie przedsię
biorstw wiodących dla danego rodzaju robót.
Pilnego rozwiązania w oparciu o powyższe ustalenia
wymagają z kolei:
8. Opracowanie optymalnych modeli organizacji jedno
stek wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego.
9. Opracowanie jednolitych dla całej branży zasad me
todologicznych działania ekonomicznego (ujednolicona kla
syfikacja robót, wspólne metody planowania zadań i środ
ków dla ich wykonania, jednolite mierniki produkcji, jed
nolite metody analiz ekonomicznych, pozwalające na pełną
porównywalność wyników gospodarczych między zakłada
mi i resortami; jednolite zasady normowania pracy i sy
stemy płac, metody rachunku ekonomicznego itd.).
10. W szczególności w zakresie zasad wynagradzania
pracowników, przejście w coraz szerszych rozmiarach na
czasowo-premiowy system płac, ograniczając akord typo
wych, jednorodnych procesów geodezyjnych. W _ tym celu
opracowanie kompleksowego programu umożliwiającego
zapewnienie równowagi ekonomicznej systemu _ czasowopremiowego w porównaniu z efektami uzyskanymi w akordowym systemie plac (wydajność pracy).
Realizacja przedłożonych wniosków i kierunków działa
nia wymaga stworzenia lepszych warunków dla realizacji
postępu ekonomicznego w skali całej geodezji. W tym celu
zainteresowane instytucje i organizacje (resorty, IGiK,
SGP, PTE) powinny organizować bądź inicjować wspólne
konsultacje, podejmować skoordynowane programy postę
pu techniczno-ekonomicznego i organizacyjnego, stosować
szerokie formy szkolenia ekonomicznego techników i tech
nicznego ekonomistów, przy wykorzystywaniu wzajemnych
doświadczeń.
Tylko w takich warunkach i przy szerokiej współpracy
wszystkich zainteresowanych, w tym wszystkich działaczy
naszej zawodowej organizacji, potrafimy zabezpieczyć pra
widłowy rozwój geodezji i kartografii w kraju i sprostać
stawianym przed nami zadaniom.

ANDRZEJ HOPFER

UKD 631.11:528.45

0 możliwościach praktycznego uwzględniania wpływu czynników terenowych
na kształtowanie Wielkotowarowego gospodarstwa rolnego
Część I

I. Zakres uwzględniania wpływu czynników terenowych
w projektowaniu urządzeniowo-rolnym

Wielkość areału gospodarstwa rolnego, kształt figury,
w jaką areał ten będzie uformowany oraz szczegółowy
przebieg linii granicznej okalającej tę figurę zależne są
od wpływu różnych czynników. Najogólniej poprowadzo
ny podział pozwoli wśród tych czynników wyodrębnić dwie
podstawowe grupy: 1) czynniki terenowe i 2) czynniki
gospodarcze (ekonomiczne).
Specyfika produkcji rolnej powoduje, że oddziaływanie
wymienionych czynników jest ściśle ze sobą związane,
a wyodrębnienie zakresów tego oddziaływania nie zawsze
jest możliwe. Jednak dla celów porządkowania i systema
tyzowania przebiegu projektowania celowe jest oddzielne
traktowanie wpływu czynników zakwalifikowanych do
wspomnianych wyżej dwu grup.
Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia ro
dzaju wpływu wywieranego przez czynniki terenowe, nale
ży pokrótce scharakteryzować rolę czynników gospodar
czych w przebiegu i wynikach projektowania układu
areałów Wielkotowarowych gospodarstw rolnych.
Rola ta sprowadza się generalnie do następujących
punktów:
a) wpływ struktury władania i użytkowania gruntów na
system gospodarowania,

b) wpływ zasobu siły roboczej, poziomu mechanizacji
i wyposażenia technicznego gospodarstwa rolnego,
c) uzależnianie kierunku produkcji od niezbędnych po
trzeb rynku, od związków zachodzących między różnymi
gałęziami produkcji wewnętrznej w gospodarstwie (w przy
padku gospodarstwa indywidualnego rolę tę spełniają po
trzeby producenta i jego rodziny, a także w pewnym stop
niu tradycja) oraz od poziomu fachowych umiejętności pro
ducentów,
d) wpływ warunków klimatycznych wykazujący także
zależność od czynników terenowych.
Czynniki ekonomiczne nie decydują jednak same o spo
sobach, warunkach i wynikach produkcji rolnej. Podstawę
tej produkcji stanowią czynniki terenowe, będące zarówno
warsztatem pracy rolnika, jak i elementem decydującym
o możliwościach korzystania z tego warsztatu. Czynniki
terenowe, charakteryzując się różnym stopniem trwałości
(jeżeli chodzi o możliwości ich rozmieszczenia na obszarze
gospodarstwa i możliwości zmiany niektórych ich cech —
istotnych dla produkcji rolnej), a także różnym zakresem
wpływu na warunki prowadzenia produkcji, są elemen
tem, którego nie można pominąć w rozważaniach nad za
gadnieniem prawidłowej organizacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej.
Wpływ czynników terenowych na warunki i przebieg
produkcji rolnej w ogólnych zarysach przedstawia się na
stępująco:
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a) warunkowanie rodzajów roślin, jakie mogą być upra
wiane na określonych obszarach, warunkowanie sposo
bów prowadzenia tej uprawy oraz wysokość uzyskiwanych
plonów, a także warunkowanie w pewnym stopniu rodzaju
i rozmiarów produkcji zwierzęcej,
b) warunkowanie wyboru miejsca pod projektowaną
bazę budynkową (produkcyjną, mieszkaniową i uzupełnia
jącą) lub też
c) ograniczanie swobody reorganizacji produkcji rolnej
przez rodzaj, stan i położenie istniejącej bazy budynkowej
(traktowanej w tym przypadku również jako czynnik tere
nowy),
d) uzależnianie wielkości obszaru użytków rolnych
związanych z jedną bazą budynkową — produkcyjno-mieszkaniową,
e) kształtowanie figury, jaką tworzy areał wielkotowarowego gospodarstwa rolnego,
f) ustalanie przebiegu linii granicy zewnętrznej gospo
darstwa,
g) określanie możliwości organizacyjno-gospodarczego
podziału terytorium gospodarstwa.
Przy rozwiązywaniu zagadnień projektowych z zakresu
geodezyjnego urządzania terenów rolnych, czyniki gospo
darcze traktować można jako element pozostający zasad
niczo poza zakresem kompetencji projektanta. Natomiast
czynniki terenowe mieszczą się w tym zakresie, a zasięg
swobody stosowania różnorodnych rozwiązań zależny jest
głównie od stopnia trwałości postaci i lokalizacji poszcze
gólnych czynników. Najczęściej rozwiązanie optymalne
uzyskać można przez dostosowanie wzajemne koncepcji
gospodarczej i sytuacji terenowej. W rozwiązaniu takim
rozmieszczenie na obszarze gospodarstwa różnych, od
dzielnie uprawianych fragmentów użytków rolnych i układ
komunikacyjny łączący w zwartą całość organizm gospo
darstwa, w powiązaniu z wykorzystaniem określonych za
sobów siły roboczej i poziomu wyposażenia, zapewniają
maksymalizację celu, jakim jest dążenie do otrzymania
optymalnych wyników w produkcji gospodarstwa.
Problem końcowy projektowania może być także po
stawiony odwrotnie. Zakładając ograniczenie w postaci wy
mogu uzyskania konkretnych (np. średnich warunków dla
określonego rejonu) wyników produkcji, należy dążyć do
minimalizacji funkcji celu, jakim w tym przypadku może
być zmniejszenie do niezbędnego minimum kosztów wytwo
rzenia założonej produkcji.
Oba te zadania dadzą się dokładnie rozwiązać przy za
stosowaniu programowania liniowego. Jednak odnośnie
analizowanego tu zagadnienia kształtowania areałów i prze
biegu granic zewnętrznych gospodarstw rolnych — wpro
wadzanie tej metody byłoby w pewnym sensie przed
wczesne i zbyt kosztowne. Zagadnienie to występuje bo
wiem na wstępie do właściwego projektowania gospodar
czego i nie wymaga zbyt wielkiej precyzji uzyskiwanych
efektów.
Dlatego też zadowalającym wynikiem projektowania bę
dzie przedstawienie przez geodetę urządzeniowca propozy
cji układu podstawowych elementów podziału gospodarczoOrganizacyjnego areałów sąsiadujących ze sobą gospo
darstw, w zależności od występujących na badanym
obszarze czynników terenowych. Propozycja taka może być
przy tym przedstawiana w oparciu o znane uprzednio
założenia gospodarcze ustalone dla projektowanych jed
nostek lub też sama może stanowić podstawę do później
szego opracowania takich założeń.
Czynności projektowe należy więc wykonywać przy za
stosowaniu metod nie wymagających wielkich nakładów
pracy i kosztów, a pozwalających na uzyskiwanie wyni
ków spełniających przedstawione wyżej założenia.

II. Ustalenie wspólnego miernika uwzględniającego wpływ
różnych czynników terenowych na kształtowanie obszaru
tjgr.
Charakterystyczną cechą produkcji rolnej jest jej ścisłe
związanie z ziemią — warsztatem pracy, rozmieszczonym
na dużych obszarach. Udział człowieka w wykonywaniu
procesów produkcyjnych wymaga więc — między innymi—
ciągłego niemal poruszania się po tych obszarach przy
uprawie, pielęgnacji i zbiorach, przy dojazdach lub doj
ściach do miejsca pracy, przewozie wyprodukowanej ma
sy itp. Ruchy takie wykonywane są we wszystkich właści
wie częściach areału gospodarstwa, a więc po drodze
i po bezdrożu, z wyłączeniem niekiedy użytków nie biorących udziału w produkcji rolnej. Wyłączeniu temu podle
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gają także pastwiska, gdzie elementem ruchu produkcyjne
go jest wyraźnie odmienny od ruchu związanego z pozo
stałymi działami produkcji rolnej.
Przejazdy wykonywane na obszarach gospodarstw rol
nych wg opinii wielu naukowców podzielić można na 3
podstawowe grupy:
a) przejazdy robocze, zwane także produkcyjnymi (orka,
siew, pielęgnacja, zbiory itp.),
b) przejazdy transportowe (dojazdy pracowników, do
wóz maszyn, materiału siewnego, nawozów, wywóz plo
nów itp.),
c) przejazdy podwórzowe.
Te ostatnie, stanowiąc niewielką część ogólnej długo
ści przejazdów w gospodarstwie, nie będą brane pod uwa
gę w dalszych, przedstawionych tu rozważaniach.
Dla ustalenia miernika uwzględniającego wpływ czyn
ników terenowych, który mógłby być stosunkowo łatwo
wykorzystany w projektowaniu układów areałów i prze
biegu granic zewnętrznych gospodarstw, posłużono się kil
koma uproszczeniami.
Przede wszystkim przyjęto, że produkcyjne i transpor
towe przejazdy w Wielkotowarowych gospodarstwach rol
nych wykonywane są za pomocą mechanicznej siły po
ciągowej. Znajduje to uzasadnienie w fakcie, że w pod
stawowej grupie Wielkotowarowych gospodarstw — PGR,
mechaniczna siła pociągowa stanowi już obecnie 70—80%
całej siły pociągowej, wykazując zresztą tendencję wzro
stową również w gospodarstwach indywidualnych.
Dalej, spośród czynników terenowych wybrano te, które
w sposób najbardziej uchwytny i stały wpływają na wa
runki poruszania się mechanicznej siły pociągowej w gos
podarstwie. Są to:
— ukształtowanie pionowe obszaru gospodarstwa,
— rodzaje użytków rolnych, ich jakość i niektóre cechy
charakteryzujące glebę z punktu widzenia możliwości pro
wadzenia prac uprawowych i transportowych,
— rozmieszczenie użytków i klas gruntów na obszarze
tjgr.,
— układ, rodzaje nawierzchni i spadki podłużne dróg
transportu rolnego.
Wpływ poszczególnych czynników na rozpatrywany tu
problem przyjęto więc wyrażać liczbowo za pośrednic
twem procentowych strat maksymalnej mocy traktorów
używanych na wykonanie określonej czynności agrotech
nicznej lub transportowej w konkretnych warunkach te
renowych.
Przedstawiona niżej metoda opracowana została w opar
ciu o te uproszczenia, a ilustrujące ją wartości liczbowe,
charakteryzujące wpływ różnych czynników terenowych,
nie są wielkościami o uniwersalnym zastosowaniu, lecz
odpowiadają warunkom terenowym, wyposażeniu tech
nicznemu i głównym kierunkom gospodarowania
w
PGR-ach pow. Morąg, woj. olsztyńskiego. Dla innych re
jonów, a także przy założeniu innego stopnia dokładności
ustalonych wielkości współczynników liczbowych lub dla
innego zasięgu możliwości stosowania tych współczyn
ników w praktyce projektowej, wielkości te, a także
ich stosunki wzajemne mogą ulegać zmianie.
III. Współczynniki liczbowe odpowiadające wpływowi
poszczególnych czynników terenowych na kształtowanie
areałów i granic Wielkotowarowych gospodarstw rolnych
Współczynnik
1 — z uwagi na ukształtowanie
pionowe terenu gospodarstwa (W1). Zgodnie z przedsta
wionymi wyżej zasadami, współczynnik ten można usta;
lić poprzez określenie procentowych strat maksymalnej
mocy traktorów przy pokonywaniu różnego rodzaju spad
ku na obszarach, po których prowadzone są przejazdy w
toku prac związanych z produkcją rolną. Wyniki, stano
wiące przeciętne z obliczeń wykonanych dla szeregu ty
pów traktorów, przedstawiono w tablicy 1.
Wielkości W1 odpowiadające poszczególnym przedziałom
spadku można stosować zarówno dla obszarów użytków
rolnych, jak i dla odcinków dróg wykorzystywanych przy
wykonywaniu transportu rolnego. W pierwszym przypadku
wielkość współczynnika należy traktować jako odpowiada
jącą średniemu powierzchniowemu spadkowi badanego
terenu, obliczanemu za pomocą wzoru:
h Vw

J' =

0,7

(1)

Wzór ten stanowi zmodyfikowaną postać wzoru na obli-

Tablica 1

starczaj ąco dokładnie wyrażą dane gleboznawcze klasy
fikacji gruntów. Proponowane przedziały grupowania klas
gruntu oraz odpowiadające im wartości współczynnika W3
:przedstawiono w tablicy 3. Wartości te określają zwielo
krotnienie ilości przejazdów niezbędnych do obsłużenia
transportowego danego rodzaju użytku (w podanym w ta
blicy 3 przykładzie — w stosunku do gruntów ornych
grupy III).
Tablica 3

czanie spadku powierzchniowego, który zaproponował No
wak i[22]. We wzorze tym:
h — oznacza wielkość pionowego odstępu warstwie,
V — ogólną długość warstwie przebiegających na pox-'
danym obszarze,
P — powierzchnię tego obszaru,
0,7 — współczynnik wyrażający stosunek średniego spad
ku powierzchniowego do spadku maksymalnego.
Stosując współczynnik W1 dla liniowych tras transporto
wych, odpowiednie spadki tej trasy należy obliczać wg
wzoru:

w którym:
n — liczba warstwie przecinających badany odcinek
trasy,
h — wielkość pionowego odstępu warstwie,
1 — długość badanego odcinka.
Współczynnik 2 — z uwagi na rodzaj użytku, po
którym wykonywane są przejazdy transportowe (W2).
Współczynniki liczbowe odpowiadające wpływowi rodza
ju użytku na warunki wykonywania przejazdów transpor
towych przedstawiane są dość często w literaturze facho
wej. W wyniku analizy szeregu takich propozycji stwier
dzono, że rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami
liczbowymi tych współczynników są niewielkie, a do sto
sowania w projektowaniu urządzeniowo-rolnym
przyjąć
można wielkości zbliżone do średniej z różnych wskazań.
W tablicy 2 przedstawiono zestaw takich wielkości współ
czynnika W2.
Tablica 2

Współ
czynnik

W,

Rodzaj użytku (nawierzchni)
zaora- i
ne pole ściernisko

2,50

2,00

łąka
(pastw.)

1,75

droga
gruntowa
1,00

droga
brukowana

0,67

Lp.

1
2
3
4
5
6

Grunty orne — I, II i Illa
- ɪɪɪa, ɪɪɪb, IVa
- IIIb, IVa, IVb
- IVa, IVb, V
- V, VI
łąki — przeciętnie

Współczynniki zamieszczone w tablicy 2 nie uwzględnia
ją wszystkich rodzajów i stanów nawierzchni, po której
poruszają się pojazdy podczas wykonywania przejazdów
w gospodarstwie rolnym. Inne warunki poruszania się
stwarza zorane pole bezpośrednio po orce, a inne — zimą
w Oikresie mrozów. Rówinież droga brukowana: sucha, mo
kra i pokryta cienką warstwą lodu wymagałaby stosowa
nia odmiennych współczynników. Dlatego też współczyn
niki zamieszczone w tablicy 2 odpowiadają tylko najczęś
ciej spotykanym przypadkom i przeciętnym warunkom
klimatycznym panującym podczas wykonywania zasadni
czej ilości przejazdów w gospodarstwie.
Współczynnik 3 — z uwagi na jakość użytków
rolnych (W3). Współczynnik ten, porównywalny wprawdzie
z innymi współczynikami, ustalony został inną drogą.
Pomiędzy przyjętymi za miernik wpływu różnych czyn
ników terenowych warunkami transportowymi a jakością
użytków rolnych zachodzi związek polegający na zwięk
szeniu wielkości mas przeznaczonych do transportowania
i ilości przejazdów niezbędnych do wykonania w toku pro
wadzenia różnych czynności agrotechnicznych, w miarę
wzrostu wartości produkcyjnej gleby. Zależność ta różnie
jest oceniana przez różnych autorów — odnosi się ją do
kompleksów glebowo-uprawowych, do przyjętego w da
nym rejonie kierunku gospodarowania lab do specjalnie
■opracowanego systemu szacowania gruntów. Ponieważ roz
patrywany tu problem projektowy nie jest traktowany ja
ko rozwiązanie ostateczne i przed zrealizowaniem go na
gruncie przewidywać należy wprowadzenie niezbędnych ko
rekt z punktu widzenia możliwości praktycznego prowa
dzenia określonego kierunku produkcji rolnej, wpływ ja
kości gruntów na kształtowanie areału gospodarstwa wy

2,00
1,50
1,00
0,75
0,50
0,30

Określając wielkości W3 posłużono się uproszczeniami
polegającymi na pominięciu zróżnicowania
stosowanych
środków transportowych oraz specyfiki przewożonych mas.
W konkretnych warunkach oba te elementy mogą spowodo
wać konieczność stosowania innych wielkości wyrażają
cych wzajemny stosunek liczby przejazdów związanych
z obsługą różnych rodzajów i klas użytków rolnych.
Współczynnik 4 — z uwagi na warunki prowa
dzenia prac uprawowych (W4). Współczynnik ten opraco
wano na podobnych zasadach jak współczyniki W1 i W2,
przy czym wartości liczbowe W4 odpowiadają łącznemu
wpływowi wszystkich elementów składających się na wa
runki prowadzenia prac uprawowych, jakimi są: rodzaj
nawierzchni, po jakiej porusza się ciągnik (lub narzędzie
wykonujące określony zabieg agrotechniczny w przypadku
maszyn samobieżnych), wielkość nachylenia terenu, po
którym wykonywany jest ten zabieg oraz ciężkość gle
by. Ten ostatni czynnik uwzględniono w rozbiciu na 5 sto
pni (wg kryteriów przyjętych dla map glebowo-rolniczych), zależnie od zawartości w glebie części spławialnych
i pyłowych. Niektóre wartości współczynnika W4 pokazu
je tablica 4.
Tablica 4

Spadki terenu w procentach

Stopień
ciężkości
gleby

0-3

3-6

6-10 | 10-15

1
2
3
4
5

2,75
3,75
4,75
5,75
6,75

3,80
4,60
5,60
6,60
7,60

4,25
5,25
6,25
7,25
8,25

I
2
3
4
5

3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

3,80
4,80
5,80
6,80
7,80

4,50
5,50
6,50
7,50
8,50

droga
ulepszona

0,50

Współczynnik
W,

Grupa użytków i klas gruntu

15-18

ponad 18

Łąka lub pastwiska

5,05
6,05
7.05
8,05
9,05

5,85
6,85
7,85
8,85
9,85

6,10
7,10
8,10
9,10
10.10

6,10
7,10
8,10
9,10
10,10

6,35
7,35
8,35
9,35
10,33·

6,60
7,60
8,60
9,60
10,60

6,85
7,85
8,85
9,85
10,85

Ściernisko

5,30
6,30
7,30
8,30
9,30

Świeża orka
1
2
3
4
5

3,50
4,50
5,50
6,50
7,50

4,30
5,30
6,30
7,30
8,30

5,80
6,80
7,80
8,80
9,80

5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

Wspolczynnik 5 — z uwagi na rozmieszczenie
użytków i klas gruntów na obszarze gospodarstwa (W5).
Wpływ tego czynnika terenowego na projektowanie układu
areału i granic zewnętrznych gospodarstwa rolnego oce
niać można przez określenie stopnia zgodności rozmiesz
czenia różnych użytków i klas gruntów z rozmieszczeniem
ustalonym w oparciu o zasady teoretyczne ustalania struktu
ry i lokalizacji użytków i klas w gospodarstwie wielkotowarowym dla określonego kierunku produkcji rolnej.
Współczynniki liczbowe odzwierciedlające rodzaj i wielkość
wpływu tego elementu stanowią pochodne współczynni
ka z uwagi na jakość użytków rolnych (W3), a obliczać je
można wg następującej formuły:
dS
W5 = W, + ----- W,
m

w której JS — oznacza różnicę w odległości

(3)

położenia

konkretnego konturu użytku rolnego w stosunku do po
łożenia optymalnego (uwzględnia się przy tym tylko wzrost
tej odległości, gdyż zbliżenie konturu np. w stosunku do
ośrodka gospodarczego, z którego jest on uprawiany, nie
(powoduje pogorszenia warunków jego obsługiwania).
Wskaźnik m jest modułem odległości, tj. najmniejszym
odcinkiem wzrostu odległości konturu od przyjętego punk
tu odniesienia (może nim być wspomniany wyżej ośrodek
gospodarczy), który może
odegrać wyczuwalną rolę
w kształtowaniu warunków obsługi rozpatrywanego kon
turu.
Należy tu nieco uwagi poświęcić sposobom określania
wielkości AS. Problem odległości w gospodarstwie rol
nym, a właściwie problem obliczania tej odległości, jest
zagadnieniem dyskusyjnym. Wielkość tę można obliczać
w linii prostej między konkretnymi punktami znajdujący
mi się na obszarze gospodarstwa (np. wjazd do ośrodka
gospodarczego — zjazd z drogi na określone pole) lub
z uwzględnieniem faktycznych możliwości przedostania się
od jednego z tych punktów do drugiego, a więc po dro
gach istniejącego układu komunikacyjnego. Można także
określać odległość — również w linii prostej lub wzdłuż
dróg — pomiędzy matematycznie lub geometrycznie okreś
lonymi środkami ciężkości różnych figur występujących
w gospodarstwie rolnym. Można przy tym uwzględniać
rozmiary przewożonych pomiędzy tymi punktami mas,
a także wprowadzać poprawki z uwagi na terenowe wa
runki wykonywania przejazdów. Nie wdając się w bliższe
omawianie cech charakterystycznych, plusów i minusów
różnych metod, przedstawione niżej zostaną dwie spo
śród nich, które — jak się wydaje — najlepiej odpowiadają
potrzebom rozpatrywanego tu zagadnienia.
a. Metoda określania odległości matematycznej, zwanej
także odległością powierzcnniową. Jest ona oparta na za
sadzie obliczania odległości całej powierzchni badanego
konturu od dowolnego punktu (lub innej powierzchni). Za
pomocą tej metody określić można odległość nie nawiązując
do konkretnej sytuacji terenowej i faktycznych możliwości
'wykonania przejazdu między początkowym i końcowym
punktem badanej w ten sposób trasy. Dlatego też o meto
dzie tej mówi się, że Cdzwierciedla ona tzw. obiektywne
możliwości transportowe pewnego obszaru, które mogły
by być zrealizowane, gdyby na obszarze tym nie występo
wały żadne przeszkody utrudniające przejazd.
Przy zastosowaniu tej metody można określać odległość
pomiędzy konturami zawartymi w dowolnie ukształtowa
nych granicach, związane jest to jednak wtedy z wprowa
dzeniem skomplikowanych wzorów. Dlatego też naukowcy
zajmujący się tymi zagadnieniami zalecają jej stosowanie
przy obliczaniu odległości figur regularnych, jak koła [2,19],
prostokąt [11, 12, 38], czy trójkąt Lz9, 33]. Metodę tę w dal
szym ciągu nazywać będziemy matematyczną.
b. Metoda określania odległości w sposób geometryczny.
Odległość tę oblicza się, poczynając od środka ciężkości
konturu (części konturu) do krawędzi drogi obsługującej ten
kontur, a dalej po tej rodzę aż do punktu docelowego.
Przy tym do każdego odcinka trasy (po obszarach użyt
ków lub po dragach) wprowadza się omawiane tutaj odpo
wiednie współczynniki, dzięki czemu określona w ten spo
sób odległość uwzględnia faktyczne warunki wykonywania
przejazdów na określonej trasie, przez co stanowi tzw. od
ległość przeliczeniową. Odległość obliczona w ten sposób
nazywana będzie dalej odległością geometryczną- [22],
Do określenia przyrostu odległości -AS konturu użytku,
np. od ośrodka gospodarczego celowe jest posługiwanie
się odległością matematyczną. Obliczenie to wykonywane
jest bowiem na tym etapie projektowania, gdy nie znane
są jeszcze wszystkie konkretne trasy, po których wykony
wane będą przejazdy związane z obsługą transportową te
go konturu, mimo że wybór ośrodka gospodarczego, z któ
rym kontur ten będzie związany, może być dokonany
z góry.
Jako figurę, w której zamknięcie areału projektowane
go gospodarstwa byłoby najwłaściwsze (z punktu widze
nia wymogów agrotechniki i racjonalnego rozmieszczania
użytków rolnych), przyjąć można koło [10] lub kwadrat
[38]. Ten ostatni, reprezentując nieco gorsze wskaźniki
geometryczne niż koło (większa średnia odległość po
wierzchni cd centrum, 'większa długość linii granicy zew
nętrznej), charakteryzuje się jednak dogodniejszymi od ko
ła możliwościami wewnętrznego Zagcspodarowania obsza
ru i dopasowania do siebie granic sąsiadujących ze sobą
obiektów (rys. 1).
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Nie przesądzając więc o przyszłym, rzeczywistym kształ
cie analizowanego gospodarstwa, który ulegnie korekcie
wskutek uwzględnienia wpływu czynników terenowych,
występujących ina jego obszarze, wstępne obliczenia, do ja
kich zalicza się obliczenia wartości współczynnika W5,
można dokonywać w oparciu o tę właśnie figurę.
Praktycznie obliczenie wiel
kości W5 powinno więc prze
biegać w sposób następujący.
Należy przede wszystkim ustalić maksymalną wielkość
powierzchni rozpatrywanego
gospodarstwa. Może ona zo
stać ustalona w nawiązaniu
do dotychczasowej powierzch
ni tego gospodarstwa — jeżeli
projekt ma za zadanie tylko
reorganizację układów area
łów poszczególnych jednostek
wchodzących w skład jakie
goś większego ich zespołu.
W przypadku tworzenia no
wego gospodarstwa, np. na
gruntach przejętych z PFZ,
lub w przypadku ustalania
~∖ Obuar me Objfty granicami
perspektywicznego układu go
J gosgodarstna x ksitattie kota
spodarstw Wielkotowarowych,
które przypuszczalnie powsta
Rys. 1
ną w miejsce istniejących do
tąd jednostek gospodarki drobnotowarowej, wielkość maksymalnej powierzchni poszcze
gólnych gospodarstw ustalać można w oparciu o znajomość
kierunku gospodarowania w danym rejonie lub w oparciu
o ilość, jakość i rozmiary bazy budynkowej (jeżeli taka już
istnieje), która będzie obsługiwać zaprojektowane areały
użytków rolnych.
Posługując się tymi samymi danymi wyjściowymi należy
dla każdego z gospodarstw w zespole określić najwłaściw
szą strukturę użytków i klas gruntów. Może ona wynikać
z rozeznania w możliwościach terenu otaczającego po
szczególne bazy budynkowe lub z pewnego optimum od
powiadającego przewidywanemu kierunkowi gospodaro
wania.

Rys. 2. — R-I (I II, Ilia) —
warzywa, 2 — szkółki, sadv,
3 — pastwiska, 4 — R-I (I, II,
IIIa) — uprawy połowę, 5 —
R-2 (Illa, IIIb, IVc), 6 — R-3
(IIIb, IVc, IVb), 7 — R-4 (IVa,
IVb, V), 8 — R-5 (V, VI), 9 —
łąki kośne, 10 — lasy, nie
użytki

W oparciu o te ustalenia, skonstruować można pewien
matematyczny i graficzny schemat, który będzie wyobra
żać cel, do jakiego należy .dążyć >w !projektowaniu, w przed
miocie rozmieszczania poszczególnych części gospodarstwa
w stosunku do jego centrum (rys. 2). Schemat taki należy
wkreślić na mapę, na której przedstawiony jest obraz te
renu będącego przedmiotem projektowania, a następnie po
równać faktyczne występowanie różnych użytków i klas
gruntu ze stanem poszukiwanym, przedstawionym na sche
macie.
Należy przy tym zwrócić uwagę na sposób ułożenia
schematu na mapie, który zależy od tego, czy układając
odpowiednie schematy dla sąsiadujących ze sobą gospo
darstw dążyć się będzie do dostosowania do siebie teore
tycznego układu granic zewnętrznych tych gospodarstw
(rys. 3a), czy też raczej do wykorzystania naturalnego
układu użytków i klas gruntów dla uzyskania maksimum
ich zgodności ze schematem (rys. 3b).
Znając wielkości powierzchni poszczególnych przedzia
łów schematu, można obliczyć różnicę między średnią od
ległością matematyczną przedziału faktycznego występo
wania danego konturu użytku ι(∣rys. 4) a odległością mate
matyczną przedziału przewidzianego dla tego konturu
w schemacie (S):
S' -S = AS
(4)

Jeżeli schemat został skonstruowany w oparciu o figurę
kwadratu, średnią odległość matematyczną oblicza się wg
wzoru:
S = 0,3826 j/P

(5)

w przypadku zaś koła:

S = 0,3761 /P
(6)
gdzie P oznacza wielkość powierzchni wyrażoną w hekta
rach.

Tablica 5

Obszar występo
wania grupy
użytków i klas

Wartości współczynników W3 i W5 odpowiadające podziałowi
na grupy użytków i klas wg propozycji zawartej w tablicy 3

fakty
czny

pożąda
ny

350
400
450
500

350

W,
W5

2,00
2,10
2,19
2,28

1,50
1,57
1,64
1,71

1,00
1,05
1,10
1,14

0,75
0,79
0,82
0.85

0,50
0,52
0,55
0,57

0,30
0,31
0,33
0,35

400
450
500

400

W3
W5

2,00
2,09
2,18

1,50
1,57
1,64

1,00
1,05
1,09

0,75
0,78
0,82

0,50
0,52
0,54

0,30
0,31
0,33

Przykład określania wartości W5 pokazano na rys. 4.
Współczynnik 6 — z uwagi na nachylenie podłuż
ne i rodzaj nawierzchni dróg transportu rolnego (WG). War
tości tego współczynnika określane są w oparciu o te sa
me zasady, które stosowano przy poprzednich współczyn
nikach, a mianowicie w oparciu o wielkość strat maksy
malnej mocy maszyn pociągowych. Jeden z elementów

Wartości współczynnika W5 można więc obliczać zależ
nie od powstałej sytuacji dla poszczególnych konturów,
których położenie nie jest zgodne z przewidywaniami teo
retycznymi reprezentowanymi przez schemat. Dla uprosz
czenia pracy projektanta można także ułożyć tablicę tych

Rys. 4. A. R IHa — W5 — W3 = 1,50 B. R RIa — W5 = 1,57
Tablica 6

CO tιkl
współczynników, w której dla pewnego ustalonego przy
rostu powierzchni (np. co 50 ha) pokazane będą wartości
W5, odpowiadające różnym grupom użytków i klas grun
tów (tablica 5) .

toCm

Rodzaj
nawie
rzchni

W.

Bruk
Droga
grunto
wa

i%

1,75

3,50
2

5,25
3

7,00
4

10,50
6

14,00
8

17,50
10

1,00

1,34

1,67

2,00

2,67

3,34

4,00

1,34

1,67

2,00

2,34

3,00

3,67

4,34

składowych Wg — wpływ rodzaju nawierzchni drogi —
przedstawiono już w tablicy 2. Wartości ostateczne pro
ponowanego tu współczynnika zestawiono w tablicy 6.
Dobór przedziałów spadku podłużnego dróg, dla któ
rych obliczono wartości W6, spowodowany jest dążeniem
do zabezpieczenia podzielności tych wartości przez wiel
kość 0,33, stanowiącą moduł jednego z wariantów za
stosowania tego współczynnika, który zostanie opisany
w części II ∣niniejszj pracy.
den.

Mgr inż. ANDRZEJ IDZIK

UKD 528:932

0 małych formach terenu
Poniżej starałem się przedstawić zagadnienie dotyczące
małych form terenu i właściwego odtwarzania ich na ma
pach topograficznych ze szczególnym uwzględnieniem dla
obszaru Polski, przedstawionych na tle ogólnie stawianych
wymagań w ZSRR, NRF i USA. Najpierw w rozdziale
„Małe formy terenu a warstwice” zamieszczono analizę
doboru cięcia warstwicowego dla małych form [1] i sta
wiane wymagania [2, 3, 4, 6, 7, 8], następnie omówiono
„badania wizualne” warstwie [11 ... 15] po czym przedsta
wiono szereg charakterystycznych wzorów empirycznych
ujmujących dokładność odtworzenia rzeźby terenu na ma
pach.

1. Małe formy terenu a warstwice
W 1729 r. Cruquius po raz pierwszy użył linii równych
wysokości do określenia nierówtności koryta rzeki. Od te
go czasu za pomocą tych linii, otrzymywanych na drodze
interpolacji, zaczęto ,przedstawiać rzeźbę terenu. Ze wzglę
du na to, że każde interpolowanie ma w sobie zarodek
generalizacji, wykazywano przeto rzeźbę w gładkiej, har
monicznej formie rysowania warstwie, przez co pomijano
drobne formy terenu, ich rozmiary i postać. Wraz z zasto
sowaniem metod fotogrametrycznych do topografii został
wprowadzony w przedstawienie rzeźby pewien „niepo-
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kój”, warstwice oryginalne otrzymane na tej drodze nie
wykazywały się taką współkształtnością jak otrzymane w
drodze klasycznej topografii. Również wymagania wier
nego przedstawienia powierzchni terenu dla potrzeb róż
nych ’ gałęzi gospodarki doprowadziły do zastosowania ści
ślejszych kryteriów przez:
; — opracowanie właściwych metod pomiaru,
— odpofwiedniego operowania warst wicami,
— zatrudnienia fachowców z geodezji, topografii, foto
grametrii, geomorfologów, kartografów i rysowników,
— znalezienie wzajemnego zrozumienia przez różnych
wykonawców na poszczególnych etapach tworzenia mapy.
W Instytucie Geodezji i Kartografii oraz w Katedrze
Kartografii Politechniki Warszawskiej został opracowany
„Atlas kartowania form terenu Polski” [1], który jest
dziełem pracowników naukowych Zakładu Kartografii i Za
kładu Fototopografii IGiK oraz Katedry Kartografii PW,
jak również inżynierów z Państwowego Przedsiębiorstwa
Fotogrametrii (Przedmowa — St. Kryński).
W rozdziale III, „Wybór najodpowiedniejszego cięcia
warstwicowego dla form terenu Polsiki”, opracowanym
przez F. Piątkowskiego, dokonano analizy dla minimalnej
formy kartowanej, którą dla skali 1 : 5000 jako formę
graniczną podwójnego średniego błędu położenia punktu
sytuacyjnego oceniono na 6 m, oraz dla dolnej granicy
dopuszczalnego cięcia warstwicowego, przyjmując: s > w,
1
1
s < w, s < — w i s < — w (rys. 1 — uproszczony), gdzie:
w — jest względną wysokością pagórka, as — skokiem
warstwi.cy.
Dla tych czterech przypadków dokonano
kombinacji
z poziomami odniesienia warstwie (rys. 1 B, C, D, E).
W oparciu o to wyciągnięto wniosek: „dla zadowalają
cego odtworzenia za pomocą warstwie określonej formy
terenu należy przyjąć cięcie Warstwicowe o skoku mniej
szym od jednej trzeciej wysokości względnej danej for
my”.
Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy morfologicznej
form najczęściej występujących na obszarze Polski, wyniki
jej przedstawiono w tablicy 1. Przy czym właściwe cięcie

warstwicowe równe jest 1/3 średniej wysokości względnej,
obliczonej dla poszczególnych typów form, a średnie ogól
ne cięcie obliczono według wzoru:
1)

gdzie:
s — jest wysokością właściwego cięcia warstwicowego,
P — wagą częstotliwości występowania typu formy
(wyrażona w procentach).

5)W

s<⅜w

StW

s<⅜w
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Bl

1
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s>w
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7i—ï--------×∖/ ∖
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Rys. 1

Tablica 1. Wysokości względne i właściwe cięcia warstwicowe dla typowych form terenu Polski

Nazwa formy typowej

Nr

1

Płaska i falista powierzchnia moreny
dennej
Morena pagórkowata

2
3
4
5

Wały i wzgórza moreny czołowej
Drumliny
Równiny morenowe (strefa starszego
zlodowacenia)
Pagórki i wzgórza morenowe zdenudowane
Rozmyte powierzchnie morenowe
Wały ozowe
Pagórki i wzgórza kemowe
Równiny sandrowe
Tarasy i równiny napływowe
Dna dolin
Zbocza silnie ponacinane
Wydmy i piaski lotne
Powierzchnie płaskie pokryte lessem
Powierzchnie pokryte lessem i ponacinane wąwozami
Niskie spłaszczone garby wyżyn
Kopulaste pagóry st. form. wyż.
Wierzchowiny wyżynne
Pasma starych gór fałdowych
Zrównane pow. przedgórza i pogórza st. gór fałdowych
Masywy i grzbiety starych gór fałdo
wych
Płaskie garby pagórza młodych gór
fałdowych
Rozgałęzione i wydłużone grzbiety
młodych gór fałdowych
Kotliny śródgórskie
Skaliste formy wysokogórskie
Ionny utworzone sztucznie
Różne formy rozproszone

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24

25
26
27
28

[ps]
; = —;
P

.74,5
„
«i = — = 0,91 m
82,1
z obszaru niżowego
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mała

duża

Kąt po
chylenia
stoków
w stop.

Wysokość względna
formy w m

NR
mapy
i prof.

średnia

Właść.
cięcia
form
średnich

Właść.
cięcia
form
małych

Występ,
form w %
pow.
kraju

Iloczyn
wg ps.
form
średnich

Iloczyn
wg ps
form
małych

A

3

3
6

0
3

6
IO

0-7
7-15

1,0
2,0

13,0
6,4

13,0
12,8

1
2

18
6

6
ɜ

80
15

15-25
10-20

6,0
2,0

1,4
0,1

8,4
0,2

2

0

4

0—2

0,6

14,3

8,6

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

20
10
30
40
5
3
5
20
20
5

5-15
0-5
7—18
10-18
0,1-0,15
0-2
0-5
5-15
5-20
0-15

1,3
0,6
2,6
2,6
1,0
0,3
0,5
3,3
1,6
0,6

4,2
8,0
0,1
0,2
7,6
12,4
12,5
0,2
0,5
1,2

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

15
20
60
40
120

5
5
6
9
5

5-30
5-8
6-12
5-25

5,0
6,6
20,0
13,0
40,0

1,6
1,6
2,0
3,0
1,6

4,1
2,7
0,6
1,2
0,2

20,5
17,8
12,0
15,6
8,0

10

4

45
60
—
—
—
—

3,3

1,3

1,2

3,9

1,6

26,5

C,?

4
2
8
8
3
1
1,5
10
5
2

4
5
6
9
7

8
10

11
13

53,0

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

160

4

1,3

0,5

12

80

6

__

26,0

1,3

0,5

91,0

7,0

14

200
20
250
2
—

10
5
20
0,5
—

__
—
—
—
““

66,0
6,0
83,0

3,3
1,6
6,9

1,4
0,4
0,1
1,0
1,0

92,4
2,6
8,3
—

4,6
0,6
0,6
—
—

S4

105,6
98

1,07 m

z całej powierzchni kraju

35,5
sι = .-z-∑ = 1,93 m
*
15,8
z wyżyn i gór

Średnia ogól
na cięciwa
warstw.

X

A

A

Po czym [1 str. 49]: „W ostatecznej kalkulacji wybór naj
odpowiedniejszego cięcia Warstwicowego dla zróżnicowa
nego obszaru Polski prowadzi do ustalenia następującego
systemu cięć:
A. Dla obszarów niżowych kraju, czyli dla tych form
terenu, które objęte są w tablicy 1 numerami porząd
kowymi od 1 do 15, przyjmuje się cięcie warstwicowe za
sadnicze równe jednemu metrowi, z warunkiem stosowa
nia cięcia pomocniczego 0,5 m dla form 5, 7, 11, 12, 15.
B. Dla obszarów wyżynnych i górskich, czyli dla form
objętych w tablicy 1 numerami od 16 do 25, Iprzymuje się
cięcie warstwicowe równe dwóm metrom, z warunkiem
stosowania cięcia 1 m dla form 16, 17, 20, 21, 22, 25.”
Natomiast obowiązująca obecnie instrukcja [2] mówi
o stosowaniu wysokości cięcia warstwicowego dla metody
kombinowanej równego 1,25 lub 1,00 m i dla metody steTeofotogrametrycznej 2,5 lub 5,0 m, a dokładność ich na
niesienia ma wynosić:

Dopuszczalne odchyłki

Nachylenie terenu
w stopniach
0-2
2-6
6 -

tereny zalesione

1,5 razy większe
1.5
,,
1,5 „

1/3 cięcia zasad.
2/3
1 cięcie zasad.

Natomiast Imhof [7] (Zurych), mówiąc o problemie kar
tograficznego przedstawiania warstwie, podaje formułę
M Ctg Q
(8)
IOOOfc
gdzie:
M — jest mianownikiem skali,
k — liczbą linii na 1 mm
oraz podał tablicę dla terenów górskich, której fragment
zamieszczony jest niżej (tablica 2 — część prawa).
Sokołow [6], omawiając wysokości .cięć stosowanych na
mapach topograficznych w USA między innymi pisze:
„Nie ma tam ogólnie przyjętych wyraźnie sformułowa
nych kryteriów dla wyboru wysokości cięć. Ustalone są
tylko skale dla zdjęć topograficznych, a wysokość cięcia
ustanawia wykonawca zdjęcia w zależności od przezna
czenia, skali i szczegółów terenu. Przy tym powołuje się
na [8]. Dalej dodaje, że przyjęte są ogólnie mówiąc trzy
wysokości cięć, a mianowicie:
— dla większości map 20 stóp (6,1 m),
— dla map terenów równinnych 10 stóp (3,05 m) i
— dla map terenów górskich z dużymi pochyleniami
100 stóp (3,05 m).
Następnie, że ,jprzy wyborze Skali i wysokości cięcia,
oprócz przeznaczenia mapy w pierwszej
kolejności
uwzględnia się ich ekonomiczność. Dlatego mapy wyko
nuje się w jak najmniejszej skali, przy maksymalnej wy
sokości cięcia.”
G. Lindig [9] przedstawił badania i rozważania, które
były odpowiedzią na pytania:

Tymczasowa instrukcja zdjęcia topograficznego w skali
1 :10 000 (1958 r.) [3] podawała, że dopuszczalna odchyłka
położenia warstwicy równa się wielkości cięcia warstwi
cowego, natomiast Instrukcja po topograficzeskoj sjomkie [4], dla skali 1 :5000 i przy cięciach 1—2 lub 5 m wy
magała dla terenów o nachyleniu większym niż 6° zgod
ności ilości warstwie.
Dla naniesienia małych nierówności terenu, topografo
wie dokonują przesunięć warstwie, a jednolitość tego sto
sowania przy obecnej organizacji uwarunkowana jest
zgodnością podejścia do tego zagadnienia przez kierow
ników grup.
Wielkości minimalnych form terenu, jakie mogą, być
przedstawione na mapie w danej skali, można określić ze
wzorów:
1
SAf
(2)
sT

ni

i
Fm

1

Fγ

m2

(3)

to jest
I 1
sτ —
\SJ

(4)

i

Fr(⅛)≡-

W

gdzie:

Tablica 2

Wysokość cięcia
w m

j

Wysokość cięcia w metrach

Skala
mapy

normalna

st — wielkość liniowa w terenie,
⅛ — wielkość liniowa na mapie,
Ft — wielkość powierzchni w terenie,
Fm — wielkość powierzchni na mapie i
ni — mianownik skali mapy.
(2) i (3) lub (4) i (5) — przedstawiają hiperbole (rys. 2)
i są pomocne dla oceny generalizacji przy opracowaniu map
o mniejszych skalach [5].
Wychodząc z minimalnego odstępu pomiędzy warstwicami na mapie i maksymalnego kąta nachylenia przedsta
wianego terenu, można określić minimalną wysokość dę
cia warstwicowego dla danej skali opracowania [5] we
dług wzoru:
h — Ltga
(6)
Sokołow [6] podaje zestawienie wysokości cięć z tablicy
2 (część lewa), przy czym wyjaśnia, że w radzieckiej geodezyjnej literaturze pojęcie normalnego cięcia określa się
z
0,2 M
∕ι = ------ tgr
(?)
1000

ustanowio
na przez
GUTK

1: 5 000
1: 10 000

1
2

0,5-5,0
2,5-5,0·

1: 25 000

5

2,5-5,0-10,0

przyjęta
na mapach

obli
czona
teore
tycz
nie

0,25-10,0
0,25-10,0

2,5
5,0

1,0-10,0

12,5

1: 50 000

10

10,0-20,0

10,0-20,0

25

1:100 000
1:250 000

20

20,0-40,0

10,0-40,0··

50
125

przyjęta
w prakty
ce

Wnioski

W mapach top.
cięcie przyjęte
w praktyce jest
większe od teo
10 lub 20
retycznego
W średnich skalach praktycznie
20,25 lub
stosowane i te30
40,50 lub 60 oretycznie ob100
liczone są pra
wie zgodne
5,0
10,0

• — w specjalnych przypadkach dopuszcza się 1,0 m
·· — w oddzielnych przypadkach przyjmuje się wysokość cięcia równą 5 m
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1. Jak są przedstawione naturalne nierówności terenu,
przez „ścisłe” warstwice, w skali 1 :5000?
2. Wykazanie z tego możliwości zastosowania „warstwie
naturalnych” w kategorii, np. dla niemiedkiej mapy pod
stawowej.
W tym celu, dla kilku obszarów-testów, dokonano zdjęć
naziemnych aparatem Finsterwalder TAF, f = 160 mm,
format płyt 13 X 18 cm2 z odległości pomiędzy 50 a 200 m
i odpowiednio do tego długość bazy wynosiła 10—-25 m, po
czym opracowano je w skalach 1 :250 i 1 :500 z użyciem

Töpfer przedstawił [11] i [12] metodę badania małych
form, która polega na szukaniu wszystkich małych form
w terenie lub na wystarczająco dokładnych zdjęciach kon
trolnych i badaniu ich odtworzenia na mapie. Przedsta
wienie ich oceniał wg grup: nie przedstawione, !niezadowa
lająco przedstawione i dobrze przedstawione, i oznaczał je.
Po czym ze względu na ich wysokości podzielił je na trzy
klasy o granicach z/2, 3/2 z i 3 z, gdzie z jest wysokością
cięcia wanstwicowego. A następnie obliczył w procentach
stopień odtworzenia małych form w klasie według wzoru:
100 /J2
\
C8 = —(-2→jJ
(10)
gdzie.
j — całkowita liczba wszystκich badanych małyah form
w klasie,
⅛ — liczba małych form niezadowalająco przedstawio
nych i
j3 — liczba małych form dobrze przedstawionych.
Końcowym rezultatem jest średnia z trzech klas.
Richter, opierając się na pracy Topfera [13] wprowadził
wzór:
ɪθθ J- + ¾'s
cc_- —
_ + 3j1

cięć warstwicowych równych 1 lub 2 m. Po porównaniu
tych opracowań z tachymetrycznym oryginałem zdjęcia
1 : 5000, powiększonym do skali 1 : 250 lub 1 : 500, otrzy
mano, że „amplitudy nierówności” wynosiły — jak podaje
Lindig — prawie zawsze 10—15% wysokości cięcia 1-metrowego, tj. wyłapywano 'nierówności o wysokości 10—15 cm.
Na podstawie analizy odchyleń dla odróżnienia małych form
od niepewności rysowania Lindig wprowadza indeks:

e=T
o

<9)

gdzie (rys. 4):
1 — długość bazy linii falistej (sinusowej)
b — podwójna amplituda
i jak podaje — z jego wielkości, przy płynnych grani
cach, z całkowitym zastrzeżeniem można określić:
— niepewność początkującego, gdy e < 1,
— naturalne nierówności terenu, gdy e ≈¾≈ 1
— i niepewność różniczkową, gdy e > 1.

gdzie:
j — icałkowita liczba wszystkich badanych form,
j2 — liczba niewystarczająco j3 — liczba zadowalająco- i
ji — liczba dobrze i bardzo dobrze przedstawionych
form.
Innym sposobem jeSt określenie linii równych błędów
wysokości na mapie [14], [15], Polega ona na wykonaniu
dwóch niezależnych pomiarów, co jest pod względem eko
nomicznym jego słabą stroną; porównaniu otrzymanych
z nich powierzchni i wyznaczeniu różnic wysokości pomię
dzy nimi. Tam, gdzie warstwice jednoimienine przecinają
się — odchylenia są równe zeru, a tam, gdzie przeoinają
się warstwice różnoimienne — występuje różnica wyso
kości równa różnicy ich cech. Łącząc punkty jednoimienne
otrzymuje się linie równych błędów wysokości lub tzw.
rzeźbę błędów (wysokości.

3. Wzory empiryczne

Töpfer, na podstawie dokonanej analizy [11] wykazał, że
dla określenia błędu wysokości warstwicy na mapach
1 : 25 000 należy stosować wzór;
Iz
0,2 M
\
ta=± — +------- tga
(12)
gdzie z jest wysokością cięcia warstwicowego, z/3 wyso
kością formy terenowej warunkującą jej rejestrację, a od
powiadającą przeciętnemu błędowi wysokości, (± 0,2 mm)
jest dokładnością rysowania i jest ona większa lub równa
dokładności pomiaru.
Modrinski, omawiając [16] zagadnienie odtworzenia
rzeźby terenu, podaje szereg wzorów empirycznych auto
rów radzieckich. Niektóre z nich przytaczam:
Wzór M.M. Protodjakowa:

⅛ = ⅛Zg(l + -i-)

Ale stopień generalizacji rzeźby przy ciągnieniu warstwie
jest cechą indywidualną obserwatora i jak podaje
St.
Dmochowski [1] obserwatorzy powinni być zaznajomieni
z przeznaczeniem opracowań autogrametrycznych, jak
również ze specyfiką użycia metody klasycznej topografii
i metody fotogrametrycznej, którą między innymi opisał
FinSterwalder w [10],

Z. Badania wizualne
Ogólne badania wizualne przedstawianej rzeźby mają
na celu ocenę czy w wystarczającej mierze odtworzono po
wierzchnię terenu pnzęz warstwice i znąkj umowne.
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(13)

w którym h jest średnią wartością różnic wysokości
punktów o odległości 1 jeden od drugiego, a k i τη są
czynnikami charakteryzującymi wysokości i odległości po
między Warstwicami.
A. S. Czebotariow podał wzór na średnią wartość prze
wyższenia punktów Qhs
Qhs = QVl + λL
(14)
gdzie
Q — (współczynnik wpływu przypadkowego na przewyż
szenie,
λ — współczynnik wpływu systematycznego skrzywienia
rzeźby terenu na przewyższenie.
B. J. Gierzula zaproponował wzory na błąd wysokości
warstwicy mnw dla map w skalach 1 :5000 i większych:
a) przy użyciu niwelacji geometrycznej

= 1 ω-d + (m2 -∣- m¿) tg2 v

(15)

b) przy użyciu niwelacji trygonometrycznej

n»B JF = F m1
llp + ω2d + (mJ + m2 ) tg2 v

(16)

gdzie:

ω — współczynnik wpływu błędów przypadków
Uiogolnienia rzeźby terenu,
mp i mw — błędy średnie położenia ρikietu i ιwarstwi∣cy,
mHp — błąd średni określenia ¡wysokości pikietu w
stosunku do punktu ¡osnowy pomiarowej.

Szerokie, sumaryczne omówienie prac naukowców ra
dzieckich w kierunku badania odtworzenia rzeźby terenu
znajdzie czytelnik we wspomnianym już artykule Modrińskiego [16] oraz w podanej przy nim bogatej literaturze.
Jest rzeczą oczywistą, że ,nie wyczerpałem tu wszystkich
możliwości przedstawienia poruszonego zagadnienia, a sta
rałem się podać Iwizory bardziej charakterystyczne, a u nas
nie używane. Dążenia innych autorów do ujęcia dokładno
ści warfstwic w formie wzoru Kcppego zostaną przedsta
wione w dalszych artykułach.
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Kierunki poszukiwań elektronicznych urządzeń Celowniczycli nadających sip
do zastosowania w instrumentach geodezyjnych
Wstęp: Powszechnie przyjęte w instrumentach geode
zyjnych systemy optyczne osiągnęły w obecnym czasie wy
soki stopień dosikonałości. Wieloletnie doświadczenie w ich
użytkowaniu pozwoliło wypracować najbardziej korzystne
sposoby pomiaru i stworzyło TacjonaIne konstrukcje urzą
dzeń. Jednak dalsze udoskonalenie optyki poprzez korekcję
obiektywów lunet przychodzi coraz trudniej. Dokładność
celowania osiągnięta nowoczesnymi lunetami przy celo
waniu przez „bisekcję”, tj. wprowadzenie celu w środek
między kreskami siatki nitek, w najbardziej sprzyjają
cych warunkach, scharakteryzowana średnim błędem,
¡osiągnęła wartość ± 0,3 sek.
Biorąc pod uwagę nawet najlepsze systemy optyczne —
dalsze podwyższenie dokładności celowania
ograniczone
jest właściwościami oczu obserwatora. Błąd celowania
można określić zależnością funkcyjną:
mc=∕(y, G,d∙∙∙)
gdzie
γ — najmniejszy kąt zdolności rozdzielczej oka,
G — powiększenie lunety,
d — średnica wyjściowa obiektywu.
Rozważmy poszczególne czynniki kształtujące wielkość błę
du celowania:
1. Kąt zdolności rozdzielczej oczu przy wprowadzeniu
celu pomiędzy kreski wynosi około 6".
2. Powiększenie lunety w teodolitach z dalmierzami jest
około 25x, a powiększenie teodolitów specjalnych zwykle
nie ,przekracza 60χ. Przy czym należy pamiętać iż zwięk

szając powiększenie lunety tracimy na kontrastowości, co
jest szczególnie kłopotliwe przy wszelkich zmianach wa
runków atmosferycznych.
3. Średnica wyjściowa obiektywu ma wartość optymalną,
przy której osiągana jest maksymalna dokładność celowa
nia i przeważnie jej ¡wielkość mieści się w przedziale
1—1,5 mm.
Czasami błąd przy celowaniu przez „bisekcję” w zależ
ności od oświetlenia celu, właściwości osobowych obser
watora i innych wpływów może dojść do 5", na co poważny
wpływ wobec ograniczonej możliwości podniesienia do
kładności ¡związanej z niedoskonałością systemów optycz
nych lunety ma właśnie błąd obserwatora. Szczególne
właściwości, jakie są związane z dotychczasowymi instru
mentami pomiarowymi, ¡ograniczają dokładność pomiaru
i czynią postęp w tej dziedzinie ¡niezmiernie trudny. In
strumenty te cechuje znaczna bezwładność postrzegania,
na którą składają się czynności człowieka związane z wy
celowaniem lunety, dostrojeniem ostrości, a wreszcie sa
mym odczytem. Poważnym czynnikiem ograniczającym
pomiar jest częstotliwość pasma promieniowania widzialne
go (widmo widzialne 0,31 — 0,76«), co w przypadku po
miaru w ¡nocy ¡wymaga dodatkowego oświetlenia. W in
strumentach astronomicznych, w których czynność celo
wania odgrywa decydującą rolę, zaczynają się pojawiać
urządzenia foto elektryczne i elektronowo-opt5rczne, które
ułatwiają zastosowanie fotografii do celów pomiarowych.
Rejestracja fotograficzna może być wykorzystana do dwóch
celów:
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1. Odfotografawania obiektu, na ¡który celujemy.
2. Odfotografowania .odczytu koła, ewentualnie Iibeli.
W ten sposób rejestracja fotograficzna zabezpiecza otrzy
manie dokumentu, na którym można określić położenie ce
lu. Dokument taki można przechować i ¡wielokrotnie uży
wać. W konsekwencji rejestracja fotograficzna pozwala
nagromadzić obserwacje, ¡co daje możliwość ¡wyboru naj
bardziej przydatnych. Instrumenty geodezyjne posiadają
urządzenia fotograficzne i elektroniczne raczej rzadko. Wie
le ośroidków naukowych pracuje nad konstrukcjami urzą
dzeń ¡współpracujących z istniejącymi instrumentami,
powszechnie ¡używanymi w geodezji. Każde z .takich urzą
dzeń posiada specyficzne cechy, ¡które przemawiają za je
go stosowaniem.
Przykładem urządzenia współpracującego z dotychcza
sowym typem instrumentu geodezyjnego jest system elektronowo-optycznych .przetworników, który ¡umożliwia prze
twarzanie sygnałów świetlnych na sygnały elektryczne i w
efekcie pozwala współdziałać ściślej z okiem, a ponadto
pozwala zastosować rejestrację fotograficzną w sposób ¡bar
dziej efektywny. Przetworniki pozwalają przetworzyć
energię zawartą w ¡wiązce świetlnej biegnącej od celu w bar
dziej szerokim zakresie częstotliwości. Umożliwia to roz
szerzenie pola widzenia poza widmo widzialne, np. na
pasmo promieni podczerwonych.
Zasady konstrukcji elektronicznych urządzeń celowniczych
wykorzystanych w instrumentach geodezyjnych

Każde z urządzeń fotoelektrycznych użytych do celowania
składa się z następujących podstawowych elementów:
źródła promieniowania, komórki fotoelektrycznej, sumato
ra, wzmacniacza, członu wykonawczego.
Zasadnicze znaczenie dla instrumentów geodezyjnych
z fotoelementami ma strumień energii, który przychodzi od
celu i którego wartość jest mała, co powoduje, że sygnał
promieniowania dostający się na wejście urządzenia od
biorczego jest trudny do wydzielenia. Wspomniana trud
ność czyni zadanie nacelowania przy użyciu fotoelementów
skomplikowanym. Jako źródła promieniowania do wytwo
rzenia strumienia energii stosuje się zazwyczaj lampy ża
rzeniowe lub jarzeniowe. Komórek fotoelektrycznych uży
wamy jako czujników reagujących na zmianę strumienia
świetlnego.
W zależności od odpowiedniego dobrania źródła promie
niowania, którego parametry są najbardziej przydatne, mo
żemy wyróżnić fotokomórki, których działanie jest spowo
dowane następującymi przyczynami:
1. Pojawienia się lub zaniku wiązki światła, pochodzą
cej od źródła energii promieniowania.
2. Oświetlenia odpowiedniego pola światłoczułej po
wierzchni komórki fotoelektrycznej.
3. Wystąpienia natężenia strumienia światła o odpo
wiedniej wielkości.
4. Wystąpienia określonego rozkładu widmowego wysy
łanej wiązki promieniowania.
5. Wystąpienia sygnału o określonej częstotliwości impusów światła.
6. Uczulenia fotokomórki, na niektóre obszary widma,
np. pasmo widzialne, podczerwień, nadfiolet.
Istotą działania urządzeń fotoelektrycznych, za pomocą
których osiąga się rejestrację momentu naprowadzenia na
cel, jest rozdzielenie strumienia energii przychodzącego
od celu na dwie części, aby w następnej kolejności przeo
brazić je na strumień elektronów w celu porównania ich
wielkości dla określenia momentu dokładnego naprowa
dzenia na cel.
Element, w którym realizujemy porównanie strumieni
nazywamy sumatorem. Służy on do wytworzenia sygnału
błędu, którego wartość i znak wynika z różnicy wielkości
obu strumieni. Przykładem sumatora jest szeroko rozpow
szechniony układ mostkowy (rys. 1).
Na rys. 1 pokazano układ przekaźnika fotoelektrycznego, różnicowego na oporowych komórkach fotoelektrycz
nych. Na komórki F1 i F2 padają strumienie rozdzielonej
wiązki przychodzącej od celu, na który skierowana jest
luneta.
Prąd w przekątnej mostka, płynący ¡przez uzwojenie
przekaźnika P, jest określany różnicą natężeń porówny
wanych strumieni. Za pomocą opornika R2 nastawia się
wartość progową ¡wielkości, przy której ma nastąpić dzia
łanie przekaźnika. Wielkość ta nosi nazwę sygnału błędu.
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Często sygnał błędu doprowadzony jest do wzmacniacza,
którego celem jest Wzmiocnienie ¡sygnału do wielkości po
trzebnej dla uruchomienia członu wykonawczego. W ukła
dach fotoelektrycznych mogą być stosowane wzmacniacze
elektroniczne, tyratronowe, półprzewodnikowe lub magne
tyczne. Wybór rodzaju wzmacniacza jest określany parame
trami komórki fotoelektrycznej i źródła światła, ¡charak
terystyką członu wykonawczego oraz innymi .czynnika
mi.

Człon wykonawczy układu oddziałuje
na urządzenie
sygnalizacyjne, liczące itp. Członami Wykanawczymi mogą
być przekaźniki
¡elektromechaniczne,
elektromagnesy,
styczniki, rozruszniki magnetycne, silniki elektryczne
itp. Za pomocą przekaźników możliwa staje się automa
tyczna rejestracja uzyskanych wyników. Zazwyczaj w ukła
dach elektrycznych ¡określających moment wprowadzenia
lunety na chi używamy jednej lub dwóch fotokomórek.

Na rys. ¡2 pokazano schemat, który obrazuje ¡nam porów
nanie dwóch Iotostrumieni przy stałym strumieniu świetl
nym idącym od celu w dwóch fotokomórkach. Przycho
dząca od celu równoległa ¡wiązka światła zostaje zognisko
wana na urządzeniu rozdzielającym (B) na dwa strumienie
Φ1 i Φ2, które trafiają na fotokomórki F1 i F2, gdzie stru
mienie świetlne zostają zamienione na strumienie elektro
nów, które następnie zostają przesłane do sumatora (A),
w którym następuje ich porównanie.

Kolejnym miejscem, do którego kierujemy sygnał jθ≡,t
wzmacniacz (W), gdzie odpowiednio wzmocniony sygnał
uruchamia przekaźnik (P), który w zależności od potrzeby
może uruchomić wskaźnik łub sygnał dźwiękowy, ewen
tualnie wyzwolić migawkę aparatu fotograficznego.
Na rys. 3 pokazano schemat, który obrazuje nam po
równanie dwóch f Otoistrumieni przy użyciu jednej fotoko
mórki. Strumień świetlny, rozdzielony klinem optycznym
(B) na dwie części, zostaje skierowany na lusterka ∏zι
ɪ W1, skąd po odbiciu pada na ¡wirującą tarczę modu
latora (M) z wyciętym ¡otworem. Tarcza napędzana silnikiem
elektrycznym obracając się z prędkością n obrotów/min
powoduje przerywanie strumienia z częstotliwością f. Na
stępnie strumienie świetlne po odbiciu od zwierciadła
B72 i W2 padają na fotokomórkę. Intensywność strumie
ni świetlnych padających na fotokomórkę jest zależna od

dokładności wprowadzenia urządzenia rozdzielającego w
wiązkę światła idącą od celu. W wypadku zrównania stru
mieni, co jest równoznaczne z określeniem osi symetrii ce
lu w obwodzie fotokomórki, przepłynie prąd stały. Na
rys. 4 pokazano zmiany strumienia świetlnego.
Rys. 4a i 4c obrazują amplitudę prądu pod wpływem
strumienia Φ↑ i Φ2.
Rys. 4b pokazuje równość strumieni i przepływ prądu
stałego. Zmienne składowe . w przebiegu prądowym są

Schemat pokazany na ryś. 8 był przyjęty przy badaniach
w Centralnym Instytucie Geodezyjnym w ZSRR. W urzą
dzeniach Rrtoeiektrycznych na szczególną uwagę zasługują
rozwiązania dające możliwość wydzielenia osi wiązki pro
mieniowania, idącej od celu przy pomocy szczeliny prze
mieszczającej się ruchem postępowym lub szczeliny drga
jącej. Istotą pierwszego jest to, iż w płaszczyźnie obrazu
celu znajduje się szczelina, której szerokość jest współ
mierna z wielkością obrazu. Szczelina jest nieruchoma

Rys. s

równe zeru, gdyż zmienne składowe porównywanych stru
mieni światła mają jednakowe amplitudy i są przesunięte
w fazie o 180°. Jeżeli natomiast natężenia porównywanych
strumieni światła nie są jednakowe, przebieg prądu elek
trycznego staje się pulsujący. Składowa zmienna zostaje
wzmocniona we Wzmaaniaczu W.
Częstotliwość składowej zmiennej jest równa częstotli
wości przerywania strumienia przez wirującą tarczę. Fazy
składowe zmiennej prądu fotoelektrycznego różnią się od
siebie o 180° w zależności od tego, który strumień świa
tła ma większą amplitudę, a który mniejszą.
Umieszczając w obwodzie wejściowym (wzmacniacza
miernik prądu zmiennego G zaobserwujemy odchylenie
wskazówki mierpika w jedną lub drugą stronę od poło
żenia zerowego. Jak wynika z rys. 4, przy przejściu przez
położenie zerowe nastąpi zmiana faz. Faza zależna będzie
od tego, czy otwór wirującej tarczy będzie przepuszczał
jedną lub drugą część rozdzielonego strumienia.

względem osi lunety lub może mieć przesunięcie w gra
nicach wartości mikrometru. Za szczeliną znajdują się —
komórka Tatoelektryczna, wzmacniacz i wskaźnik (rys. 9).
Przy obrocie lunety lub ruchu szczeliny mikrometru
obraz celu przemieści się względem szczeliny i nastąpi
zmiana strumienia świetlnego, a zatem spowoduje zmiany
natężenia (rys. 10).
Odczytywanie w mierze kątowej wartości położenia alidady instrumentu, odpowiadające charakterystycznym
wartościom prądu, pozwala określić oś symetrii celu, przy
czym strumień świetlny może być ∣niemodulowany.
W wypadku szczeliny drgającej poprzecznie po zmianie
fotostrumienia, jego częstotliwości, fazie lub składowej
zmiany można sądzić o położeniu celu.
Plrzy symetrycznych wahaniach szczeliny względnie osi
celu maksymalna wartość fotostrumienia będzie występo
wała tylko w osi celu.
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Rys 7

Urządzenia, w których przy naprowadzeniu na cel porów
nuje się wartości strumieni idących od różnych celów
i urządzenia, w których oś celu określa się po zmianach
strumienia ,świetlnego wykorzystując szczeliny — jak wy
nika z przytoczonych przykładów — mają różne rozwią
zania. Dokładność pomiaru za pomocą wspomnianych
urządzeń zależy w pierwszym rzędzie od odległości i for
my identyfikowania celu.

Na rys. 5 · pokazano schemat urządzenia, które w celu
odróżnienia składowej zmiennej prądu posiada wzmac
niacz z dysikryminatorem fazy (D), w którym następuje
porównanie fazy napięcia nierównowagi z fazą napięcia
odniesienia. Do wyjściowego stopnia wzmacniacza dołączony
jest silnik M, za pomocą którego odbywa się zmiana
kierunku obrotu tarczy.
Przy przepuszczeniu promienia świetlnego poprzez wi
rującą tarczę efekt naprowadzenia można podwoić, naci
nając dwa otwory. Ustawienie przełącznika nawet nie
ściśle w fazie pozwala rozdzielić sygnały np. ,poprzez ko
mutator (K), przy czym przełączenie powinno nastąpić w
przedziale czasu tɪ — t2 — rys. 6 i rys. 7, które powinny
wypaść pomiędzy sygnałami świetlnymi z kanału pierwsze
go i drugiego.
Ze względu na jednoznaczne wydzielenie sygnału oraz
podwyższenie dokładności naprowadzenia na cel sygnał
modulowany z częstotliwością ʃ możemy wydzielić, posłu
gując się obwodami rezonansowymi, dostrojonymi na okreś
loną częstotliwość — rys. 8.
W obwodach rezonansowych y12, y22 następuje wydziele
nie faz przychodzącego sygnału. Jeden kanał posiada na
pięcie zaporowe. Detektor fazowy (D) służy do zmiany bie
gunowości napięcia na wejście miernika (P) w zależności
od faz podanych na wejście detektora.

W drugiej kolejności należałoby uwzględnić niewspółmierność między rozmiarami obrazu a szczeliny decydują
cej o pojawieniu się błędów nacelowania. Przy określeniu
wymagań dla urządzeń Rrtoelektryaznych stosowanych w
teodolitach należy uwzględnić następujące możliwości:
1. Pojawienie się dryfu zera pochodzącego od zmniej
szenia czułości R>toelβktryczιnych źródeł napięcia zasila
nia i parametrów poszczególnych elementów, przepływów
charakterystycznych dla niewielkich przedziałów czasowych,
oraz określania momentu przychodzącego sygnału.
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2. Kierowania systemem źródeł światła przystosowanych
do własności celu, mając na uwadze to, iż poszczególne
źródło światła może mieć dużą siłę światła lub małą, a sam
charakter promieniowania widmowego wymaga lepszych
metod filtracji sygnału.
3. Zastosowania systemów odbijających lub oświetlają
cych cel.

Mówiąc o urządzeniach naprowadzających na cel w in
strumentach geodezyjnych określenie to jest słuszne w
sensie stwierdzenia, że .wskaźniki, zwykle typu określone
go miernika elektrycznego, który wskazuje na moment
naprowadzenia lunety na cel, zastępują nasze oko w wy
dawaniu opinii o położeniu celu w stosunku do lunety.
Sam proces manipulacji śrubami leniwymi oraz obrót
lunety jest w dalszym ciągu wykonywany przez człowieka,
który w sposób przybliżony skierowuje ją na obserwowany
cel.

W rzędzie zadań, do których rozwiązania pomocne byłoby
nowe urządzenie do naprowadzenia lunety na cel i które
przemarwiają za ich zastosowaniem, należy wymienić:
1. Podniesienie
dokładności optyczno-mechanicznych
dalmierzy mających pierwszeństwo przed dalmierzem ty
pu geodimetru lub telurometru ze względu na ich prostą
budowę.
2. Przy pomiarach, w których potrzebna j-estt wysoka do
kładność, a występują mahowo i wskazana byłaby ich
automatyzacja.
Dlatego staje Się zrozumiały wysiłek wielu zespołów
naukowych i znanych firm instrumentalnych nad poszuki
waniem nowych metod i sposobów realizacji wymienionych
zadań.
Przegląd urządzeń istniejących

Do pierwszych urządzeń, które miały wyeliminować ludz
kie oko, należy zaliczyć fotoelementy użyte przy pomia
rach astronomicznych, gdzie ich zastosowanie miało na celu
zarejestrowanie momentu przechodzenia celu przez okreś
loną płaszczyznę, natomiast w instrumentach geodezyjnych
interesuje nas naprowadzenie siatki krzyża nitek na okreś
lony cel.
Prace w tym kierunku w zakresie astronomii rozpoczę
to w 1924 r. w Niemczech, a w rok potem w Danii. Pierw

inż. jerzy

sze praktycznie wyniki uzyskał Rosjanin Pawłów w 1930 ro
ku, a wykorzystało je obserwatorium w Pulkowie. Prace
prowadzone były także podczas wojny, jak i po jej za
kończeniu, w wielu krajach. W 195b—ld57 r. w ZSRR
Iiieiajew rozpoczyna prace nad wykorzystaniem fotoelementow dla teodolitu uniwersalnego A.U 2/10 w celu wy
znaczenia poprawki czasu oraz szerokości geograficznej.
Otrzymane rezultaty pozwalają sądzić, że wyniki są wolne
od wielu błędów obserwatora.
Ciekawe są rezultaty uzyskane przez Instytut we Frank
furcie n.Menem, gdzie zbudowano teodolit firmy ,,Askania” z urządzeniem Iotoelektrycznym. W roku 1951 opuolikowano prace Bendera na temat pomiarów kątów za po
mocą teodolitu z urządzeniem fotoelektrycznym. Prace
Instytutu ogłoszono na XI Kongresie Międzynarodowej
Unii Geodezji i Geofizyki w Toronto w 1957 r. w referatach
Gigasa i Ebelinga.
W latach 1947—1957 w Niemczech dokonano szeregu
prac, w wyniku których „Askania” wyprodukowała teo
dolit dla pomiaru kątów paralaktycznych i innych pomia
rów wymagających wysokich dokładności. Badania instru
mentu wykazały, że średni błąd celu wynosi 0,23 , a błąd
celu przy sposobach klasycznych 0,9". Przyrządem tego ro
dzaju uzyskano w Dolnej Saksonii wyniki pomiaru dwóch
kątów triangulacyjnych pomierzonych w sześciu seriach,
w których różnice wyników dla jednej serii mieściły się
w przedziale 0,89 — 1,33". Należy zauważyć, że pomiar
był wykonany tylko nocą.
Jak wynika z publikacji Gigasa i Kulma, błąd naprowa
dzenia na cel w ostatnio Skonstruowanycn urządzeniach
dochodzi do 0,01".
Od dłuższego czasu prowadzą intensywne badania nad
zastosowaniem elementów fotoelektrycznych o naprowa
dzeniu na cel naukowcy ZSRR pod kierownictwem S.W.
Eliseewa.
Z ośrodków krajowych, które prowadzą badania nad
urządzeniami do celowania, mającymi zastosowanie w in
strumentach geodezyjnych, należy wymienić Wojskową
Akademię Techniczną.
Interesującym urządzeniem, które rokuje nadzieje na
szerokie zastosowanie w pomiarach geodezyjnych, jest
przetwornik na podczerwień, który został przystosowany
do teodolitu T-6 firmy PZO. Badania tego instrumentu
wykonane w warunkach polowych pod kierownictwem dr
inż. St. Pachuty dały pozytywne rezultaty _ z punktu wi
dzenia dokładności pomiarów oraz zakresu ich stosowania.
Prowadzone są też badania nad urządzeniami celowni
czymi stosowanymi w teodolitach przez Katedrę Geode
zji SGGW, a o ich wynikach postaramy się poinformować
czytelników z chwilą zakończenia odpowiednich badań.
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Przybyslawski

Prace geodezyjne przy budowie Teatru Wielkiego w Łodzi
W styczniu 1967 roku otwarty został w Łodzi, po wielo
letnim okresie budowy, Teatr Wielki, będący jednym
z największych i najnowocześniejszych obiektów teatral
nych w Europie. Kulturotwórcze reperkusje tego zdarze
nia są niewątpliwie duże i bardzo różnorakie. Budowa
teatru rozpoczęła się w roku 1952, bezpośrednio po za
twierdzeniu projektu wstępnego.
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Ogólna charakterystyka budowy

Architektura teatralna, a szczególnie jej fasada frontowa
miała szereg wariantów projektów architektonicznych.
Ostateczna elewacja ukształtowana została w formie 50-metrowego frontonu złożonego z podwójnego ażuru i Ioggb
opierającej się na całej swej długości o przestrzeń foyer.

Widownię, mieszczącą 1300 miejsc, zaprojektowano jako
amfiteatr z jednym nadwieszonym balkonem.
Teatr Wielki składa się z budynków głównego i technicz
nego, o łącznej kubaturze lyt> UuU nɪ', połączonych ze suoą
przewiązką.
System sceniczny zaprojektowany został w układzie
Szuiiaoowym, Skiaoającym się ze sceny głównej, dwóch
kieszeni »ocznych oraz zascema, wyposażonych w wózki
i Urztiuzeriia αυ Iiakiauania sceny ooroiowej.
±-uuiυ sceny posiaoa sześć tzw. galerii roboczych, dzie
więć mosiow Swieiinych, rucnome wieże pozwalające na
Oiairagmowanie otworu portalowego, wieże oswieneniowe,
uwa horyzonty zwijane i jeden pounoszony oraz 3a Ciągów
dekoracyjnycn (w tym 12 z napęaem elektrycznym).
Budynek wyposażono w setki regulowanych obwodów
zasilania energetycznego, centralnie nastawiane oświetle
nie sceny i wiaowni, techniczne monitory TV, zautomaty
zowaną klimatyzację i wentylację i caiy szereg niezbęd
nych instalacji.
Praca zespołu geodezyjnego

Reahzacja budowlana Teatru Wielkiego z uwagi na spe
cyfikę konstrukcji gmachu wymagała wprowadzenia przez
inwestora zespołu geodezyjnego dla stałej onsługi general
nego wykonawcy i podwykonawcy z Mostostaiu. Służoa
geodezyjna miała dwa zasadnicze zadania:
— primo — czuwanie nad właściwą realizacją budowy
we wszystkich elementach osi, poziomów, krzywizn ścian,
powłoki balkonu i przekryć,
— secundo — wykonywanie periodycznych badań osiada
nia budowli.
Zagadnienie ściśle zgodnego prowadzenia budowy z do
kumentacją roboczą wynikało w tym przypadku nie tyle
ze względów wytrzymałości konstrukcji wykonywanej w
szalunkach na mokro, ile z bardzo specyficznej formy archi
tektonicznej i wielkiego przeładowania mechanizmami
o znikomej tolerancji gabarytów, które musiały być w
szkielet wprowadzone.
Z form architektonicznych najwięcej trudu i staranności
w wykonawstwie geodezyjnym wymagało nadanie właści
wych krzywizn ścianom bocznym widowni, powłoce wiel
kiego wiszącego balkonu o lukach różnopromiennych wspóiśrodkowych i krawędziom przecięcia się tych powierzchni.
Dyktowane to było koniecznością specjalnego symetrycz
nego ich przebiegu dla uzyskania starannego efektu wy
kończenia.
Realizacja powłoki balkonu wykonana została ze współ
rzędnych przestrzennych (obliczonych analitycznie) punk
tów leżących na krawędziach przecinania się jej z pękiem
Płaszczyzn pionowych, wzdłuż których to układały się głów
ne żebrowania konstrukcyjne. Zasadniczą trudność stano
wiło wytyczenie niezbędnych punktów o żądanych współ
rzędnych przestrzennych w skomplikowanym szalowaniu
stemplowo-deskowym nie przebiegającym — z uwagi na
krzywiznę powłoki — w układzie zbliżonym chociażby do
symetrycznego.
Budowa wysokościowej części sceny, wykonywana w
przekładanych szalunkach deklowych o grubości ścianek
0,50 m, na mokro, powodowała odchylenia w płaszczyznach
pionowych czworoboku — rzędu do 10 cm. Ponieważ w pu
dle scenicznym, obok szeregu galerii technicznych, wież
reflektorowych, mostów, horyzontów itp., przewidziane były
cztery ciężkie podnoszone kurtyny stalowe z przeciwwaga
mi, mające szczelnie odcinać wnętrze od widowni, bocznych
kieszeni i zascenia, zachodziła konieczność starannego sku
cia nierówności płaszczyzn wewnętrznych dla prawidło
wej pracy tych kurtyn. Zadaniem służby geodezyjnej było
w tym przypadku podać odchylenia poszczególnych frag
mentów ścian od pionu w siatce oczek nie przekraczają
cych 4 m2. Z uwagi na brak możliwości zamontowania teo
dolitu w poziomej pozycji względem jego osi pionowej, za
gadnienie wykonane zostało przy użyciu nasadki południ
kowej Zeissa (Meridiansucher 300). Teodolit Zeissa usta

wiony został w dolnej części ściany mierzonej, w położeniu
poziomej lunety zwróconej prostopadle do ściany. Nasadka
Zeissa na teodolicie została zorientowana przy użyciu dwóch
pionów ciężarowych na niciach, w sposob wyznaczający
przy jej ODrocie dokoła płaszczyzny kąta godzinnego piono
wą płaszczyznę, równoległą do teoretycznej powierzchni
ściany i oddaloną od niej o stałą wartość liniową. Domiary
do tej płaszczyzny wykonywano calówką przykładaną do
ściany ze specjalnie poruszającej się windy roboczej. Za
gadnienie pomiarów w pudle sceny pociągnęło za sobą
przejęcie przez geodetę całości rozmieszczenia wszystkich
urządzeń mechanicznych sceny. Przenoszenie osi i punktów
zamocowań z górnego mostu technicznego na poziom dol
ny, pionowanie prowadnic kurtyn, przeciwwag, galerii ro
boczych, mostów elektrycznych i całego szeregu ciągów
i przewodów stało się możliwe jedynie przy użyciu apara
tów geodezyjnych i stałego koordynowania przez geodetę.
Zagadnienie badania osiadania budowy rozpoczęte zostało
w 1955 r. i prowadzone do 1960 r. Polegało ono na perio
dycznej obserwacji reperów roboczych, stalowych o kadmo
wych główkach, zamontowanych na wskazanych przez kon
struktora słupach, przenoszących największe obciążenia.
Ogółem obserwacji podlegało 18 bolców kontrolnych w na
wiązaniu do 4 reperów oparcia, specjalnie w tym celu zało
żonych i 3 reperów miejskiej niwelacji precyzyjnej. Układ
sieci tworzył 12 równań warunkowych, wyrównany został
ściśle metodą najmniejszych kwadratów z pominięciem
obliczenia współczynników nie oznaczonych k (korelat). Dla
bezpośredniego obliczenia poprawek V do obserwacji,
obliczono kwadrat krakowianu τ,a z której to tabeli zna
leziono pierwiastek trójkątny:

A=

p∕(⅞)i

Obliczona odwrotność krakowianu
kwadratu dała szukaną tabelę

A~1

podniesiona do

[(τα)2]’1

pozwalającą utworzyć krakowian transformujący
t =

a [(τα)2]-ι

Układ tego krakowianu, przy nie zmieniającej się technice
i programie obserwacji całej sieci, pozwalał na natychmia
stowe określenie po każdej obserwacji wartości poprawek
V, w zależności od zmieniających się wyrazów wolnych
(różnic liniowych obserwacji).
Określenie wartości poprawek V do każdoczesnej obser
wacji następowało przez przemnożenie krakowianu trans
formującego
L = S [(r")2]~l

przez krakowian wyrazów wolnych z równań warunkowych
W efekcie obliczono wartości poprawek dla punktów wy
równywanych ściśle, pozostałe określono z obserwacji
bezpośrednich interpolacją liniową. Sredni błąd pojedyn
czego spostrzeżenia wahał się dla różnych obserwacji w
granicach ± 0,2 mm.
Wartość największych przemieszczeń bolców kontrol
nych w okresie obserwacji, wynikająca na skutek konsoli
dacji gruntów pod stopami słupów obserwowanych, docho
dziła do —3,5 mm. Po ukończeniu każdorazowym cyklu
obserwacji na bolce kontrolne zakładano plomby gipsowe.
Obsługa geodezyjna teatru trwała do końca budowy i sta
nowiła pewną specjalną formę współpracy techniki geode
zyjnej z budownictwem.
Tę specyfikę tworzyła forma architektoniczna budynku,
odmienna od stylu przemysłowego, jego przeznaczenie,
wyposażenie wewnętrzne i wymagany wysoki standard
wykończenia.
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Wpływ przesunięcia bazy, wzdłuż prostopadłej do mierzonego boku, na dokładność pomiaru
Jest oczywiste, że zarówno przesunięcie bazy wzdłuż
Brzy pomiarach Paralaktycznych Stajemy czasami wobec
prostopadłej, jak i jej skręcenie, spowodują wystąpienie
konieczności wyznaczenia wpływu różnych pomocniczych
błędów o tym samym znaku (dodatnim). Zatem łączny
czynności na dokładność mierzonej odległości. I tak np.
wpływ tych zmian będzie sumą wyznaczonych błędów.
określa się wpływ nieprostopadłego (wtzględem mierzonej
odległości) ustawienia bazy oraz wpływ jej przesunięcia
wzdłuż prostopadłej do mierzonego odcinka. Analizy te
As = as + δs — ------ 1------wykonuje się zazwyczaj poprzez rachunki oparte na sym- 1
2s
2s
bolach wyznacznikowych. Między innymi zostały one
przeprowadzone w pracy [1].

lub, jeśli chcemy określić dopuszczalne przesunięcie wzdłuż
prostopadłej w zależności od założonej dokładności po
miaru, to mamy:
a2 = sAs

(5)

Wyprowadzone wzory są zgodne z podanymi w pracy [1]·
Z wzorów (1) i (3) wynika, że σs = δs — co oznacza, że
w rozważaniach można zastąpić skręt przesunięciem (przy
czym kątowa wartość przesunięcia równa się kątowi skrę
tu). Korzystając z tego spostrzeżenia słuszność wzoru (5)
można uzasadnić w inny jeszcze sposób. Wg rysunku:

Jeśli jednak znamy wpływ skręcenia bazy na dokładność
pomiaru odległości, to wpływ przesunięcia bazy wzdłuż
prostopadłej możemy obliczyć prostym rachunkowo sposo
bem.
Baza b została przesunięta wzdłuż prostopadłej do mie
rzonego odcinka (s). Gdybyśmy pomierzyli bezbłędnie od
ległość AO' = S', to traktując S' jako błędną wielkość s
moglibyśmy obliazyć błąd tej ostatniej
s — s, — s

ale
czyli

(s' — s)∙(s' + s) = a2

zatem

i ostatecznie (z uwagi na małe a i s'

s) mamy:
«' = s" cos a

(1)

Taki byłby błąd pomiaru wielkości s, gdybyśmy pomie
rzyli s'. Pomierzyliśmy jednak nie s' a inną wielkość,
różniącą się od s' o wpływ skręcenia bazy. Wpływ ten już
znamy, a jego wielkość przedstawia się wzorem:
(na podstawie (IJ)

s = s' cos a
stąd

As = s" — s = s" — s" cos2 a,

(2)

a

As = s" (1 — cos2 a) = s"sin2 a,

wobec małego

Wobec tg ɑ = -i małego a, można napisać:
s

s = s" cos2 a

, .

.

ais"
As = sa2 = —
s

a zatem

Ostatecznie :
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2s2

2s

a2

(6)
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Węgielnica dla wyznaczania kątów prostych o stromych celowych
Wstąp. Przy pomiarach sytuacyjnych stosuje się ogól
nie znane węgielnice pojedyncze i podwójne trójścienne
lub pięciościenne, których konstrukcja pozwala na bezpo
średnią, równoczesną obserwację zasygnalizowanych obra
zów punktów osnowy i zdejmowanego szczegółu.
Często jednak w praktyce geodezyjnej występują przy
padki zdejmowania wysoko położonych punktów,. których
inwentaryzacja powszechnie znanymi węgielnicami stwarza
zasadnicze trudności. Trudność ta polega na nierównoczesnym obserwowaniu trzech zasygnalizowanych punktów na
wysokości oka obserwatora.
Przedmiotem projektu jest węgielnica dla wyznaczania
kątów prostych o stromych celowych, mająca zastosowa
nie przy pomiarach sytuacyjnych metodą ortogonalną
szczególnie wówczas, gdy zdejmowane punkty są położo
ne wyżej w stosunku do osnowy geodezyjnej.

Budowa i sposób działania
Węgielnica według projektu ma w górnej części przy
mocowany przegubowo pryzmat, pozwalający — przez
obrót wokół poziomej osi przegubu — na obserwację wy
soko położonego szczegółu, bezpośrednio nad obrazami koincydujących tyczek widocznych w okienkach węgielnicy.
Taki system obserwacji zapewnia wyższą w stosunku do
uzyskiwanej dotychczas dokładność, gdyż w polu widzenia
widoczne są wszystkie obrazy.
Węgielnicę w widoku z przodu z obrazami koincydujących tyczek przedstawiono na rysunku 1, rysunek 2 —
przedstawia schematycznie zastosowanie węgielnicy do
sprowadzania obrazu wysoko położonego punktu do po
ziomu oka obserwatora.

powinny być poziome i równoległe do osi poziomego prze
gubu (3) oraz do płaszczyzny przednich ścianek pryzmatów
węgielnicy.
Szczególnie korzystna w zastosowaniu jest odmiana wę
gielnicy według projektu, w której pryzmat (4) mocuje się
za pośrednictwem przegubu (3) do pierścieniowej nasad
ki. Nasadkę taką w zależności od potrzeby umocowuje się
do górnej części korpusu (1) węgielnicy i przeprowadza pla
nowane prace.
Posługiwanie się węgielnicą jest bardzo proste. Po Wtyczeniu się węgielnicą znanym sposobem w bok osnowy,
w przypuszczalnym miejscu prostopadłego rzutu zdejmowa
nego punktu obraca się pryzmat (4) wokół przegubu (3)
do momentu, gdy w polu widzenia pryzmatu ukaże się
obraz zdejmowanego punktu. Celem znalezienia dokład
nego rzutu prostokątnego zdejmowanego szczegółu obserwa
tor przesuwa węgielnicę wzdłuż boku osnowy aż do mo
mentu koincydencji obrazów wszystkich trzech zasygnalizo
wanych punktów. Wyznaczony przez pion węgielnicy punkt
na boku osnowy jest rzutem prostokątnym zdejmowanego
szczegółu.
Przed pomiarem przeprowadzić należy kontrolę, czy
krawędzie pryzmatu (4) są poziome i równoległe do płasz
czyzny poprzednich ścianek pryzmatów węgielnicy. Do
tyczy to przypadku, gdy pryzmat (4) wraz z pierścieniem
(2) jest nakładany w formie nasadki na korpus (1) wę
gielnicy. Warunek powyższy spełniony będzie w przypadku
pokrycia się dwóch kresek indeksowych (5) — jednej na
korpusie węgielnicy, a drugiej — na podstawie nasadki.
Właściwe położenie kresek indeksowych otrzymamy drogą
rektyfikacji. Celem wyznaczenia właściwego położenia

Rys. 2. Schematyczne zastosowanie
węgielnicy

Węgielnica posiada w górnej części korpusu (1) obro
towy pierścień (2), z którym połączony jest za pośrednie·,
twem poziomego przegubu (3), osadzony w oprawie trój
ścienny pryzmat (4) Bauerfeinda. Krawędzie pryzmatu (4)

kresek indeksowych wytyczyć należy kąt prosty w sto
sunku do osnowy za pomocą teodolitu, następnie drogą
obrotu nasadki doprowadzić ç|q koincydencji wszystkie trzy
zasygnalizowane punkty,
i
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Astrokompas
W geodezji kompas jest ,powszechnie znany, źyrokompas — mniej, a astrokompas przypuszczalnie w bardzo
ograniczonym zakresie. Wydaje się wskazane opisanie tego
ostatniego instrumentu.
Astrakompas jest wykorzystywany w nawigacji lotni
czej. Służy on do wskazywania kursu (azymutu) samolotu
lub geograficznego namiaru na odległy obiekt w terenie.
Można też przy jego pomocy odnaleźć szulkaną gwiazdę
na sferze niebieskiej.
Używa się go we wszystkich tych przypadkach, kiedy
wskazania kompasu magnetycznego budzą wątpliwość, tj.
w okolicach podbiegunowych, gdzie kompas magnetycz
ny jest bezużyteczny lub w rejonach o znacznych zmia
nach deklinacji magnetycznej.
Najbardziej znany w polskim lotnictwie jest astrpkompas typu MK-II, szeroko używany w okresie II wojny
światowej. Obecnie na pokładach nowoczesnych samolotów
komunikacyjnych, np. Ił-18, używa się astrokompasów auto
matycznych, których zasada konstrukcji oparta jest
na
astrσkompasie MK-II.

1) małej dokładności celowania na przesuwające się
ciało niebieskie, spowodowanej trudnymi warunkami obser
wacji na POklaidZie będącego w ruchu samolotu,

Mamy tu do czynienia z tak zwaną paralaksą p. Wartość
Paralaksy zmienia się w zależności od tego, czy ciało nie
bieskie znajduje się bliżej lub dalej miejsca obserwacji
(Ziemi). Największą wartość równą około 1 stopnia ma
paralaksa Księżyca.
Zasada działania

Pomiędzy wielkościami δ, φ, Tλ (rys. 4) zachodzą za
leżności pozwalające na określanie azymutu obserwowane
go ciała niebieskiego „a”. Ciałem tym może być Słońce,
Księżyc lub gwiazda.. W astrokompasie, te cztery wielko
ści powiązane ,są ze sobą w sposób mechaniczny. Instru-

Rys. 1

Rys. 2

Asitrokoimpas (rys. 1 i 2) składa się z następujących czę
ści: 1) krąg azymutalny, 2) przeziernik, 3a) skala miejsco
wego kąta godzinnego (LHA = Τ;) — dla szerokości geo
graficznej północnej, 3b) skala miejscowego kąta godzinne
go
(LHA = T¿)
— dla szerokości geograficznej po
łudniowej, 4) skala deklinacji δ, 5) skala szerokości geogra
ficznej obserwatora φ, 6) Iibelki, 7) śruby ustawcze, 8)
wskaźniki kursu, 9) śruba do obracania skal kątów go
dzinnych, 10) wskaźnik kierunku (służy do odczytywania
azymutów na odległe punkty terenowe).
Przyglądając się budowie astrokompasu można zauważyć,
że jest to jak gdyby połączenie dwóch teodolitów: „dolnego”
i „górnego” w taki sposób, że w miejscu lunety teodolitu
„dolnego” wmontowany jest teodolit „górny”. W „teodoli
cie dolnym” kołem poziomym jest krąg azymutalny, a pio
nowym — skala szerokości geograficznej.
W „teodolicie górnym” kołem pionowym jest skala de
klinacji, a koło poziome jest podwójne, tj. składające się
z dwóch skal, na których można nastawiać wartości miej
scowego kąta godzinnego (LHA = T;).
Wartość najmniejszej działki kręgu azymutalnego i ska
li deklinacji wynosi 2 stopnie. Wartość najmniejszej dział
ki skali sizerokości geograficznej wynosi 10 stopni. War
tość kątowa z dokładnością stopnia nastawia się na bę
benku mikrometrycznym. Dokładność odczytowa przyrządu
jest — jak widać z powyższego — niewielka, ale dostoso
wana jest ściśle do:
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niebieskie i nastawieniu na odpowiednich skalach: sze
rokości geograficznej miejsca obserwacji i deklinacji ciała
niebieskiego oraz miejscowego kąta godzinnego
(LHA ≈
= Tu), krąg azymutalny będzie zorientowany właściwie,

to znaczy, źe znak północy zaznaczony na nim będzie
wskazywał prawdziwą północ. Przeziernik bowiem jest tak
ustawiony względem kręgu azymutalnego, że kąt, który
tworzy ze znakiem północy na kręgu azymutalnym, jest
równy azymutowi obserwowanego ciała niebieskiego,

a wskaźnik kursu pokazuje kurs geograficzny samolotu
(rys. 5).
Oczywiście ma to miejsce wtedy, kiedy astɪrokompas jest
prawidloiwo ustawiony i zamocowany względem osi pod
łużnej samolotu.
Przy posługiwaniu się astrokompasem niezbędny jest
zegar i lotniczy rocznik astronomiczny, np. The Air Alma
nac, w kórym zestawione są wg daty (nok, miesiąc, dzień)
i średniego czasu grynićkiego (GMT — Greenwich Mean
Time) następujące wielkości dotyczące Słońca, Księżyca
oraz ważniejszych gwiazd. W roczniku zamieszczony jest
również alfabetyczny wykaz gwiazd z podaniem ich praw
dziwego kąta godzinnego (T = SHA — Sidereal Hour
Angle) oraz deklinacje. Znajdują sie one na odwrotnej stro
nie Nawigacyjnej Mapy Gwiazd (Navigational Star Chart).
Aby za pomocą astrokompasu można było znaleźć kursy
rzeczywiste samolotu, azymuty odległych przedmiotów terenoiwyeh lub odpowiednią gwiazdę na sferze niebieskiej

λΕ — długość geograficzna wschodnia
Pomiędzy λw i λΕ istnieje zależność

⅛ = (360o - λw)

Zależności pomiędzy Uo = GMT i Uλ = LMT (Local Mean
Time) wyrażają się wzorem:

u.-riJ⅛
W swej obecnej postaai astnokompas nie nadaje się do
użycia nawet w mało dokładnych pracach geodezyjnych.
Zachodzi jednak pytanie, czy nie można by go było wy
korzystać przy pracach badawczych, prowadzonych przez
ekspedycje w okolicach podbiegunowych (można bowiem
za jego pomocą mierzyć azymuty oraz szerokość geograficz
ną).
QrenwiCh

Obsernator

wystarczy znać parę prostych zależności zachodzących po
między T0 = GHA, T = SHA oraz Tj= LHA (Local Mean
Time). Zależności te wyrażają się wzorami:
— dla Słońca, Księżyca i planet:

r<-τ∙ι⅛
— dla gwiazd
To. = Tor +

Tλt =

Tor +

Tt

τt -

lub

Tλt = τλr + τt
gdzie
λw — długość geograficzna zachodnia

Rys. 7

Następnie nasuwa się myśl, czy nie można by w opar
ciu o konstrukcję tego przyrządu skonstruować o wiele
dokładniejszy instrument służący do pomiaru szerokości
geograficznej i azymutu bez żmudnych, długich i skompli
kowanych obliczeń.
W ten sposób mogłaby powstać uniwersalne narzędzie
asitronomiczno-geodezyjne.
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Opracowania map morskich dla celów nawigacji radarowej
Zadaniem podstawowym radaru panoramicznego w na
wigacji morskiej jest zapobieganie zderzeniom statków
w czasie mgły i ograniczonej widoczności w ogóle. Nieza
leżnie jednak od przeznaczenia zasadniczego, radary nawi
gacyjne wykorzystywane są również do określania pozy
cji statków oraz wskazywania ich położenia w stosunku
do otaczających przeszkód nawigacyjnych, znaków nawiga
cyjnych itp.
Same obrazy radarowe pozwalają jednak tylko na ogólną
orientację w sytuacji nawigacyjnej. Natomiast ścisłe okreś
lenie pozycji statku możliwe jest do osiągnięcia tylko
na podstawie pewnych i dobrze zidentyfikowanych ech.
Obserwacje za pomocą radarów panoramicznych wyka
zały bowiem, że pozycję statku można określić z dużą sto
sunkowo dokładnością jeżeli istnieje możliwość identyfika
cji obiektów, których obraz obserwowany jest na ekranie.
Zagadnienie użycia radaru podczas prowadzenia statku
polega więc między innymi na:

1. Identyfikacji obiektów znajdujących się na lądzie lub
wodzie z obrazem ukazującym się na ekranie radaru.
2. Zestawieniu otrzymanego obrazu radarowego z odpo
wiednią mapą nawigacyjną.
Problemy te starano się rozwiązać w różny sposób,
a m.in. za pomocą specjalnych urządzeń rzutujących obra
zy ze wskaźnika radaru na zwykłe mapy nawigacyjne lub
też za pomocą, specjalnie do tego celu opracowanych, tak
zwanych „map radarowych”.
Przystosowanie map morskich do nawigacji radarowej
jest jednak niezmiernie złożone i dlatego wydaje się, że
nie można oczekiwać całkowitego rozwiązania
tego
skomplikowanego problemu tylko metodami kartograficz
nymi. Mimo to problem odpowiedniej mapy, która mo
głaby być użyta do nawigacji radarowej, nadal oczekuje
rozwiązania. I tak na przykład mapy radarowe wydane
przez Admiralicję Wielkiej Brytanii zachowują wszystkie
cechy zwykłych map nawigacyjnych, a ponadto zawie
rają następujące uzupełnienia:
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1) posiadają szczegółowo opracowaną rzeźbę terenu,
która, w zależności od wysokości nad poziom morza, przed
stawiona jest w różnych odcieniach koloru brązowego;
2) kontury obiektów, które dają szczególnie wyraźne
echa na ekranie radaru, przedstawione są za pomocą
specjalnych znaków;
3) linia brzegu na odcinkach dających wyraźne echo na
ekranie jest odpowiednio pogrubiona;
4) rejony zabudowane przedstawione są w postaci pól
Zakreskowanych.
W Związku Radzieckim, w roku 1957, wykonana została
mapa rzeki Jenisej, która jest zwykłą mapą nawigacyjną
uzupełnioną naniesionymi na niej charakterystycznymi
szczegółami, dającymi wyraźne echa na ekranie radaru.
Mapy radarowe wydane w Stanach Zjednoczonych są
dwojakiego rodzaju. Jedne z nich są zwykłymi mapami
nawigacyjnymi, na których rzeźba terenu przedstawiona
jest za pomocą warstwie co 500 lub 1000 stóp wysokości.
Inne mają tło czarne, a kolorem białym oznaczono: orien
tację, zwierciadło wody, głębokości oraz wraki i inne nie
bezpieczeństwa nawigacyjne. Wybrane elementy rzeźby
terenu takie, jak np. pojedyncze wzgórza, skarpy, wąwo
zy oraz latarnie morskie i inne Charakterystyazne budo
wle — są przedstawiane za pomocą odpowiednio cieniowa
nych i barwionych znaków. Rys. 1 przedstawia fragment
przylądka Cod ɪ).
Polskie mapy przeznaczone do nawigacji radarowej od
znaczają się tym, że obrazy radarowe otrzymane drogą fo
tografowania ekranu panoramicznego, po doprowadzeniu
ich do żądanej skali, zostały nadrukowane na zwykłe ma
py nawigacyjne, używając do tego celu farb świecących2).
Nawa koncepcja mapy morskiej przeznaczonej do nawigacji
radarowej oparta jest na związkach między głównymi
elementami rzeźby terenu (wysokość, kąt spadku i wielkość
powierzchni zbocza) a prawdopodobieństwem otrzymania
odpowiedniego echa na ekranie radaru.
Za podstawę tej koncepcji posłużyły autorowi rozważażania F.J. Wylie — zawarte w pracy .,The use of radar at
sea”, na temat właściwości powierzchni lądu, odbijającej
fale radiowe oraz spostrzeżenia własne w tym zakresie.
Na podstawie szeregu obserwacji i analizy zebranego
materiału można bowiem stwierdzić, że w przypadku ogól
nym zbocza niższe, ale o bardziej stromych spadach dają
echo lepsze od wzniesień większych o spadach bardziej ła
godnych.
Używanie jednak terminów zbocze „łagodne” lub „stro
me” nie określa jednoznacznie jego wartości i wobec tego
często może być przyczyną subiektywnej oceny faktów.
Ilościowo zaobserwowane zjawisko daje się dobrze ująć
za pomocą rozszerzonej do ciągłej linii brzegu funkcji roz
kładu prawdopodobieństwa otrzymania echa od obiektów
*) John S. Hall — Radar aids to navigation. Str. 344—351.
,) Jan Wereszczynskl — Wielkoskalowe radarowe mapy
nawigacyjne (praca doktorska).

Rys. 2a

Zak
wacji
żenią

W pr
wacji

/

I wre
ści oł

Wni-O!
W
wszys
Przyp
daru
przyp
Pra
ciowy
brzeg
kawo
w poi
dziej
ciach
łączą
Wy
wane;
Mo:
Wzglq

Rys. 1

charakteryzujących się tzw. skuteczną powierzchnią odbi
jania, której wartość jest większa od σ ’).

Ñ _
Nm

σ
σ+σ

gdzie:
N — ilość celów punktowych o skutecznej powierzchni
odbijania większej od σ,
IVjtf — ilość wszystkich celów punktowych znajdujących
się w granicach obszaru pojedynczej indykacji
obrazu panoramicznego,
σ — wartość skutecznej powierzchni odbijania celu
punktowego, wyrażona w metrach kwadratowych,
σ — wielkość rzutu obszaru objętego 1/2 długości im
pulsu na płaszczyznę prostopadłą do kierunku
promieniowania, wyrażona w metrach kwadra
towych. ■
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Zakładając bowiem dla przykładu, że odległość obser
wacji (D) została tak dobrana, iż minimalna wartość wyra
żenia σ/σ równa jest jedności, wówczas

σ=σ

TV _ 1
‰ ɪ
W przypadku dwukrotnego zmniejszenia odległości obser
wacji
σ
1
σ
—
=
TZ
CZ
?
U
σ
=>
in
=
TZ
σ
lo
Io

Ñ
16
‰ = 17
I wreszcie, w przypadku dwukrotnego zwiększenia odległo
ści obserwacji:
σ
— = 16; czyli σmin = 16 σ
σ

Ñ _ 1
ÏVm = Î7
Wnioski z przytoczonych przykładów są następujące:
W przypadku pierwszym należy oczekiwać, że 50%
wszystkich celów punktowych ukaże sie na ekranie. W
przypadku drugim powinno się otrzymać na ekranie ra
daru aż 94% wszystkich celów punktowych, natomiast w
przypadku trzecim — zaledwie 6%.
Prawidłowość
omawianej funkcji pod względem iloś
ciowym potwierdzają m.in. zdjęcia obrazu radarowego
brzegów wyspy Rugia (rys. 2). Brzeg obserwowany począt
kowo z odległości około 10 Mm widoczny jest na ekranie
w postaci oddzielnych pól, których środki odpowiadaią bar
dziej stromym i wysokim elementom brzegu. Przy odległoś
ciach mniejszych obserwowane początkowo oddzielne pola
łączą się i tworzą ciągłą linię echa radarowego.
Wyznaczenie wartości σ dla każdego punktu obserwo
wanego brzegu i wybrzeża praktycznie jest niemożliwe.
Możliwe natomiast jest wyznaczenie w przybliżeniu
względnej wartości σ-

gdzie

lo = D.
D — odległość obserwacji wyrażona w km
Q — szerokość promieniowania wiązki wyrażona w
stopniach,
A — długość impulsu wyrażona w m,
η — średnia wartość kąta nachylenia obserwowanego
wycinka powierzchni topograficznej.
Ogólnie można więc powiedzieć, że
σ = JM

W kwestii kartograficznego ujęcia wyników ob∏czrh a
najwłaściwsza wydaje się dla brzegu metoda kresek opar
ta na zmodyfikowanej skali Lehmanna, a dla pozostałej.

części obserwowanego wybrzeża metoda linii spadków
średnich naniesionych na mapę hypsometryczną.
Biorąc pod uwagę, że w praktyce nawigacyjnej użycie
radaru do określenia pozycji statku najczęściej może mieć
miejsce, gdy:
1) statek podchodzi do lądu od strony morza,
2) statek płynie wzdłuż brzegu,
problem sposobu przedstawienia rzeźby terenu na ma
pach morskich, przeznaczonych do nawigacji radarowej,
najwłaściwiej będzie rozpatrywać na przykładzie mapy
brzegowej. Zakładając bowiem, że zasięg obserwacji rada
rem praktycznie jest tego samego rzędu, co i zasięg obser
wacji wizualnej i że .posługujemy .się radarem, którego ce
chy odpowiadają wymaganiom stawianym przez między
narodowe konferencje nawigacyjne, można się spodziewać,
że z odległości 28.5 Mm otrzymany na ekranie obraz po
chodzi od tych elementów wybrzeża, których wysokość
n.pjm. przekracza 120 m.
Zbliżając się dalej do lądu z odległości 18,5 Mm, na ekra
nie radaru powinniśmy otrzymać te części wybrzeża, któ
rych wysokość przekracza już tylko 30 m n.p.m. Natomiast
z odległości 5 do 8 Mm na ekranie radaru powinien ukazać
się już zarys brzegu morskiego. W związku z tym w celu
ułatwienia identyfikacji obrazów radarowych podczas pod
chodzenia do lądu od strony morza wydaje się calowe
przedstawienie na mapach morskich rzeźby terenu za po
mocą warstwie. Przy czym z punktu widzenia potrzeb na
wigacji radarowej szczególnie ważna będzie warstwica ty
powa, tj. taka warstwica, która odpowiada najczęściej wy
stępującej wysoikości na danym obszarze.
Moc echa pochodzącego od lądu zależy od właściwości
elektrycznych powierzchni odbijającej i powiększa się w
miarę zwiększenia powierzchni rzutu obszaru objętego po
łową długości impulsu na płaszczyznę prostopadłą do kie
runku promieniowania. A zatem many brzegowe, na któ
rych niezależnie od warstwie naniesione sa linie spadków
średnich, powinny posiadać większą wartość nawigacyjna,
gdyż podczas obserwacji lądu z dużych odległości na oodstawie warstwie i nomo∣gram∣u zasięgu horyzontu radaro
wego można w przybliżeniu określić te elementy wybrzeża,
od których należy oczekiwać echa na ekranie radaru. Na
tomiast kształt konturów obrazu radarowego od strony mo
rza powinien być zbliżony do przebiegu izarytm odpowia
dających liniom spadków średnich.
W czasie pływania wzdłuż wybrzeża ze względu na sze
reg okoliczności o charakterze nawigacyjnym, odległość
drogi statku od lądu przeciętnie wynosi 5 do 8 Mm. W tych
warunkach zarys linii brzegu ze względu na bezpieczeń
stwo żeglugi ma znaczenie szczególne.
Uwzględnienie więc na mapach marskich również tych
elementów brzegu, od których w znacznym stopniu zależy
moc echa, nabiera dla nawigatora znaczenia specjalnego.
Problem ten można częściowo rozwiązać przez oznaczenie
stroimości brzegu za pomocą skali kresek. Przedstawienie
bowiem na mapach morskich brzegu za pomocą specjalnej
skali kresek pozwala odczytać z duża dokładnością jego
charakter, a to z kolei powinno znacznie ułatwić identy
fikację otrzymanego obrazu na ekranie radaru z odpowied
nimi odcinkami Obserwowainego brzegu.
Na zakończenie należy jednak podkreślić, że sugerowane
przez autora wnioski należy traktować jedynie jako nową
próbę kartograficznego ujęcia ogólnych zależności między
obrazem radarowym i rzeźbą terenu. Dlatego też, przed
wyciągnięciem wniosków ostatecznych należy opracowaną
przez autora mapę sprawdzić przynajmniej w okresie jed
norocznego pływania.

dlatego, aby na jego tle wykazać ogrom
pracy, zapału, nieraz samopoświęcenia
tych ludzi. Podkreślone np . jest ze
szczególnym naciskiem, że warunki, w
jakich tworzyła się Kanada, ugrunto
wanie się jej państwowości i jej roz
wój uzależnione były wyłącznie od za
gospodarowania ziemi, czyli od wiel
kiej akcji osadniczej, która w ogóle
nie mogłaby ruszyć z miejsca, gdyby
nie wytężona i ofiarna praca geode
tów. _ W innym miejsciu mowa jest o
drugim zasadniczym warunku rozwoju
powstającego dopiero kraju, jakim są
koleje i drogi. I w tym wypadku za
sadniczą rolę odegrali geodeci, których
Rys. 1. Wznoszenie kopca stożkowego na równoleżniku 49°, stanowiącym granice
autor nazywa twórcami możliwości po
państwową (1872—1874)
ruszania się po Kanadzie, zamieszcza
jąc przy tym dość gorzkie stwierdze
nie, że na całą armię geodetów-drogowców, kilku z nich zaledwie otrzy
mało oficjalnie wyraz uznania w po
Mgr inź. ANDRZEJ KRYÑSKI
528.052.24(71) staci uzyskania tytułu „sir”, reszta
zaś została zaledwie wymieniona, je
żeli i to w ogóle nastąpiło. Autor koń
czy ten fragment takim
akcentem:
„Ich fotografie przy pracy są rzadkie
i tylko nieco liczniejsze zdjęcia wy
tyczonych przez nich dróg pozwalają
nam ocenić wielkość i wspaniałość ich
pracy i osiągnięć”.
Początki geodezji kanadyjskiej są
Geodeci Kanady 1867—1967. Taki ty i dzikie góry i wąwozy, niezmierzo trudne. Geodetów jest mało, praca ich
idzie wolno. Sam ogrom kraju stoi na
tuł nosi specjalna publikacja książko
ne prerie, tajgi, tundry i lodowce.
przeszkodzie szybszemu
rozwojowi.
wa, wydana w pięknej szacie graficz
W
swojej
przedmowie,
autor
książ

Pierwsi ruszają żądni przygód inży
nej staraniem kanadyjskiego pisma
ki
oddaje
geodetom
rzetelną
sprawie

nierowie pomiarów kolejowych oraz
geodezyjnego „The Canadian Surve
dliwość pisząc, że dzięki swej pracy wykonawcy pomiarów odkrywczo-geoyor” (Geodeta Kanady). Publikacja ta
jest świadectwem stuletniej pracy stworzyli mapy, które pozwoliły Kana Iogicznych. Po ich śladach mierniczo
geodetów kanadyjskich, która miała dyjczykom na dostrzeżenie całego o- wie zrzeszeni w organizacji „Domi
swój udział we wszystkich ważniej gromu ich kraju, prawdziwego roz nion Land Surveyors” stwarzają pod
mieszczenia niezliczonych jezior i rzek, stawy osiedlania się. Z notatnikami
szych dziedzinach rozwoju gospodar
czego i społecznego życia tego ogrom gór i lasów, wysp, półwyspów i za palowymi w ręku, które przejęli od
tok. Właśnie geodeci docierali pierwsi tych pionierów, ruszają następnie pier
nego kraju.
do najdalej położonych zakątków, ba
topografowie. Zaczyna się zakła
Autorem książki jest Courtney C.J. dali te odległe krainy, mierzyli, szki wsi
dać pierwsze fragmenty osnowy oraz
Bond, a zamieszczona na niej dedyka
cowali, fotografowali i opisywali. Dzię
do pomiarów i ustalania
cja brzmi: „Elżbiecie, która jak wie ki nim piękno ojczystego kraju stało przystępuje
granicy
państwowej.
le żon geodetów strzegła domowego sie dla każdego Kanadyjczyka bardziej
Tempo rozwoju i wykonywania prac
ogniska i była podporą swego męża w
uchwytne i dostępne. Oni wreszcie
jego pracy”.
pracą swoją, o której zwykle tak ma pomiarowych przybiera na sile wy
raźnie od czasów I wojny światowej.
Prawdę tej dedykacji odczuje nie ło się mówi, tworzyli drogi, wznosili Kolejne wielkie etapy prac wytyczone
wątpliwie każdy geodeta-terenowiec, budowle, kładli fundamenty rozwoju
są przez postęp techniczny. Użycie sa
całej gospodarki stanowiącej dziś spa
który po trudach i tułaczce swej pra
molotów pozwala najpierw na prze
dek
Kanady
po
poprzednich
pokole

cy wracał i wraca do domu, gotowe
prowadzanie wywiadu najbardziej od
niach.
go zawsze na jego przyjęcie i odpo
ległych terenów, a następnie — na
czynek. A tym bardziei odczuwał to
Podtytuł książki wymienia daty wykonywanie coraz lepszych zdjęć lot
geodeta kanadyjski, który działalność
1867—1967. Nie znaczy to, aby przed
niczych dla celów fotogrametrycznych.
swą musiał prowadzić i nadal prowa
1867 r. nie były wykonywane żadne po Wielki postęp w dziedzinie szybkiego
dzi na olbrzymich przestrzeniach się
miary; sięgają one znacznie wcześniej
wykonywania osnów i map zaznaczył
gających od Atlantyku do Pacyfiku i
szych czasów, tak jak np. wyznaczenie sie w czasie II wojny światowej, po
od Wielkich Jezior aż do głębokiej
jeszcze w XVIII wieku linii równoleż
jej zakończeniu coraz obficiej ziawiaArktyki, obejmując po drodze skaliste nika 45° na wschód od Rzeki św. Wa
ją się nowe metody i instrumenty. Za
wrzyńca jako południowej granicy czyna się opracowywanie Wielkoskaloprowincji Quebec. Data 1867 r. jest wei mapy kraju. W 1949 r. wŋrowajednak dla Kanadyjczyka szczególnie r)τ∏rlv 7ostaje do służby p-m>arowej
ważna. gdvż iest to rok ogłoszenia helikopter, oddając nieoceniore usłuKorfederacii Kanadyjskiej, czyli właś
ciwie mówiąc — początek samodziel
nego bytu państwowego Kanady, po
czątkowo jako brytyjskiego dominium.
Tak więc, mówiąc o stuleciu działal
ności gpodetów w Kanadzie, autor ma
na mvśli działalność organizowana już
własnymi siłami, a nieraz i własną
inicjatywą poszczególnych ludzi.
Znamienny jest fakt, że tytuł książ
ki brzmi nie „Geodezja” a „Geodeci
Kanady”. I to jest chyba najbardziej
istotny rys tego wydawnictwa: zwró
cenie uwagi nie tyle ha same prace i
Rys. 3. Pomiary graniczne w Zatoce Lo
dowcowej 1907. Niejednokrotnie lód odry
osiągnięcia geodezyjne, co na ludzi,
Rys. 2. Na granicy Alaski i Kolumbii Bry
się z czół lodowcowych podnosił
którzy te prace wykonywali. Zakres wający
tyjskiej w 1906 r. Dylemat typowo geo
niebezpieczne
fale,
sięgające
czasem
dezyjny — błąd w zamknięciu horyzontu
robót pokazany jest przede wszystkim
35 stóp
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gi, zwłaszcza przy pracach wywiadow
czych i przy transporcie grup pomia
rowych. W 1957 r. zjawiają się po
miary elektroniczne, zaznaczając ko
losalny zryw dla opracowania map
szczegółowych. W 1964 r. rozpoczynają
się badania nad triangulacją satelitar
ną.
Rozwój prac geodezyjnych nad oPracowywaniem szczegółowych map
kraju obejmuje ostatnie 30 lat. Prace
te odbywają się przy stałej koopera
cji „National Research Council”, czyli
instytucji odpowiadającej naszemu In
stytutowi Geodezji i Kartografii. Waż
nym etapem było wyłożenie zasad au
tografu analitycznego na I Międzyna
rodowej Konferencji Fotogrametrycz
nej w Ottawie, przez U.V. Hellava,
w r. 1957. Od 1963 r. rozpoczy
na się w drodze kooperacji kil
ku państw budowa
tego instru
mentu, który autor nazywa najbar
dziej „rewolucyjnym i ważnym”. W

Rys. 4.

Stanowisko heɪiotropu — Terytorium Jukon — 1911

Rys. 5.

Obóz indiański na preriach

cjami władz federalnych i prowincjo
nalnych.
Poszczególne rozdziały książki opi
sują zasadnicze sfery działalności geo
detów kanadyjskich, z którymi wiążą
się zręby rozwoju kraju i normaliza
cji życia jego mieszkańców. Omawiane
są kolejno: historia granicy państwo
wej, aktywizowanie się zachodu, po
miary
geologiczne, topograficzne i
wojskowe, budowa osnowy podstawo
wej oraz kanadyjska służba topogra
ficzna. Ostatnie trzy rozdziały mówią o
pomiarach i opracowywaniu map w 10
prowincjach Kanady, o pomiarze i wy
znaczaniu granic tych prowincji i za
kładaniu wielkich dróg komunikacyj
nych.
A oto krótki przegląd najistotniej
szych tematów zawartych w poszcze
gólnych rozdziałach:
1. Państwowa granica Kanady, o
łącznej długości ok. 5000 mil, jest dziś
wyłącznie granicą ze Stanami Zjedno
czonymi i chociaż dla wielu Kanadyj
czyków widoczna jest tylko na mapie,
w rzeczywistości jest bardzo realną
linią w terenie. Oba państwa trzymały
się bowiem zasady, że .,dobre ogro
dzenie czyni dobrych sąsiadów”. Prze
bieg granicy ustalany był w kolejnych
etapach od drugiej połowy XVIII w.
Najważniejszym z nich była konwencja
z 1818 r., wyznaczająca równoleżnik
490 jako granicę biegnącą od Jeziora
Leśnego do Gór Skalistych. Dzisiej
sza granica z Alaską uzgodniona zo
stała jeszcze w 1825 r. między Anglią

i Rosją jako linia rozpoczynająca się
u brzegów Pacyfiku na szerokości
54o40', biegnącą na północo-zachód po
szczytach równoległych do wybrzeża—
do spotkania z południkiem 1410, któ
remu towarzyszy aż do Oceanu Lodo
watego.
W miarę uzgadniania poszczególnych
odcinków granicy, powstawały doraź
ne komisje w celu ich pomiaru i utrwalenia. Przy pracach tych geodeci
pokonywali olbrzymie trudności najróż
niejszego rodzaju. Oto wyjątek z te
go rozdziału książki: „W 1906 r. grupa
pod kierownictwem A. J: Barbazona
przedzierała się kanionem Alsek. gdzie
liczne ciężkie skały i odłamy lodu sta
czały się ze zboczy w wąskie koryto
rzeki, którym płynęli. Wielokrotnie
trzeba było we fiordach forsować
przejście przez lodowce. Odrywające
się bryły lodu z czół lodowcowych
tworzyły wysokie i niebezpieczne fale.
Od czasu do czasu ginęło czółno, a z
nim znaczna ilość klisz fotograficz
nych, co powodowało konieczność peł
nego niebezpieczeństwa powrotu na
szczyty górskie.
W 1909 r. Joseph Shepard protoko
lant w zespole Noela J. Ogilwie runął
w przepaść wraz z nawisem śniego
wym i zabił sie na miejscu. W 1913 r.
dwaj heliotropiści, pomagający przy
triangulacji nrzylądka Muzon na wy
brzeżu Pacyfiku, zginęli w bagnach.
Całe tygodnie geodeci spędzili, ocze
kując na oczyszczenie sie powietrza po
wybuchu wulkanu Mt Katmai.”

Rys. 6. Grupa pomiarowa G. Mac Farlane’a na Wapiti River — 1909

„National Research Council” nasz ro
dak prof. T. Błachut kieruje pracami
badawczymi nad rozwojem i zasto
sowaniem fotogrametrii. Fotograme
tria i elektronika są dziś wykładnika
mi pracy i postępu w geodezji
Dzisiejsze
warunki są całkowicie
odmienne od tych dawnych czasów,
kiedy uniwersalni mierniczowie wyru
szali w nieznane tereny z notatnika
mi w ręku, aby badać i szkicować
kraj, trasować drogi, wykonywać po
miary geologiczne, zakładać pierwsze
osnowy lub dzielić ziemię i przygoto
wywać ją na przyjęcie osadników.
Dziś istnieje konieczność daleko po
suniętej specjalizacji, dotyczącej po
szczególnych działów nowoczesnej tech
niki. Zadanie to spełnia w Kanadzie
kilka wyższych uczelni, które dają
tytuł magistra geodezji oraz liczne
szkoły miernicze, tworzone pod auspi-
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Nieco rozproszone prace pomiaru
granicy państwowej w początku na
szego stulecia ujęto w jedną organiza
cję: Międzynarodową Komisję Gra
niczną. Wiele pomiarów jest powtarza
nych w oparciu o nowsze i dokładniej
sze osnowy, budowane są nowe znaki i
kopce graniczne. Jak pisze autor: „pra
ca geodetów na granicy nigdy nie jest
zakończona, siły przyrody stale pracu
ją nad zniszczeniem dzieła rąk ludz
kich — większość pomiarów przeszło
ści przepadła w ciągu półwiecza i ich
całkowita renowacja była konieczna.
Dzisiaj geodeci graniczni
strzegą
wielkiego spadku przeszłości a mari
usque ad mare — czyli dwukrotnie od
morza do morza, od Atlantyku przez
kontynent i od Pacyfiku na północ —
do Oceanu Arktycznego.
2. Przygotowanie Kanady do osie
dlania i zagospodarowania. W 1867 r.
Kanada sięgała na zachód tylko do
jez. Nipigon, a na północ — do płas
kowyżu przecinanego przez rzeki wpa
dające do Zatoki Hudsońskiej. Poza
tymi granicami był to dziki krai sta
nowiący własność Hudson Bay Com
pany. Dopiero w kilka lat później te
reny te włączono do Dominium. W
1871 r. powstał projekt podziału kraju
na okręgi kwadratowe (townshins), o
boku 6 mil, z których każdy dzielił się
na 34 sekcje po 640 akrów każda. Sy
stem ten był konsekwentnie realizo
wany przez powstałe snecjalnie do te
go celu Towarzystwo „Dominion Lands

Rys. 7.

Guy Blanchat
baska

na

jeziorze

Ata-

Rys 8. Zespół A.P. Lowa w obozie zimowym w rejonie jeziora Mistassini
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Rys. 9. J.B. Tyrell — Wyznaczanie szerokości geograficznej koło jeziora Dubawnt —
1893

Branch”. Pierwszy projektant podziału
ziemi ppłk J.S. Dennis mianowany zo
stał generalnym geodetą Akcji Osie
dleńczej, a jego 21 zastępców stało się
wykonawcami na zasadzie kontraktu.
Mianowany został również generalny
inspektor pomiarów. Wydano specjal
ny podręcznik wyjaśniający cały sy
stem. Aby zdać sobie sprawę z zasięgu
i cgromu samych prac wystarczy spoj
rzeć na mapę.
W dużym uproszczeniu można przy
jąć, że granicami tak pomyślanych okręgów były linie równoległe do rów
noleżników i południków. Narzędziem
pomiarowym był łańcuch długości 66
stóp o 100 przęsłach, przy czym bok
sekcji wynosił 80 łańcuchów, czyli 5'280
stóp. Pierwszą bazą, od której linie
sekcyjne szły na północ był równoleż
nik 49o. Z tego ogólnego systemu wy
łączone były rezerwaty Indian i tere
ny uprzednio tam osiadłych Metysów.
Specjalnie rozplanowany system dróg
zapewniał odpowiedni dojazd do każ
dej sekcji. Narożniki okręgów i sekcji
znaczone były w terenie drewnianymi
palami, zastąpionymi później pirami
dami usypanymi z ziemi wykopanej z
4 symetrycznie dokoła rozmieszczonych
dołów. Towarzystwo Akcji Osiedleń
czej otrzymało wkrótce statut admini
stracyjny; ustalony został system po
miarów oraz zesnół egzaminacyjny dla
określania kwalifikacji geodetów —
wykonawców. Jednocześnie rozpoczęła
się praca na dużą skalę: 40 zespołów
pomiarowych ruszyło w teren.
Rozpoczęto również pierwsze prace
triangulacyjne dla kontroli pomiarów,
używając do tego celu „altazymutu” oraz kompletów łat z ostrzami z brą
zu do pomiarów długościowych. Po
miary długości geograficznej (dla wy
znaczania południków) wykonywane
były przy użyciu te1egrafu dla prze
kazywania sygnałów czasu.
Przy wszystkich tych pracach stale
dążono do Dodnoszenia kwalifikacji
geodetów. W 1877 r. ustalono nowy
tytuł: topograficzny mierniczy Domi
nium, który uzyskiwało się po od
byciu specjalnych egzaminów.
Prace nad zakładaniem okręgów osiedleńczych przybierają wybitnie na
sile w osiemdziesiątych latach ub.
wieku. Dzieki nim nastąpił masowy
start osadników na zachodzie Kanady.
Drugi wielki rzut osiedleńczy ma
mieisce w 1903 r., kiedy to. (po nasy
ceniu Stanów Zjednoczonvch, zaczyna
sie masowy naplvw do Kanady emi
grantów europejskich. W samym tyl
ko 1903 r. objęło ziemie w posiadanie
31 000 rodzin, czyli cztery razy więcej
niż w 1900 r.
Geodeci mają pełne rece roboty.
Nie sposób wyszczególnić opisanych
we wspomnianej książce wszystkich ich

trudności i przygód, konnych podróży
wśród dzikich prerii i wąwozów, polo
wań na bawoły, nieporozumień z Me
tysami, spotkań z Indianami, m.in. z
ich słynnym wodzem Sitting Bullem.
Jedno nie ulega kwestii, że to geo
deci właśnie położyli pierwsze i nie
zbędne fundamenty pod budowę dzi
siejszej Kanady.
Towarzystwo
Akcji Osiedleńczej
prowadziło jeszcze długo swą działal
ność, sięgając coraz bardziej na północ.
W okresie po I wojnie światowej zaj
mowało się ono głównie wzmacnia
niem osnowy kontrolnej oraz dalszą
parcelacją pierwotnie założonych okręgów i sekcji. Przyszedł wreszcie
czas, że poszczególne prowincje usta
nowiły swoje własne organizacje po
miarowe.
Towarzystwo
rozpoczyna
wówczas pracę nad kompilacją i pro
dukcją map aeronautycznych, rozpo
czętą przez Sztab Generalny i Cywil
ną Służbę Topograficzną w latach
dwudziestych.
Przed II wojną światową Towarzy
stwo przyjmuje nazwę „The Cana
dian Institute of Surveying” (Kanadyj
ski Instytut Pomiarów). Jest to dziś
jakby centralny ośrodek służby geo
dezyjnej w Kanadzie. Jest on zarazem
kontynuatorem wydawnictwa kwar
talnika „The Canadian Surveyor” za
łożonego w 1922 r. przez Towarzyst
wo Akcji Osiedleńczej.
3. Pomiary geologiczne. Geologo
wie kanadyjscy pierwsi zaczęli opra
cowywać mapy swego kraju. Były to
początkowo mapy przybliżone, często
o charakterze szkicu sporządzonego
wzdłuż trasy ekspedycji przy użyciu
prostych i archaicznych narzędzi mier
niczych. Tak np. w latach 1868—71 Ro
bert Bell opracowywał mapę jez. Nipi
gon oraz część rzek Albany i Kenogami,
używając busoli pryzmatycznej i tzw.
mikrometru pozwalającego na stoso
wanie metody będącej pierwowzorem
Poligonizacji paralaktycznej. Przy po
miarze doliny Assiniboine i Qu’Apelle
używano licznika obrotowego do po
miaru długości, umieszczonego na jed
nym z kół pojazdu, którym
jechał
mierniczy. Często używano też kroko
mierzy. Był to rodzaj pomiarów na
zwany przez autora „Exploratory Sur
veys”, czyli pomiary badawcze, poszu
kiwawcze, odkrywcze. Trudno mówić
o ich dokładności kartometrycznej, ale
za to ekspedycje te docierały wszędzie.
Tych geodetów-geologów uważa się
za prawdziwych odkrywców Kanady,
przynoszących jej obraz ze swych wiel
kich podróży. O ich zasięgu może
świadczyć fakt, że w latach 1913—1915
miała miejsce najdalej dotychczas po
sunięta na północ arktyczna ekspedy
cja badająca wybrzeże Morza Beau
forta, a warunki w jakich się odbywą·»

Rys. 10. Obóz J. Bella na południowym brzegu Wielkiego Jeziora Niewolniczego

ła ilustruje fotografia przedstawiająca
stanowisko astronomiczne w wyrąoanym wśród brył lodu chodniku. W
pierwszym okresie sporządzania map
geologicznych opierano się wyłącznie
na punktach astronomicznych, bądź też
na fragmentach osnów zakładanych
przy pomiarze granic lub prowadzeniu
akcji osadniczej. Dopiero po X wojnie
światowej część geodetów prowadzą
cych pomiary geologiczne oddelego
wano na stałe do prac przy zakładaniu
osnów stanowiących kontrolę opraco
wywanych map. W tym czasie pomiary
geologiczne były już organizacyjnie uregulowane i koncentrowały się
w
utworzonym w 1908 r. Oddziale Topo
graficznym Sekcji Pomiarów Geolo
gicznych, należącej z kolei do Depar
tamentu Kopalń (Department of Mi
nes).
Od 1925 r. zaczęto dla map topogra
ficznych sporządzanych dla geologii
stosować nowy krój sekcyjny (15×30');
opracowania mapowe zaczęły przybie
rać charakter bardziej systematyczny.
Od 1930 r. wprowadza się coraz bar
dziej nowoczesne metody pracy, m.in.
fotogrametrię. Prace w tym okresie
idą jednak opornie ze względu na pa
nujący wówczas kryzys ekonomiczny.
W 1936 r. rząd kanadyjski zlikwi
dował w sposób — jak pisze autor —
drastyczny dublowanie wykonawstwa
map, prowadzonego dotychczas przez:
Służbę Topograficzną Departamentu
Spraw Wewnętrznych i przez służbę
geologiczną. Całość prac przejęła służ
ba topograficzna w nowo utworzonym
Departamencie Kopalń i Zasobów Na
turalnych. Rola służby geologicznej po
legała odtąd na kompletowaniu infor
macji geologicznych i kompilacji map
istniejących.
4. Pomiary topograficzne wykony
wane przez Departament Spraw We
wnętrznych mają podobne początki jak
pomiary dla potrzeb geologicznych.
Tylko cele, dla których je wykonywa
no różniły się nieco, natomiast sposób
opracowywania map i ich charakter by
ły podobne. Nic więc dziwnego, że w
r. 1936 nastąpiło ujęcie tego wykonaw
stwa w jedną organizację. Problemy —
jak z tego wynika — są na całym
świecie jednakowe.
Pierwsi pracownicy cywilnej służby
topograficznej rekrutują się spośród
geodetów, którzy zakończyli swoje
prace przy parcelacji osiedleńczej. Wy-

konują oni podobnie jak geolodzy
pomiary „ekploracyjne” oparte na
punktach astronomicznych. Tworzy
się Oddział Topograficzny Departamen
tu Spraw Wewnętrznych, przekształco
ny od 1890 r. na „Służbę Pomiarów
Topograficznych”. Pomiary rozpoczy
nają się od północnego zachodu, obej
mują one wielkie prerie, tereny rzeki
Mackenzie i Jukon oraz Gór Skalistych
następnie obszary Wielkiego Jeziora
Niewolniczego i dalej na północ. Prace
rozwijają się coraz intensywniej, ale
przez długi czas nie jest ustalone, kto
ma być odpowiedzialny za ich całość.
Służby: topograficzna i geologiczna
wykonują je równolegle, a w 1903 r.
całość opracowywania map chce prze
jąć wojsko. Ostry sprzeciw geografów i
innych użytkowników nie dopuszcza do
realizacji tych dążeń. W cywilnej służ
bie topograficznej rozpoczęto już w
tym czasie prace nad tworzeniem
„standardowych map topograficznych”
w skalach 1 : 250 000 i 1 : 500 000, bę
dących kompilacją wszelkiego dostęp
nego materiału z pomiarów „eksplo
racyjnych”, osadniczych i wszelkich
innych . Dopiero w 1911 r. rozpoczyna
ją się systematyczne pomiary niwe
lacyjne.
Wkrótce po I wojnie światowej powstaje urząd kontrolera pomiarów i
rozpoczyna się wielka akcja rewizji
map sekcyjnych przy użyciu zmecha
nizowanych środków transportowych.
W tym samym czasie zaczęto do po
miarów używać samolotu. Zaczyna się
wykonywać powtórne opracowania i
zakłada się gęstszą i nowocześniej
Rys

12.

szą sieć osnów. Szeroko stosuje się
stolik mierniczy i po raz pierw
szy — zdjęcia lotnicze. Nie jest
to jeszcze fotogrametria, ale fotogra
fie pozwalają geografom na lepsze
rozeznanie się w gęstwie lasów, jezior
i rzek. Od 1926 r. opracowuje się fotoplany na podstawie zdjęć pionowych,
przy zastosowaniu triangulacji ra
dialnej, która to metoda będzie stoso
wana aż do 1950 r. Czasem używano
stereoskopów jako pomoc przy kreś
leniu warstwie.
Dopiero po II wojnie światowej
metody fotogrametryczne znajdują peł
ne zastosowanie. Zakupiony zostaje
pierwszy multiplex. W 1947 r. tworzy
się Biuro Pomiarów i Kartowania, je
dnoczące we wspólnej organizacji pra
ce połowę i kameralne. Zjawiają się
instrumenty Wilda i razem z multiplexami wprowadzają prawdziwy prze
wrót. Produkcja map wzrasta o 45%
przy tym samym zatrudnieniu i wydat
kach. Do dalszej obniżki kosztów przy
czyniły się helikoptery użyte do trans
portu (1949). Produkcja wzrasta teraz
z roku na rok, a jej koszty nadal spa
dają. Opracowywane są tereny przed
tem całkowicie niedostępne. W r. 1945
linie niwelacji precyzyjnej ciągnięto w
dalekich terenach północnego zachodu.
W latach 1944—1956 wykonano nowo
czesną osnowę kontrolną dla całego te
rytorium Jukonu.
W 1956 r. pojawia się nowy rewe
lacyjny instrument — tellurometr. NaRys. 11.
punkcie

Obserwacja astronomiczna
na
Collinson. Kanadyjska ekspedy
cja arktyczna. 1913—1915

A.G. Haultain i jego zespół przechodzą przez rzekę Questen. Terytorium
Jukonu 1915
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Rys. 13. Pomiary zimowe za pomocą busowli pryzmatycznej i Odometru przyczepio
nego do saɪɪek

Iychmiast zamówiono
odpow.ednią
ilość tych instrumentów i rzucono je
ɑo pracy. W 1947 r. zaprojektowano
wykonanie mapy Kanady w skali
1 : 250 OOU w ciągu 2U lat. Początkowo
niewielu ludzi wierzyło w realność tego
planu. Ale już w 13 lat potem staio się jasne, że termin ten będzie do
trzymany. Stosując wielkie poiigony,
mierzone tellurometrem, dotarto oo
najdalszych i najoardziej niedostęp
nych zakątków. Założono osnowę Kon
trolną na terenach wszystkich wysp
arktycznych, co przedtem wydawało
się niemożliwe. Wykonano mapę rejo
nów centralnych w skali 1:250 000.
W 1962 r. wprowadzono zastosowa
nie tellurometrów do samolotów (aerodist), udoskonalono metody fotogra
metryczne, wprowadzono precyzyjne
altimetry, wykonywano nadal program
niwelacji geometrycznej.
W 1967 r. zostanie zakończone wiel
kie zadanie wydania mapy Kanady
w skali 1 : 250 000; w pełnym toku są
prace nad arkuszami 1 : 50 000. Osiąg
nięcia te są wynikiem wspólnego wy
siłku cywilnej i wojskowej służoy to
pograficznej.
5. Pomiary wojskowe są w Kana
dzie raczej młode. Rozpoczęli je jeszcze
(przed ogłoszeniem konfederacji) An
glicy, ale odejście ich wojsk w 1871 r.
spowodowało dość długą przerwę w tej
dziedzinie. W 1903 r. Mihcja Kanadyj
ska tworzy Departament Wywiadow
czy, a w nim Oddział Kartograficzny.
Próba majoryzacji wszystkich pomia
rów nie powiodła się i przez pewien
czas wojskowa służba pomiarowa nie
wykazywała większych tendencji roz
wojowych. Oddział kartograficzny roz
począł wkrótce potem opracowanie
map w skali 1 cal = 1 mila za pomo
cą prymitywnych pomiarów (busola
pryzmatyczna, pedometr i odometr).
Zjawiają się arkusze 30 × 15, wpro
wadzony zostaje do pomiarów stolik i
indyjski klinometr, przez co stopniowo
polepsza się jakość opracowań.
W 1919 r. zrobiono pierwszą przy
miarkę możliwości pokrycia całej Ka
nady jednolitą mapą, na wzór Wielkiej
Brytanii i Płn. Irlandii. Zrozumiano,
że jest to niemożliwe, gdyż ze wzglę
du na ogrom kraju i stan jego rozwoju
praca ta trwałaby 3600 lat i kosztowa
ło 180 bilionów dolarów. Opracowy
wano więc nadal mapy fragmentarycz
nie, operując stolikami w terenach
odkrytych, a poligonizacją — w za
lesionych. Od 1920 r. zaczęto w bar
dzo skromnych rozmiarach stosować
fotografię, w 9 lat później rozpoczęto
próby wykreślania map na podstawie
zdjęć przy stosowaniu metody linii
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prostej, warstwice nanoszono z bez
pośrednich pomiarów polowych.
W latach trzydziestych znaczenie fo
togrametrii wyraźnie wzrasta, zaczyna
ją się pojawiać fotomapy opracowy
wane przy zastosowaniu triangulacji
radialnej; warstwicę nanoszono z fo-

Rys. 14. Obserwacje
długości i szeroko
ści za kołem biegunowym — 1931

tografii za pomocą stereoskopu, a wyso
kości obserwowano kiinometrem i na
noszono na zdjęcia. Kanadyjczycy
przyjmują nowoczesne metody fotogra
metryczne, stosowane już w Europie,
stosują Hiultiplexy, Stereokomparatory
i pierwsze autografy. Wypełnianie pro
gramu opracowywania map jest kon
tynuowane już tyiko za pomocą foto
grametrii i jej metod. Tak jest rów
nież i w okresie II wojny światowej.
Przy jej końcu wojskowa służba to
pograficzna miała wykonane już 65 000
mil kwadratowych map. Wielki wzrost
następuje w momencie, kiedy z wojny
powracają ludzie z doświadczeniem
nabytym w międzynarodowej wojen
nej służbie pomiarowej, a jednocześnie
zjawiają się nowe instrumenty — sze
rokokątne kamery lotnicze i inne.
W 1947 r. topograficzne mapy Kana
dy przechodzą na system skal metrycz
nych. Topograficzne służby — cywilna
i wojskowa — zaczynają ze sobą
współpracować i uzupełniać się. Jed
nocześnie rozpoczyna się produkcja
map pewnych
rejonów w
skali
1 :50 000. W 1957 r. zjawiają się ra
darowe altimetry. Tellurometr staje się
wkrótce standardowym instrumentem.
Przy końcu ubiegłego roku wspól
nym wysiłkiem obu służb, większość z
925 arkuszy potrzebnych do pokrycia
Kanady w skali 1 :250 000 była już

wydrüköwatlä, à Wszystkie — ôprãcô
*
wane. Z 22 045 arkuszy 1 : 50 000 wy
dano już 7100, a opracowano dalsze
1400. W świetle tych faktów, autor z
satysfakcją stwierdza, ze przepowied
nia z 1919 r. o 3600 latach zaczęła wy
glądać śmiesznie.
6. Pomiary podstawowe. Tak jak w
innych dziedzinach i w zakresie trian
gulacji początki Kanady są skromne.
Najpierw byiy to pojedyncze pomiary
szerokości i długości geograficznej wy
konywane metodami astronomicznymi
tam, gdzie to było konieczne dla po
miarów „eksploracyjnych” i prac kompilacyjnych. Szczególnie wyznaczanie
długości za pomocą zegarków i tele
gram nie mogło zadowolić wymagań
stawianych przez większe osnowy. Po
wstawać musiały triangulacje lokalne,
jak np. przy pom.arze i wyznaczaniu
granic.
W 1905 r. rozpoczyna się systema
tyczne pomiary triangulacyjne, co na
tak dużym obszarze nie było łatwe,
wykonywano je więc fragmentarycz
nie. Buduje się pierwsze wieże drew
niane, stawia pierwsze znaki. Powo
łuje się też wkrótce specjalną organi
zację „Geodetic Order Branch”, która
zajmuje się pomiarami podstaw,owymi
w całym kraju.
W 1927 r. triangulacja istniała już
wszędzie tam, gdzie szyny, drogi
i cieki wodne czyniły możliwe poru
szanie się. Ale dopiero w 1952 r. sieć
połączyła oba brzegi oceanów.
Od
1S49 r. rozpoczęto prace „shoranem” na
niedostępnych dotąd wyspach arktycz
nych. Stosowano tam metodę trilateracji i uzyskiwano znośną dokładność,
wystarczającą na przetrzymanie okresu
aż do założenia na tych terenach nor
malnej triangulacji, która w 10 lat po
tem doszła już do Wielkiego Jeziora
Niewolniczego. Geodimeir zastąpił po
miary bazowe, a obliczenia wykonuje
się już na elektronicznych maszynach
cyfrowych. Sieć triangulacyjna sięga
ju daleko na północ i istnieje możność
sprawdzenia i skorygowania trilateracji Shoranowej. W 1964 r. rozpoczynają

Rys. 15. L. Churcher. Pomiary tellurome
trem przy wykorzystaniu helikoptera. Te
rytorium Jukonu — 1961

się eksperymenty z triangulacją sate
litarną, z którą wiąźe się duże na
dzieje. W niektórych rejonach, np. na
południe i zachód od Zatoki Hudsońskiej, gdzie teren jest szczególnie nie
dogodny dla triangulacji, stosuje się
aerodist, co okazało się wystarczające
i dało rezultaty niegorsze od „shoranu”. Metody tej m.in. użyto dla roz
ciągnięcia sieci przez Cieśninę Hudsońską — do Ziemi Baffina.
Od 1906 r. wykonywano systema
tycznie niwelację precyzyjną, której

łączna długość osiągnęła dotąd ok.
65 000 km ciągu.
7. Na szczeblu poszczególnych pro
wincji Kanady pomiary prowadzone są
często przez prowincjonalne organiza
cje miernicze lub przez mierniczych
prywatnych. Są to na ogół pomiary
związane z obsługą własności, a także
różne pomiary realizacyjne.
Drogą wykorzystania różnych istnie
jących osnów, zakładanych dla rozmai
tych potrzeb, jak również i osnowy
państwowej oraz przez uzupełnianie
tych osnów dla potrzeb wdasnych, każ
da prowincja doszła do posiadania wy
starczającej siatki dla potrzeb opra
cowywania niezbędnych podkładów
mapowych.
Autor opisuje dalej, że 'każda pro
wincja rozwiązuje skutecznie i z po
wodzeniem swoje problemy w zakre
sie pomiarów
szczegółowych.
We
wszystkich działają aktywne stowarzy
szenia miernicze, które ustanowiły i
utrzymują wysoki poziom (umiejętno
ści i etyki zawodowej wśród swoich
członków. Większość prowincji ma swój
system współrzędnych prostokątnych i
w każdej z mich Wielkoskalowe pod
kłady mapowe są niemal wyłącznie wy
konywane metodami fotogrametrycz
nymi. W Kanadzie działa wiele firm
fotogrametrycznych, które na zamó
wienie wykonują usługi pomiaro
we zarówno we własnym kraju, jak i
za granicą. Obejmują one pełny cykl
produkcyjny — od wykonania zdjęć
lotniczych ¡aż do wykreślenia map, od
skali 1 cal = <0 stóp (ca 1 : 500) dla
poszczególnych działek aż do skali
1 cal = 4 mile (ca 1 :250 000) dla du
żych map geofizycznych. Opracowania
tych (przedsiębiorstw rozciągają się w
jakimś stopniu na cały obszar Kanady,
a ponadto wiele krajów Afryki, Połud
niowej Ameryki, a nawet Europy
zwracało się do nich o usługi i otrzy
mywało je.
*
W tym zwięzłym omówieniu książki
»Geodeci Kanady” z konieczności na
stąpiły pewne ,skróty. Nie podaliś
my tu opisu i historii pomiarów hy
drograficznych, pomiarów związanych
z budową transkontynentalnych linii
kolejowych i autostrad oraz pomiarów
Wewnętrznych granic poszczególnych
Prowincji. I w tych pracach, tak jak
i w innych tu opisanych, geodeci od
Początku aż do obecnej bieżącej chwi
li brali i biorą jak najżywszy i jak
najszerszy udział.
. Ostatni, krótki fragment książki no
si tytuł „Instrumenty”. Przytaczamy
go tutaj w pełnym brzmieniu, gdyż

Rys. 17. Podejście do Wielkiego Kanionu na rzece Fraser

charakteryzuje on bardzo trafnie za
leżność między postępem a rozwojem
bazy technicznej w geodezji. Wykazuje
on również jak dalece podobne, są te
problemy na całym świacie i jak da
lece podobne wnioski powinny być z
nich wyciągane.
„Instrumenty i metody, które są tu
kolejno przedstawione ilustrują zm.anę
jaką nowoczesna technologia wniosła
do pracy geodety. Łańcuch z 1867 r. miał
198 wiązań między przęsłami, w któ
rych następowało zużycie wp.ywające
na zmianę długości przymiaru; taśma
stalowa musíala być komparowana ze
względu na temperaturę; Iniwar był
stały, lecz Idelikatny. Pomiar odległo
ści za pomocą fał elektronowych,
świetlnych lub dźwiękowych wyelimi
nował prawie zupełnie użycie krót
kich przymiarów, dając wielką do
kładność i szybkość. Inistrumenty do
pomiarów kątowych są o wiele bar
dziej skomplikowane; w pewnych dzie
dzinach panują mechaniczne rejestra
tory i elektroniczne maszyny cyfro
we. Ale największą rewolucję sprawił
samolot unoszący kamerę lub nadaj
nik impulsów, aby rejestrować i mie
rzyć powierzchnię ziemi. Dostarcza
to bogactwa danych, które są przepra
cowywane przez kompleksowe autogra
fy wybitnie zwiększające zakres możli
wości działania geodety i ułatwiające

Rys. 16. Geodeci wojskowi na południe od Fortu Churchilla — 1948

jego zadanie. Jego mapy są dziś wspa
niałą pomocą dla planowania i reali
zacji rozwoju Kanady.”
Oprócz ciekawej treści opisującej hi
storię pomiarów Kanady we wszyst
kich ich najważniejszych dziedzinach,
książka „Geodeci Kanady” zawiera
bardzo dużą ilość fotografii obrazują
cych pracę geodetów w najróżnorod
niejszych warunkach. Są one świadec
twem zapału, poświęcenia i trudów
walki z przyrodą. Całość nasuwa pew
ne refleksje, którymi chcielibyśmy po
dzielić się z naszymi 'czytelnikami, re
prezentującymi świat geodezyjny w
Polsce.
Otóż „Geodeci Kanady” — jak to już
wspomniano na początku — są przede
wszystkim kroniką pracy poszczegól
nych ludzi, których nazwiska, nie wy
mienione oczywiście w tym stresz
czeniu, wypełniają ogromną część tek
stu. Każda praca, każda -wyprawa zao
patrzona jest w nazwisko kierownika
i jego współpracowników, tak samo jak
podawane są-nazwiska organizatorów,
kierowników i aktywistów powstają
cych towarzystw geodezyjnych, two
rzących się instytucji, biur έ urzędów,
które swoją działalnością przyczyniły
się do rozwoju geodezji w Kanadzie.
Człowiek wysunięty jest tu na pierw
szy plan. Przeczytanie tej książki uPrzytamnia czytelnikowi nie tylko ogrom wykonanych prac, ale wydobywa
ze skrytek i schowków pamiątek daw
no zapomniane fotografie, twarze i
imiona. Ożywiają się ludzie, którzy
już odeszli — i ci z dawnych lat i ci
z tych bliższych, o których tak łatwo
i szybko się zapomina.
Tu właśnie nasuwa się refleksja, że
byłoby chyba pożądane, abyśmy i my
pokusili się o napisanie takiej mono
grafii człowieka — polskiego geodety.
Historia geodezji w Polsce ma rów
nież swoje wielkie etapy i wielkie osiągnięcia. Na pewno warto byłoby
przypomnieć sobie i utrwalić w pamię
ci ludzi, którzy te etapy znaczyli swoją
działalnością i kładli zręby pod polską
triangulację, niwelację, fotogrametrię,
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kartografię, pomiary miast, regulacje i
urządzenia rolne, wszelkiego rodzaju
pomiary realizacyjne, geologiczne, dro
gowe, leśne, kolejowe, hydrograficzne
itd., itd.
Już dziś ogół geodetów mało o nich
wie. Wspomina się zaledwie kilka na
zwisk, tak jak tych, o których autor
„Geodetów Kanady” mówi, że otrzy
mali tytuł „sir”. Ale coraz bardziej
zacierają się w pamięci inawet starsze
go pokolenia twarze i nazwiska tych
wielu, wielu innych, którzy na pewno
w nie mniejszym stopniu przyczynili
się do rozwoju geodezji w Polsce na
wszystkich jej polach.
Mamy za sobą 50 lat działalności
geodezyjnej w ramach naszej pań
stwowości, nie móiwiąc już o poszcze
gólnych pracach nestorów polskiej geo
dezji w okresie poprzednim. Dopóki
jeszcze pamiętamy, jakie prace i zada
nia były w tym długim okresie wy
konywane i kto brał w nich udział, kto
wkładał w nie swój trud i inwencję,
sporządzajmy z tego notatki i krótkie
opisy i dołączajmy do nich fotografie,
te, które może posiadamy lub o któ
rych wiemy, że są w posiadaniu na
szych znajomych — rodzin tych, któ-

rych już nie ma. Niech będą to foto
grafie pojedynczych osób przy starych
i nowszych instrumentach, grup uczestników wspólnych przedsięwzięć,
sceny z wykonywanych pomiarów, za
kładania znaków, reperów, budowy
wież, podziału ziemi, pracy geodety na
ulicy miasta, w kopalni, wszystkiego,
co może stanowić dokument i świadec
twa ich pracy.
I żeby wszystko było imienne.
Nadsyłajmy te notatki i zdjęcia do
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ge
odetów Polskich, a gdy ¡już je zbierzemy, pomyślimy o napisaniu monografii
polskiego geodety, którą każdy z nas
mógłby w wolnej chwili wziąć do rę
ki, ,przejrzeć i przypomnieć sobie, kto
i kiedy żył, działał i co zrobił w naszym zawodzie, o którym tak pięknie
w przedmowie do „Geodetów Kanady”
napisał E.L. Burns: „Ich (geodetów)
prace i osiągnięcia są warte ujęcia w
kronikę; są one częścią naszego dzie
dzictwa i nie można pozwolić, aby po
szły w niepamięć”.
*

Rys. 18.

Sygnalizacja
wśród
śniegów

wiecznych

Na podstawie książki „Surveyors of
Canada” — Courtney C.J. Bond, D.L.S.
— opracował mgr inż. Andrzej Kryń
ski.

XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna na lemat „Fotogrametria w mieście"
Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycz
nego będącego Sekcją Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
przy współudziale Głównej Komisji Geodezji Miejskiej,
organizowana jest w dniach 27—29.XI. 1967 r. XXVIII
Konferencja Naukowo-Techniczna na temat: „Fotogra
metria w mieście”. Obrady odbędą się w Warszawie w sali
Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przed
mieście 66. Konferencję przygotowuje powołany Komitet
Organizacyjny, w skład którego wchodzą koledzy: Bohdan
Bohonos — przewodniczący komitetu, Michał Rogulski, —
wiceprzewodniczący, Bronisław Bucewicz — sekretarz,
Tomasz Dudziński, Adam Golawski, Zbigniew Jankowski,
Mieczysław Lisek, Andrzej Majde, Andrzej Rymarowicz,
Marian Walerowicz, Marian Zabicki — członkowie.
W roli rzeczoznawcy w pracach Komitetu Organizacyj
nego bierze udział prof, dr inż. Marian Brunon Piasecki
z Katedry Fotogrametrii Politechniki Warszawskiej. Celem
konferencji jest:
— przedstawienie aktualnych potrzeb i wymogów tech
nicznych stawianych przez służby projektowe i inżynier
skie mapom miejskim,
— podsumowanie dotychczasowego dorobku w dziedzi
nie opracowań Wielkoskalowych metodami fotogrametrycz
nymi,
— zapoznanie szerokiego ogółu geodetów polskich
z aktualnymi możliwościami polskiej fotogrametrii na od
cinku opracowań Wielkoskalowych w powiązaniu z potrze
bami i wymogami technicznymi stawianymi mapom miej
skim,
— zapoznanie uczestników Konferencji z zastosowaniem
fotogrametrii naziemnej i lotniczej do opracowań specjal
nych z zakresu potrzeb budownictwa, architektury, urba
nistyki i inżynierii miejskiej,
— przeprowadzenie analizy efektywności opracowań fo
togrametrycznych w warunkach krajowych.
Program Konferencji przewiduje referaty ujęte w nastę
pujących trzech grupach tematycznych:
I grupa — Potrzeby i wymagania techniczne i prawne
stawiane mapom miejskim.
1. Mgr inż. Stanisław Napora, mgr inż. Tadeusz Lipiec
— Miasto jako odbiorca mapy.
2. Mgr inż. Krystyna Głowińska, mgr inż. Krystyna Si
korska — Wymagania prawno-gospodarcze w stosunku do
map miejskich.
3. Mgr inż. Adam Golawski — Ocena przydatności tech
nicznej Wielkoskalowych map fotogrametrycznych dotych
czas wykonanych w kraju.
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II grupa — Opracowania map Wielkoskalowych.
1. Mgr inż. Adam Linsenbarth — Aktualne problemy fo
togrametrycznych opracowań Wielkoskalowych.
2. Mgr inż. Tadeusz Dudziński, mgr inż. Stanisław Ró
żanka — Fotogrametryczne opracowanie map Sytuacyjno-wysokościowych w skalach 1 : ZOOO i 1 :1000.
3. Mgr inż. Mieczysław Lisek, mgr inż. Zbigniew Kon
drat — Ekonomika opracowań fotogrametrycznych map
miejskich w skali 1 : 1000.
4. Dr inż. Bohdan Bohonos — Zastosowanie przekształce
nia afinicznego modelu przy opracowaniach Wielkoskalowych na autografach.
5. Dr inż. Andrzej Majde — Opracowania numeryczne
fotogrametrii wielkoskalowej.
6. Mgr inż. Stanisław Kasperek — O możliwości konStruowania ,osnów geodezyjnych w miastach w oparciu
o materiały i metody fotogrametryczne.
7. Dr ing. VacIav Pichlik — Pomiary uzupełniające przy
opracowaniach map.
8. Ing. Miroslav Roule — Reambulacja map katastral
nych.
9. Mgr inż. Awraam Perelmuter, mgr inż. Mieczysław
Godlewski — Zastosowanie metody analitycznej do opra
cowań fotogrametrycznych Wielkoskalowych.
10. Mgr inż. Stanisław Janiszewski — Aerotriangulacja
analityczna.
11. Mgr inż. Romuald Kaczyński — Numeryczne opra
cowanie mapy sytuacyjnej w skali 1 :2000 metodą ana
lityczną.
III grupa — Terrofotogrametria i fotointerpretacja.
1. Mgr inż. Elżbieta Wanot-Switek, mgr inż. Marian Zabicki — Zastosowanie metody fotogrametrycznej dla po
trzeb inżynierii miejskiej.
2. Mgr inż. Jerzy Butowt — Fotogrametryczne opraco
wanie trudno dostępnych elewacji w mieście.
3. Mgr inż. Bogusław Kukla — Analiza kołowego ruchu
drogowego na podstawie zdjęć lotniczych.
Organizatorzy Konferencji spodziewają się, że przed
stawiona w sposób możliwie szeroki problematyka geo
dezji miejskiej od strony jej zadań i potrzeb w zestawie
niu z możliwościami zastosowania dp jej opracowań me
tod fotogrametrycznych, poparta rzeczową dyskusją sze
rokiego grona aktywistów Stowarzyszenia, stanie się dal
szym krokiem na drodze realizacji postępu technicznego
i ekonomicznego w geodezji.
Za Komitet Organizacyjny
mgr inż. Bronisław Bucewicz

ł
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Zagadnienie ogólnej definicji mapy w świetle dotychczasowych sformułowań
Definicje, chociaż są rezultatem wstępnej czynności po
znawczej, posiadają w nauce dużą doniosłość. Ustalają one
bowiem zakres i właściwość przedmiotów i zjawisk bada
nych w różnych -dziedzinach wiedzy, a tym samym okreś
lają znaczenie terminów oznaczających te przedmioty. Ter
miny te wchodzą w skład różnych twierdzeń, a dalej w
skład teorii naukowej danej dyscypliny. Im bardziej pod
stawową rolę -odgrywa dany przedmiot w nauce, tym więk
szą doniosłość posiada sformułowana definicja oraz tym
częściej podejmuje się próby jej skonstruowania. W karto
grafii przedmiotem takim jest mapa 1. Definicja tego
przedmiotu jest terrihtem niniejszych rozważań.
Wskazany wyżej zakres badań zostanie jednak w tej pra
cy nieco zawężony. Mianowicie nie będziemy zajmować się
definicją mapy w -ogóle, lecz definicją mapy części po
wierzchni ziemi. Mówiąc więc w dalszym ciągu o mapie,
będziemy mieli na myśli mapę powierzchni ziemi.
W literaturze traktującej o mapie definicja mapy była
już Wiel-Okrotnie formułowana. W tej sytuacji ewentualne
przedstawienie nowej koncepcji definicji mapy powinno
być odpowiednio uzasadnione. Potrzeba nowej definicji ma
py powinna wynikać z analizy definicji dotychczas używa
nych. Plan niniejszej pracy przedstawia się zatem nastę
pująco. Badania należy rozpocząć od przedstawienia skon
struowanych już definicji mapy. Następnie należałoby
wniknąć w ich budowę, sposób rozumienia oraz interpre
tacji, -a dalej przystąpić do ich oceny, która powinna okreś
lić, w jakim stopniu definicje te trafnie określają mapę.
Oczywiście trzeba będzie przypomnieć
w odpowiednim
miejscu sformułowane przez logików zasady budowy de
finicji oraz kryteria ich -oceny. Dopiero ocena Sformułowa
nych już definicji może -uzasadnić poszukiwania nowej de
finicji mapy i wskazać kierunek tych poszukiwań. Próba
padania nowej formuły definicji mapy zostanie zatem pod
jęta w ostatniej części pracy.
*

Przystępując do przedstawienia sformułowanych już deOicji mapy obcięlibyśmy zaznaczyć, że przegląd tych defini
cji nie będzie wyczerpujący. Obejmie on jedynie najbar
dziej autorytatywne sformułowania we współczesnej lite
raturze kartograficznej oraz niektóre dawniejsze próby
zdefiniowania mapy. Za najstarszą definicję mapy ucho
dzi dosyć powszechnie definicja Jean Louis Lagrange’a
z lat siedemdziesiątych XVIII w. Pogląd ten nie jest jed
nak ¡słuszny. Z badań przeprowadzonych ostatnio nad hi
storią kartografii wynika, że jeszcze przed nim wielokrot
nie usiłowano definiować mapę. Tymi definicjami należy
zająć się na wstępie, ponieważ rzucą one więcej światła na
definicję podaną przez niego.
Jedną z pierwszych jest definicja Élie Vineta z r. 1583.
Ze względu na charakterystyczne naiwne sformułowania,
warto przytoczyć ją w najważniejszej części. Według niej,
mapa to: Grunt i miejsce, które zajmuje i ma jako siedzi
bę dane miasto, dany zamek, dany las Sportretowane (...)
i przedstawione (figurée) Calkoioieie takie, jakie jest, lecz
Mniejsze2. Przypomina to jedno z najstarszych określeń
mapy w języku polskim — wyrażenie malowane krainy
w księgach o gotowości wojennej Stanisława Łaskiego, żyjącego w I połowie XVI w.3.

W pierwszej ćwierci XVII w. Filip Cliiver z Gdańska
określa mapę jako pictura, qua situs terrae vel eius partes
in plano artificiose describitur4. Na krótko przed J.L. Lagrangem, Dupain de Mointesson definiuje w r. 1765 mapę
jako przedstawienie terenu według położenia i proporcji
jego poszczególnych części, określonych -na -podstawie po
miarów 5.
Najbardziej znaną spośród dawnych definicji jest defini
cja Lagrange’a. Do oryginalnego tekstu tej definicji nie
zdołaliśmy dotrzeć; znamy ją jedynie z niemieckiego tłu
maczenia pracy J.L. Lagrange’a pt. Sur la construction des
cartes géographiques, -opublikowanego w wydawnictwie
Ostwald’s Klassiker der exacten Wissenschaften nr 55 pt.
Uber Kartenprojection, Leipzig 1894. Wspomniana praca
J.L. Langrange’a została ogłoszona po raz pierwszy w Nou
veaux Mémoires de l’Académie Royale de Berlin, Année
1779, w Berlinie w 1781 r., s. 161—210 oraz zawarta jest
także w zbiorowym wydaniu dzieł J.L. Lagrange’a pt.
Oeuvres de Lagrange, T. IV, s. 635—6926. Na podstawie
niemieckiego tekstu definicja ta ma następującą postać:
Eine geographische Karte ist nichts anderes, als eine ebe
ne Figur, welche die Erdoberfläche oder einen Teil dersel
ben darstellt 7.
W Zarysie kartografii J. Szaflarskiego podana jest od
mienna wersja definicji mapy J.L. Lagrange’a. Wg autora
Zarysu, podhodzi -ona z r. 1770 i określa mapę jako swoiste
przedstawienie na płaszczyźnie dowolnego obszaru ziemi w
zmniejszonych rozmiarach 8.
Trudno w tej chwili orzec, w jakim stopniu definicja ta
była rezultatem celowych przemyśleń Lagrange’a. W cen
trum jego zainteresowań leżało raczej zagadnienie odwzo
rowań kartograficznych, a w mniejszym stopniu zagadnie
nie definicji mapy. Wydaje się więc, że we wspomnianej
pracy ograniczył się on jedynie do przytoczenia jednej
z obiegowych definicji mapy. Gdyby to przypuszczenie
było słuszne, przywiązywanie tak dużej wagi do tej defini
cji nie byłoby -uzasadnione. Odegrała ona jednak znaczną
rolę w kształtowaniu następnych definicji mapy, być może
ze względu na duży autorytet jej -autora. Do definicji tego
typu zaliczylibyśmy prawie wszystkie definicje znajdujące
się w literaturze kartograficznej ostatnich 20 lat, a więc
definicje: A.V. Gedymina9. J.V. Filippowa10, K.A. SaIiSlieva n, J. Flisa12, F. Osowskiego 13, F. Piątkowskie
go 14, S. Pietkiewicza15, E. Raisza lb, A. H. Robinsona ɪ7,
E. Imhofa18, A. Libaulta197 L. Bagrowa20, R. Finsterwaldera21 ora-z nieco starszą definicję Μ. Eckerta”. Frawie
Wiszystkie definicje formułowane w późniejszym okresie
nawiązują więc do definicji Lagrange’a. Jedne z nich —
mniej liczne — podejmują wprost szerokie sformułowanie
Lagrange’a, pozostałe zawężają zakres definiowanego poję
cia, wymieniając dodatkowe warunki, które powinna speł
niać mapa.
Jako przykłady sformułowań szerokich przytoczymy de
finicje St. Pietkiewicza [19]: representation of any spatial
phenomena on or about the Earth’s surface, i A.H. Robin
sona: presentation of spatial relationships. Spośród licznie
reprezentowanych definicji zawężających pojęcie mapy, do
syć zresztą do siebie :zbliżonych, ograniczę się do zacytowa
nia jedynie jednej, podanej przez Stanisława Pietkiewi
cza [120] w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Otóż
mapę określa się w niej jako:
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— płaski obraz rozmieszczenia na powierzchni Ziemi,
ciała niebieskiego lub nieba, przedmiotów, ich cech lub zja
wisk (zochodzących w rzeczywistości czy też pomyślanych),
przedstawiony w zmniejszeniu, w sposób matematycznie
określony i umowny, tj. oddany za pomocą umownych
znaków.
Wydaje mi się, że jest ona reprezentatywna dla tejo ty
pu współczesnych definicji mapy, który wyraża tendencje
do Clkreslenia zakresu pojęcia mapy w sposób ścisły i wąs
ki. Co tego samego typu należą m.in. wspomniane defi
nicje SaliSceva, Raisza, Piątkowskiego. Od tej dosyć jedno
litej grupy definicji odbiega ¡nieco definicja W. Bormanna,
określająca mapę jako graficzne dzieło będące końcowym
rezultatem opracowania geodezyjnego, geograficznego i dzie
dzin pokrewnych23. W. Bormann nie opisuje zatem samej
mapy, lecz czynności, które prowadzą do jej powstania.
*

Przed próbą interpretacji wymienionych definicji należy
określić ich typ i wskazać na główne ¡elementy ich budo
wy. Nauka o definiowaniu jako o wstępnej czynności po
znawczej jest częścią logiki i tamże zostały sformułowane
zasady budowy i kryteria oceny definicji oraz została opra
cowana typologia definicji. Jak wiadomo, ¡definicja składa
się z definiowanego terminu oraz z członu definiującego.
Ponieważ definicje mapy posiadają konstrukcję zbliżoną
do definicji klasycznej, rozważania ograniczymy do budo
wy tego właśnie typu. W definicji klasycznej człon defi
niujący (definiens) wskazuje na przedmiot o zakresie nad
rzędnym względem przedmiotu definiowanego oraz na cha
rakterystyczne cechy, które przedmiot ten z tego zakresu
wyodrębniają. Budowę tej definicji najlepiej objaśnić na
prostym przykładzie definicji kwadratu, która ma postać:
kwadrat jest to prostokąt równoboczny. Termin prostokąt
oznacza przedmiot o zakresie nadrzędnym, czyli tak zwa
ny przedmiot rodzajowy, a równoboczność jest cechą cha
rakterystyczną, czyli tak zwaną cechą gatunkową. Inter
pretacja definicji mapy będzie zatem polegała na wskaza
niu w tych definicjach ¡przedmiotów rodzajowych i cech
■charakterystycznych oraz na ustaleniu sposobu rozumienia
tak pojęcia rodzajowego, ja!k i cech charakterystycznych.
Na pierwszym miejscu zajmiemy się przedmiotem ro
dzajowym w obiegowych definicjach mapy. W sformułowa
nych definicjach mapy przedmiot ten jest określany w
rozmaity sposób. W polskiej literaturze kartograficznej
przedmiot rodzajowy określa się terminami przedstawienie
(Szaflarski w przekładzie definicji Lagrange’a), obraz
(Pietkiewicz, Piątkowski), rysunek (Flis, Osowski). W ję
zyku rosyjskim odpowiadają mu terminy izobrażenie (Gedymin, Saliśćev), Otobrazenie (Filippow), w języku fran
cuskim — terminy représentation (Dupain — encyklopedia
Laroussa i prawdopodobnie Lagrange), image (Libault); w
literaturze w języku angielskim — representation (Pietkie
wicz). presentation (Robinson), picture (Raisz); w języku
niemieckim — Planbild (Eckert), Grundrissbild (Fischer),
Zeichnung (Bagrow), Darstellung (Finsterwalder).
Porządkując te terminy można je sprowadzić do dwu:
przedstawienia i zobrazowania. Żeby odpowiedzieć na py
tanie, jaki zakres mają te terminy, należy wniknąć w spo
sób ich rozumienia. Wydaje się, że mimo pozornej roz
bieżności wszystkie te terminy używane są w jednako
wym znaczeniu. Np. St. Pietkiewicz posługuje się tymi
wyrażeniami (obraz, representation) w dwu definicjach ma
py sformułowanych w tym samym ¡czasie, a więc powsta
łych pod wpływem tej samej koncepcji mapy. Wyrażenia
przedstawienie i Zobrazouxinie są zatem używane — jak są
dzę — w definicji mapy zamiennie. Spośród tych wyrażeń
zajmę się więc jedynie analizą znaczeniową terminu
przedstawienie, który to termin jest bardziej ogólny i mo
że być w różny sposób interpretowany.
Poszukując znaczenia terminu przedstawienie, należy
określić dziedzinę, do której termin ten przynależy. Otóż
wiąże się on ze spostrzeganiem, a zatem jego znaczenia
należy poszukiwać na gruncie psychologii. W psychologii
przedstawienie określa się jako uświadomienie sobie przed
miotów w sposób konkretny i poglądowy w wyobraże
niach lub istotnych cech przedmiotów i zjawisk w sposób
ogólny i nieobrazowy w pojęciach. Mapa byłaby więc dzie
łem, które wywołuje tego rodzaju stany w ludzkiej świa
domości. Z uwagi na zamienne używanie terminów przed
stawienie i obraz, należy rozumieć mapę jako dzieło, które
powoduje u odbiorcy uświadomienie sobie przedmiotów W
sposób konkretny i poglądowy w wyobrażeniach,

320

Z kolei przejdźmy do analizy charakterystycznych cech
przypisywanych mapie. Upraszczając zagadnienie cechy te
można podzielić na te, które dotyczą samej mapy, czyli jej
budowy oraz na te, które dotyczą stosunku mapy do przed
stawianego obiektu. Spośród tej pierwszej grupy cech, naj
bardziej powszechna w definicjach mapy jest dwuwymiarowość. Właściwość ta jest dostatecznie zrozumiała i nie
wymaga bliższych wyjaśnień. Do tej samej grupy należy
graficzny (Eckert, Filippow, Flis, Piątkowski) oraz symbo
liczny (Flis, Raisz) i umowny charakter znaków stosowa
nych na mapie. Znaczenie tych terminów wymaga bliższe
go sprecyzowania. Wydaje się, że pod terminem graficzny
należy rozumieć — rysunkowy. Szeroko pojęty termin sym
boliczny znaczy tyle, ico wyrażający za pomocą znaków.
W definicjach mapy termin ten — jak sądzę — należy
rozumieć w sposób bardziej wąski, a mianowicie jako
uproszczone i stylizowane zobrazowanie
konkretnych
przedmiotów. Najwięcej trudności powoduje interpretacja
terminu umowny. Być może, że umowny znaczy tyle co
ustalony na podstawie porozumienia, co miałoby podkreś
lać arbitralny w pewnym stopniu ¡charakter znaku. Wów
czas termin umowny byłby równoznaczny z terminem
symboliczny. W sumie terminy: umowny, symboliczny
i graficzny podkreślają znakowy charakter mapy oraz pre
cyzują charakter tych znaków. Z budową mapy wiąże się
także odosobniony postulat A. Libaulta, by zawierała ona
siatkę współrzędnych geograficznych.
Druga grupa Charalkterystycznych cech przypisywanych
mapie dotyczy stosunku mapy do przedstawianego obiek
tu. Najpowszechniej uznaną w definicjach właściwością
¡jest zmniejszanie obrazu w porównaniu z rzeczywistą
wielkością obiektu. Tuż obok niej należy wymienić mate
matyczne związki między obrazem a obiektem, co wyraża
się niekiedy warunkiem, by mapa była mierzalna (Eckert,
Flis). Wiąże się z tym postulat wykonywania mapy na
podstawie pomiarów (Dupain, Bormann). Podkreśla się też
w wielu definicjach uogólniony i selektywny ¡charakter
obrazu mapy.
*

Po ustaleniu sposobu rozumienia definicji mapy należy
przejść do jej oceny. Jak już wspomniałem, kryteria tej
oceny zostały sformułowane przez logików i zależą od ty
pu definicji. Spośród dwu zasadniczych typów definicji:
realnego i nominalnego, w naszym przypadku wchodzi w
grę tylko definicja realna, która w przeciwieństwie do de
finicji ¡nominalnej nie zajmuje się wyrażeniami języko
wymi, lecz rzeczywiście istniejącymi lub pomyślanymi
przedmiotami. Definicjom tym, podobnie jak i wszystkim
sądom, przysługuje właściwość prawdy lub fałszu.
Ogólnie biorąc, definicje te są prawdziwe, jeśli wypo
wiadają o swym przedmiocie ¡coś, co tylko o tym przed
miocie można zgodnie z prawdą powiedzieć. Możemy za
tem określić kryteria poprawności tak zbudowanych de
finicji w sposób następujący. Definicje mapy są prawdzi
we, jeśli wskazany w nich przedmiot rodzajowy obejmuje
swym zakresem przedmiot definiowany, a wymienione ce
chy gatunkowe są ¡charakterystyczne tylko dla zdefinio
wanego przedmiotu i dla każdego przedmiotu ¡objętego de
finicją.
Bezwzględne zastosowanie tych surowych ¡kryteriów do
oceny definicji mapy nie byłoby jednak słuszne. Przystę
pując do oceny omówionych wyżej definicji należy na
wstępie podkreślić ich dydaktyczny charakter. Wyistępują
o∣ne głównie w ¡dziełach przeznaczonych dla adeptów kar
tografii lub w dziełach o charakterze ¡encyklopedycznym,
kierowanych do bardzo szerokiego kręgu ¡odbiorców. Ze
względu na ,swe przeznaczenie definicje te muszą być zro
zumiałe dla odbiorców o względnie niskim 'poziomie wie
dzy kartograficznej. Założenie to zaważyło w dużej mierze
•na -sposobie definiowania mapy. Przy konstruowaniu de
finicji dydaktycznych mapy trzeba więc zrezygnować
z podawania cech bardziej istotnych, a wskazać ¡na ¡cechy
bezpośrednio widoczne. Oczywiście pociąga to za sobą ko
nieczność rezygnacji z naukowej ścisłości.
Różnicę między definicją dydaktyczną i ścisłą najlepiej
wykazać .na przykładzie definicji jednego z metali. Defi
nicja dydaktyczna ¡opisuje barwę danego metalu, stopień
odbijania promieni świetlnych, ciężar właściwy, tempe
raturę topnienia. Natomiast definicja ścisła ogranicza się
do opisania budowy jądra atomu danego metalu, podając
liczbę protonów.

Wydaje się, że wymieniane w definicjaoh ma∣py cechy są
właśnie cechami poglądowymi, a nie — charakterystycz
nymi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Od cechy charakte
rystycznej przedmiotów oznaczonych danym terminem wy
maga się, aby wszystkie te przedmioty posiadały daną ce
chę oraz aby cecha ta była właściwa tylko tym przedmiotom, a nie posiadały jej przedmioty będące poza zakresem
omawianego terminu. Jest rzeczą zrozumiałą, że cechy
wymienione w dydaktycznych definicjach nie zawsze speł
niają ten warunek.
Zacznijmy od przypisywanej mapie dwuwymiarowości.
Chociaż ogromna większość map jest istotnie dwuwymia
rowa — łatwo zauważyć, że istnieją także płaskie zobra
zowania powierzchni ziemi, nie będące mapami (pejza
że) oraz mapy reliefowe nie przedstawiające ziemi na płasz
czyźnie.
Wydaje się także, że symboliczny i graficzny charakter
znaków jest również nieistotny dla mapy. Między najstar
szymi materiałami kartograficznymi można bowiem napot
kać mapy nie posługujące się symbolicznymi znakami ar
bitralnymi, lecz Zinakami umotywowanymi, będącymi in
dywidualnymi obrazami przedstawianych przedmiotów. Na
mapach tych każdy np. dom przedstawiany jest znakiem
zachowującym indywidualne rysy obiektu, mimo że obiekz ty te należą do jednej klasy. Z drugiej strony można po
myśleć sobie mapę, która nie operowałaby wymienianymi
znakami, co więcej — nie posługiwałaby się znakami wi
zualnymi, lecz znakami rozpoznawanymi przez dotyk bądź
należącymi do zjawisk z dziedziny promieniotwórczości
■i elektromagnetyzmu. Znaki te byłyby ewentualnie prze
kształcane na znaki dostrzegalne zmysłami dopiero w trak
cie odczytywania mapy za pomocą specjalnej aparatury.
Nie można się również pogodzić z twierdzeniem, że po
mniejszenie obrazu jest koniecznym warunkiem istnienia
mapy. Uważam, że plan odkrywki archeologicznej, spo
rządzony w bardzo wielkiej skali, pozostałby nadal pla
nem, gdyby go powiększono do skali większej niż 1:1.
Wymienione w definicjach matematyczne określenie
związków między mapą a przedstawianym terenem nie
jest właściwością najstarszych map, nie zawsze konstruo
wanych geometrycznie. Podobnie mapy te nie zawsze pow
stawały w wyniku pomiarów, lecz niekiedy u ich podstaw
była tylko wizja terenu oraz szacunki odległości i kierun
ków. Ponadto w wyniku pomiaru może powstać przedsta
wienie terenu nie będące wcale mapą, lecz np. pejzażem
lub słownym opisem. Najstarsze mapy, oczywiście, nie są
z reguły mierzalne, natomiast mogą być nimi przedstawie
nia terenu nie będące mapami, lecz pejzażami skonstruo
wanymi w ściśle geometrycznej perspektywie. Wreszcie
przypisywana mapie selektywność i uogólnienie jest nie
tylko własnością mapy, ale także i innych przedstawień
terenu. Z reguły każdy malarz wykonując pejzaż dokonu
je wyboru elementów oraz niektóre z tych elementów ge
neralizuje.
Wykazawszy w ten sposób, że właściwości przypisywane
mapie w definicjach dydaktycznych nie mogą być uważane
za cechy charakterystyczne mapy w ścisłym tego słowa
znaczeniu, należy z kolei zająt się przedmiotem rodzajo
wym w tychże definicjach. Jak już wspomniałem, przed
miot ten jest określony terminem przedstawienie, pod któ
rym należy rozumieć dzieło przedstawiające teren w sposób
obrazowy. Powyższe zrozumienie przedmiotu rodzajowego
ogranicza zakres pojęcia mapa do przedstawień terenu po
sługujących się znakami mniej lub bardziej umotywowa
nymi. Trzeba przyznać, że rzeczywiście znaczna część obec
nie produkowanych map mieści się w zakresie tak pojętego
terminu przedstawienie. Termin ten tak rozumiany nie
obejmuje jednak swym zakresem nielicznych wprawdzie,
ale istniejących do dzisiaj dawnych map posługujących się
całkowicie arbitralnym kodem znaków, a mianowicie: napi
sami 24. Podobnie, poza zakresem terminu przedstawienie,
znalazłyby się wszystkie mapy operujące znakami niewiZualnymi.
Reasumując ocenę wymienionych definicji mapy z ca
łym Inaciskiem stwierdzić należy, że spełniają one swój
cel dydaktyczny w odniesieniu do współczesnych materiałów
kartograficznych. Pewne trudności pojawiają się, gdy za
interesowaniami obejmie się dawne prymitywy kartogra
ficzne oraz niektóre koncepcje rozwojowe mapy. Stwier
dzają je zgodnie badacze zajmujący się najdawniejszymi
taapami i oczekujący od definicji mapy jasnego kryterium,
które pozwoliłoby uznać dawne prymitywne przedstawianie
jako mapę,

Trudnościom tym usiłuje się zaradzić formułując defi
nicje mapy bardziej szeroko (Pietkiewicz [19], Raisz), w
których mapę określa się po prostu jako przedstawienie.
Wydaje się, że w definicjach tych pewne ograniczenie za
kresu terminu przedstawienie byłoby pożądane, ponieważ
mieszczą się w nim także i pejzaże, a przy bardzo szero
kim rozumieniu zakresu terminu przedstawienie — rów
nież i opisy.
*

Powyższe trudności definicji dydaktycznych, a także
otwarty problem ścisłej definicji mapy, upoważniają do
podjęcia próby sformułowania kolejnej nowej definicji ma
py. Celem poszukiwań będzie możliwie ścisła ogólna defi
nicja mapy, obejmująca wszystkie przedmioty objęte de
finiowanym terminem. Jako przedmiot definiowania mapa
posiada szczególny charakter. Jest ona bowiem nie tylko
realnie istniejącym dziełem człowieka, ale i celem karto
graficznego opracowania. W tym drugim przypadku istnie
je ona w formie koncepcji w myśli kartografa, koncepcji
wybiegającej często poza formy stosowane na danym eta
pie.
Ogólna definicja mapy powinna zatem obejmować z jed
nej strony mapy powstałe na każdym etapie rozwoju, a z
drugiej — powinna wybiegać w przyszłość, pozostając
otwartą na nowe koncepcje map. Przy konstruowaniu ta
kiej definicji należałoby zatem wziąć pod uwagę dotych
czasowe opracowania kartograficzne oraz przewidywania
kierunku roztwoju mapy w przyszłości.
W podjętej próbie za model budowy definicji przyjmuje
się definicję klasyczną; według niego konstruowano zresz
tą wszystkie prawie definicje mapy. Zgodnie ze schematem
tej definicji należy określić pojęcie rodzajowe (genus pro
ximum) o zakresie nadrzędnym względem zakresu mapy
oraz cechę charakterystyczną (differentia specifica) wyróż
niającą definiowany przedmiot z zakresu pojęcia rodzajo
wego. Celem poszukiwania jest więc przede wszystkim
pojęcie rodzajowe.
Wydaje się, że pojęcia tego należy poszukiwać nie na
płaszczyźnie stosunku człowieka do mapy, lecz w funk
cji mapy. Funkcją mapy jest utrwalenie wiadomości o
obiektach i zjawiskach trwale związanych w określonym
czasie z powierzchnią ziemi. Mapa jest zatem jednym ze
środków przekazywania informacji, mianowicie przenosze
nia informacji w czasie. Chociaż treścią tych informacji są
różne właściwości obiektów i zjawisk związanych z po
wierzchnią ziemi, to wydaje się, źe istotnym i koniecznym
elementem dla treści tego przekazu jest wiadomość o poło
żeniu na powierzohni ziemi. Przekazywanie tych wiado
mości jest — zdaje się — główną funkcją mapy.
Oczywiście mapa nie jest jedynym środkiem informują
cym o wzajemnym położeniu obiektów. O położeniu tym
informują także przekazy pisemne i dzieła plastyczne, zwła
szcza pejzaże. W kulturze europejskiej, w historycznym
rozwoju środków przekazujących interesujące nas wiado
mości, mapa pojawiła się najpóźniej i jest do swej funkcji
najlepiej przystosowana. Można więc ją traktować jako
rezultat rozwoju środków przekazujących wiadomości o sto
sunkach przestrzennych 25.
Genetyczne powiązania oraz funkcyjna jedność maoy
z pismem i pejzażem wskazuje, że wszystkie te środki
przekazu tworzą jeden przedmiot, który wzslędem mapy
spełnia warunki przedmiotu rodzajowego. Ogół tych środ
ków można objąć terminem przekaz topograficzny i zde
finiować go w następujący sposób.
ITzekaz topograficzny, dotyczący danej części powierzch
ni ziemi jest to zbiór znaków informujący o stosunkach
przestrzennych między przedmiotami bądź zjawiskami
związanymi z daną częścią powierzchni ziemi.
Pojęcie ¡przekazu topograficznego jest więc pojęciem ro
dzajowym w konstruowanej definicji mapy.
Pozostała jeszcze kwestia określenia charakterystycznych
cech mapy. Mapa jako realnie istniejący przedmiot może
posiadać więcej niż jedną charakterystyczną cechę, dla
tego przedmiotem poszukiwań powinna być cecha najbar
dziej istotna, kontynuowana, ożyli określająca strukturę
przekazu. Ponieważ mapa została określona jako środek
przekazywania wiadomości o stosunkach przestrzennych,
należy poszukiwać cechy konstytutywnej w sposobie przekazjrwania tychże wiadomości. Należałoby się zatem po
krótce zastanowić nad właściwościami sposobu przekazy
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wania tychże wiadomości przez poszczególne typy przekazu
t ypoigrafi czn ego.
Przekaz pisemny informuje o wzajemnym położeniu
obiektów bądź zjawisk za pomocą liniowo uszeregowanego
zbioru znaków, składającego się głównie ze znaków ozna
czających .przedmioty, bądź zjawiska oraz ze znaków okreś
lających własności i stosunki między przedmiotami. Zna
kami wyrażającymi stosunki przestrzenne w _ pisemnym
przekazie topograficznym są na ogół wyrażania przyimkowo-przyslówkowe w połączeniu z miarami odległości
i kierunku. Ten dwojaki rodzaj znaków, obok lιnear∣nej
struktury, jest czynnikiem decydującym o sposobie funk
cjonowania pisemnego przekazu topograficznego.
W pejzażu nie napotykamy specjalnych znaków dla ozna
czania stosunków przestrzennych, natomiast stosunki te
wyraża się przez rozmieszczenie znaków na płaszczyźnie
wraz ze zmianą kształtu znaku oraz ze zmianą struktury
zbioru znaków w miarę zmiany położenia względem obser
watora. Zmiany kształtu znaku i ,zmiany struktury zbioru
znaków dokonują się zgodnie z prawami perspektywy ma
larskiej.
Natomiast mapa, w celu przekazania wiadomości o sto
sunkach przestrzennych nie posługuje się ani specjalnymi
znakami, ani też nie zmienia kształtu i struktury znaków.
Można ją więc zatem zdefiniować w następujący sposób.
Mapa danej części powierzchni ziemi ¡jest to przekaz to
pograficzny, który informuje tylko za pomocą rozmiesz
czenia znaków oznaczających obiekty bądź zjawiska.
Sądzę, że jest to warunek konieczny i wystarczający zazarazem, by dany przekaz topograficzny uznać jako ma
pę. Wydaje się także, że powyższa definicja odpowiada w
pewnym stopniu sugestiom S. Pietkiewicza, by definicję
mapy powiązać z teorią znaku2S.
Najważniejsze wnioski wynikające z powyższego sfor
mułowania przedstawiają się następująco. Podana defini
cja mapy wiąże pojęcie mapy z jej funkcją oraz ze struk
turą zbioru znaków, a nie z jakimś określonym kodem
znaków. Dotychczas mapy posługiwały się na ogół, mniej
lub bardziej umotywowanymi znakami wizualnymi. Wydaje się jednak, że istnieją możliwości tworzenia nowych
kodów znaków kartograficznych, wykorzystując w tym
celu także np. zjawiska elektromagnetyzmu i promienio
twórczości.
Definicja ta nie wiąże także pojęcia mapy z określonym
stopniem matematycznej wierności informacji o stosun
kach przestrzennych. W przypadku prymitywów kartogra
ficznych, kąty i odległości między punktami na powierzchni
ziemi ulegały dużym i przypadkowym zniekształceniom,
wierność tych informacji była zatem ,niewielka. Dopiero
w miarę upływu czasu, w miarę doskonalenia techniki
geodezyjnej i kartograficznej, wierność informacji wzra
stała, a stopień tej wierności bywał coraz dokładniej ,okreś
lany.
Aby uniknąć nieporozumień, należy wyjaśnić stosunek
proponowanej definicji do innych sformułowań definicji
mapy. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że podana for
muła nie wydaje się być jedyną możliwą ogólną definicją
mapy. Duże możliwości rozwoju metodologicznego otwarte
przed kartografią przez teorię
informacji
doprowadzą
z pewnością do skonstruowania definicji tego typu. W sto
sunku do definicji innych typów należy stwierdzić, że de
finicja ogólna mająca cel wyłącznie poznawczy nie może
zastąpić definicji dydaktycznych, ani definicji prakseologicznych, służących potrzebom praktycznym. Definicja
Prakseologiczna stosowana przy opracowaniu map musi
z konieczności ograniczać zakres pojęcia mapa do aktual
nego etapu rozwoju mapy.
Przypisy

1. Terminem tym obejmuję zarówno plan jak i mapę w węż
szym znaczeniu.
2. D a i n V i 11 e F. [51), «
3. Olszewicz B. — [15], 132
4. Groth P. — [11], 384
5. Dainville F. — [5], 47
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6. Dziela te zostały wydane w 14 tomach przez Serreta i Daeboux w Paryżu, w latach 1867—1892
7. J.L. -Lagrange — [12], 3
8. J. Szaflarski — [25], 7
9. Gedymin A.V. — [9], 8
10. Sibanov F.A. — [24], 23
11 Saliscev K.A. — [23], 8
12. F 1 i S J. [8], 3
13. Osowski F. — [16], 7—8
14. Piątkowski F. — [18], 3
15. Pietkiewicz S. — [19], 293 oraz [20], 29
16. R a i s z E. — [21], 32
17. Robinson A.H. — [22], 11
18. Bormann W. — [4], 12
19. Libault A. — [13], 7
20. Bagrow L. — Skeltona R.A. — [3], 19
21. Bormann W. — [4], 12
22. Eckert Μ. — Greifenforff, Klaffner W. — [7], 9
23. BormannW. — [4], 12
24. Reprodukcje tych map można znaleźć w
pracach
St.
Alexandrowicza [2] i B. Olszewicza [14]
25. Teza ta jest przedmiotem nie opublikowanej jeszcze pracy na
temat genezy Wielkoskalowej informacji kartograficznej
26. Pietkiewicz S. — [19], 293.
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Z Zarzqdu Głównego SGP
26 czerwca 1957 r. odbyło się w Ko
szalinie, w Domu Technika NOT, ze
branie Zarządu Głównego SGP. Prze
wodniczący Zarządu Głównego kol.
R. Koronowski przekazał zebranym
informacje o pracach prezydium w
okresie od poprzedniego zebrania Za
rządu (10.V. br.) oraz głównych komi
sji — w okresie po XXI Zjezdzie De
legatów SGP, a mianowicie: Prezy
dium zbierało się 5 razy, w tym
2 razy w składzie poszerzonym.
Działalność organizacyjna

— Protokół i uchwały XXI Zjazdu
Delegatów SGP (1'4.—i16.IV.67) zostały
opracowane na podstawie stenogramu
obrad i aprobowane przez Przewodni
czącego Zjazdu. Po powieleniu zosta
nie ono przesłane do oddziałów dla
wglądu delegatom. Dezyderaty zo
stały przepisane i przekazane głów
nym komisjom — do` rozpatrzenia i
opracowania.
— Przewodniczący Głównej Komi
sji Rewizyjnej przekazał władzom
Stowarzyszenia sugestie
wynikają
ce z obserwacji obrad XXI Zjazdu
Delegatów SGP, mianowicie:
1) Komisja uważa za słuszne, aże
by przed każdym zjazdem delegatów
oddziały przekazały wnioski uchwalo
ne na walnych zgromadzeniach od
działów do Zarządu Głównego SGP.
Uporządkowaniem tych wniosków po
winna zająć się oddzielna komisja i
po ich jednolitym zredagowaniu prze
kazać Komisji Wnioskowej zjazdu de
legatów;
2) w programie zjazdu powinno być
osobno
umieszczone
zatwierdzenie
sprawozdania i wniosków Głównej
Komisji Rewizyjnej.
Wydaje się, że sugestie te są słusz
ne, nie wywołają dyskusji, ale dla
ich rzetelnego spełnienia oddziały po
winny nie wykorzystywać statutowe
go uprawnienia zwoływania walnych
zgromadzeń na 1 miesiąc przed zja
zdem delegatów, ale zwoływać je
wcześniej, ażeby same miały czas na
Właściwe sformułowanie wniosków i
dać czas komisji w Zarządzie Głów
nym na ich ujednolicenie.
Zatwierdzono zrównoważony pre
liminarz XXVIII KNT „Fotogrametria
W mieście” (odbędzie się 27—29.XI.
1967 r.).
— Udzielono subwencji (15 000 zł) —
Kołu Naukowemu Studentów Geode
zji PW na dofinansowanie praktyk
Wymiennych ze studentami NRD.
— Przyjęto na członka zbiorowego
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górni
czego w Bytomiu.
— Na zebraniu poprzednim (10.V)
Zarząd Główny zalecił oddziałom: po
wołać komisje d.s. kontroli realizacji
Wniosków kongresowych, zgłoszonych
ha terenie województw, podjąć kilku
miesięczną szeroką akcję werbunko
wą członków SGP i FPK, podjąć lik
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widację zaległości w składkach. In
formacji o realizacji tych zaleceń
Prezydium nie otrzymało.

Działalność statutowa

— Wnioski XXVI KNT „Wynalaz
czość i racjonalizacja w geodezji”, po
opracowaniu
redakcyjnym,
zostały
przekazane resortom dla ich wy
korzystania.
— 5—6.VI. br. odbyła się w War
szawie krajowa narada pt. „Mapa za
sadnicza miasta”. Udział w niej wzię
ło ok. 120 osób, w tym zaproszonych
gości ok. 40 z GUGiK, IGiK, PW i
środowisk technicznych, użytkujących
mapy miejskie. Przewodniczący prof.
Μ. Odlanicki-Poczobutt. Materiały ro
zesłane na 2 tygodnie przed naradą
zawierały 2 referaty podstawowe i koreferat oraz 6 referatów branż użyt
kujących mapy miejskie. Omówiono
w dyskusji skalę i treść map, metody
zdjęć wraz z możliwością zastosowa
nia fotogrametrii do wszystkich skal
potrzebnych w miastach, metody re
produkcji map, utrzymania map w
stałej aktualności, nie pominięto też
strony ekonomicznej.
— Zatwierdzono wniosek realizacyj
ny Gł. Komisji Geodezji Miejskiej —
narady nt. „Ewidencja urządzeń podi nadziemnych w miastach” (I kw.
1968 r.).
— il czerwca br. odbyła się w
GUGiK rozmowa z przedstawicielami
SGP na temat postulatów Stowarzy
szenia o ustawowym uregulowaniu
roli i zadań w gospodarce narodowej
oraz kwalifikacji osób wykonujących
prace geodezyjne. Przedstawicielami
GUGiK byli: dyr. A. Brzozowski, nacz.
Marczewski i R. Cichosz, z SGP —
koledzy: J. Kłopotowski, Μ. Malesiński, J. Piątkowski i W. Płoski. Omó
wiono definicje zgłoszonych przez
SGP postulatów, podano przykłady i
szczegóły do tez zawartych w postu
latach. GUGiK przystąpi do opraco
wania projektów przepisów i zależnie
od potrzeb będzie je konsultował z
SGP w trakcie opracowywania lub
prześle projekt przepisów do opinii
po opracowaniu.
— Przysłano do zaopiniowania (w
krótkim kilkudniowym terminie) pro
jekty przepisów o specjalizacji zawo
dów technicznych. Koinitet Nauki i
Techniki opracował projekt przepisów
w tej sprawie i przesłał ten projekt
do opinii NOT. Ponieważ w tymże
czasie Gł. Komisja Szkolenia NOT
opracowała również projekt przepi
sów w tej samej materii — jednak
odmiennie ujęty — przesłała do KNiT
swój projekt z prośbą o kilkudniowe
wstrzymanie się z decyzją, ażeby NOT
mogła to jeszcze skonsultować ze zrze
szonymi w niej SNT i dodatkowo
przesłać uwagi. Otrzymaliśmy oby
dwa opracowania i po konsultacji z
Przewodniczącym Gł. Komisji Szko
lenia poparliśmy opracowanie NOT

z szeregiem własnych uwag. Główne
tezy do przepisów ze strony SGP
to:
— Specjalizacja powinna być 2-stopniowa i dotyczyć osób z wyższym
wykształceniem. I stopień uzyskują
automatycznie dr inż., a II — profe
sorowie i docenci. Mgr inż. — mogą
ubiegać się o I stopień po 3 latach,
a inż. — po 6 latach pracy. O II sto
pień mogą się ubiegać mgr inż. — po
uzyskaniu I stopnia i po 3 latach
pracy w produkcji zgodnej ze specja
lizacją.
— Ramowy program specjalizacji
powinien przewidywać:
I stopień: a) język obcy, b) technolo
gię produkcji w danej specjalizacji,
c) 2 dyscypliny naukowe związane ze
specjalizacją, d) dyscyplinę specjaliza
cyjną, e) opracowanie lub rozwiązanie
określonego problemu produkcyjnego
(wynalazek, udoskonalenie, projekt
techniczny lub technologiczny), f) koń
cowy egzamin.
II stopień: — wszystko jak wyżej
oraz g) drugi język obcy, h) ekonomi
kę przedsiębiorstw.
Naczelną zasadą bez odstępstw po
winien być egzamin końcowy.
— Powinny być określone dodatki
do uposażeń:
za I stopień — 20% uposażenia,
za II stopień — 30% uposażenia
z tym, że dodatek powinien przysłu
giwać tylko osobom pracującym w
produkcji zgodnie z posiadaną specja
lizacją i powinien być zależny od
stopnia specjalizacji, a nie od zajmo
wanego stanowiska.
— Wysunięta przez Gł. Komisję
Szkolenia SGP koncepcja zorgani
zowania kursu pedagogiki dla geode
tów wykładających w Xechnikach geo
dezyjnych była wstępnie rozpatrzona
przez Prezydium. Koncepcję uznano
za celową, a wobec wyłaniającego się
na wstępie szeregu trudności (dogod
ny termin, lokal, wykładowcy, przy
gotowanie pokazowych wykładów, jak
również trudności w pokryciu kosz
tów kursu przez zakłady pracy (szko
ły) postanowiono nieodpłatność kursu
dla członków SGP.
— Informacja Gł. Komisji Techni
ki, że we wstępnej koncepcji konkur
sów jakości leżała intencja inicjaty
wy SGP dla tej formy współzawod
nictwa z równoczesnym założeniem
przejęcia jej przez resorty, zwłaszcza
w dziedzinie kosztów i fundowania
nagród, przy czym SGP mogłoby się
podjąć organizacji na zlecenie — in
formacja dobrze zrozumiana przez
Prezydium i przyjęta oraz przekaza
na Zarządowi Głównemu w sprawo
zdaniu z prac Prezydium na zebraniu
Zarządu Głównego (20.1. br.) — spot
kała się ze zdaniami kontrowersyjny
mi już na Zjeździe Delegatów i od
mienność poglądów w tej sprawie jest
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utrzymywana. Przykładem tego mo
gą być:
— zgłoszenie na piśmie wniosku
∣Z∕O w Opolu o objęcie konkursem
jakości również prac drobnych w po
wiecie — do 30 000 zł wartości kosz
torysowej,
— wnioski
sądu
konkursowego
■(który zebrał się w tym celu po
,XXI ' Zjezdzie Delegatów) dotyczące
proponowanych zmian w regulaminie
konkursu, m.in. również w sensie
przyjęcia regulaminu stałego (nie co
rocznie układanego).
W tych warunkach Prezydium uwa
ża za słuszne ponowne przedyskuto
wanie tej sprawy na obecnym zebra
niu Zarządu.
— Projekt budżetu SGP (oddziałów
i Zarządu Gł.) na 1968 r. został opra
cowany i 20.VI. br. złożony w NOT.
Opracowania oddziałów (z wyjątkiem
O/Kielce, który nie przysłał projektu
budżetu) weszły do projektu budżetu
SGP z nieznacznymi zmianami.
— 26.IV. br. odbyło się zebranie
Rady Głównej NOT, na którym prze
dyskutowano rolę i zadania stowarzy
szeń w dokonaleniu kadr technicznych
oraz zatwierdzono plan działalności
szkoleniowej na 1967 r.
— 22 i 23.V. br. odbyło się zebranie
sekretarzy generalnych stowarzyszeń
i NOT w Andrychowie. Omawiano
sprawy:
— ogólnokrajowych imprez stowa
rzyszeń w związku z 50-leciem Rewo
lucji Październikowej,
— wytycznych do planowania KNT
i narad oraz konieczności realizowa
nia wniosków Pokonferencyjnych,
— realizacji i sprawozdawczości z
realizacji wniosków kongresowych,
— opóźnień w sprawozdawczości fi
nansowej i rzeczowej oraz nie zawsze
właściwym gospodarowaniu bezosobo
wym funduszem płac przez stowarzy
szenia.
Prace w głównych komisjach (od XXl
Zjazdu Delegatów)
Główna Komisja Techniki
odbyła
■3 zebrania, ostatnie poszerzone o prze
wodniczących komisji oddziałowych
(w Poznaniu — ze zwiedzaniem Tar
gów). Uściślono tezy do regulaminu
proponowanego konkursu na rozwią
zanie określonych problemów tech
nicznych przy udziale rzecznika pa
tentowego.
— Omówiono wytyczne do refera
tu opracowywanego na Kongres FIG.
— Przeanalizowano plany oddziało
wych komisji techniki i zwrócono się
do tych oddziałów, które dotąd ich
nie opracowały.
Główna Komisja Geodezji Miej
skiej — odbyła 4 zebrania. Na każ
dym omawiane były sprawy związa
ne z naradą na temat „Mapa zasad
nicza miasta”, a także sprawy refera
tu na Kongres FIG pt. „Rola geode
ty w odbudowie Warszawy”, którego
głównym autorem jest kol. W. Katkiewicz, współpracującymi koledzy:
J. Wernik, Cz. Szeląg i E. Migda, opi
niującymi koledzy: W. Sztompke, Μ.
Lisek, Cz. Szeląg i J. Wernik.
— Komisja włączyła się do współ
pracy w tematycznym przygotowaniu
konferencji na temat „Fotogrametria
w mieście”.
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— Opracowano wstępne założenia
następnej krajowej narady na temat
ewidencji urządzeń pod- i nadziem
nych w mieście.
Główna Komisja Szkolenia —- odby
ła 2 zebrania, a poza tym jej prze
wodniczący opracowuje pilne zagad
nienia osobiście po doraźnej konsul
tacji ze specjalistami, np. specjaliza
cja, plany dla NOT itd.
— Opracowano program, wytypo
wano autorów i tytuły referatów na
II Sympozjum dla dyrektorów i per
sonelu kierowniczego przedsiębiorstw.
,Ustalono termin tego sympozjum na
9 i 10.XI.1967 r. i program: I dzień —
5 referatów: F. Piątkowski — Kie
runki rozwojowe kartografii wielkoskalowej, J. Cieślak — Refrakcja róż
nicowa boczna, J. Milewski — Dal
mierze elektromagnetyczne, Głazek —
Teodolit giroskopowy, Z. Adamczew
ski — Tachymetr BRT. II dzień: F.
Piątkowski — Technologia wydawania
map, J. Gażdzicki — Obliczenia geo
dezyjne, A. Hermanowski — Opraco
wanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na podstawie zdjęcia tachymetrycznego na stoliku KARTI.
— Omówiono program ramowy i
szczegółowy kursu III stopnia na te
mat nowoczesnych instrumentów geo
dezyjnych, przekazany do organizacji
Oddziałowi Warszawskiemu SGP. Kie
rownik kursu — kol. Z. Wolański
(listopad 1967 r. — 130 godz.).
— Omówiono program ramowy i
szczegółowy kursu II stopnia z za
kresu redakcji i reprodukcji map
miejskich (zlecony SGP do przepro
wadzenia przez MGK). Organizator —
O/Stoł.-Woj. Kierownik kursu kol.
A. Porębski (ok. 200 godz. — Iistopadgrudzień 1)967 r.). Kurs zamknięty,
wyłącznie dla pracowników instytu
cji podległych MGK — będzie jeszcze
dwukrotnie powtórzony z pozostawie
niem pewnej liczby miejsc dla pra
cowników innych resortów.
— W toku konsultacji z Zakładem
Metodyki Nauczania Przedmiotów Za
wodowych na PW (prof. Z. Kietlińska) — jest ramowy program kursu
(60 godz. — maj 1968) dla geodetów
wykładających przedmioty zawodowe
w technikach geodezyjnych.
— Omawiany jest referat z dziedzi
ny szkolnictwa na Kongres FIG —
opracowywany przez dr inż. Z. Adam
czewskiego.
Główna Komisja d.s. Muzeum i Wy
staw — odbyła 2 zebrania.
— Zatwierdzono projekt scenariu
sza następnej ekspozycji w gablocie
w Muzeum Techniki NOT, opracowa
ny przez kol. T. Bychawskiego pt.
„Historyczny rozwój pomiarów wyso
kości” (ekspozycja trwać będzie od
Iipca do października br.).
— W trakcie dyskusji jest projekt
wystawy „Geodezja satelitarna”, opra
cowany przez doc. Ludoslawa Cicho
wicza (przewiduje się ekspozycję w
pierwszych dniach listopada br. —
z uwagi na IO-Iecie wejścia na orbi
tę pierwszego sputnika oraz 50-lecie
Rewolucji Październikowej).
— Omówiono i przyjęto wstępną
koncepcję wystawy fotogramów ze
zbiorów uzyskanych w konkursach
organizowanych przez SGP (koncep
cję opracowali koledzy St. J. Tymow
ski i A. Przyjemski).

— Tematem następnej wystawy w
Muzeum Techniki NOT (po geodezji
.satelitarnej) — ma być twórczość na
ukowa prof. E. Warchalowskiego.
Główna Komisja Informacji TE i
Bibliotek — jedno zebranie
— Opracowano założenia i wytypo
wano autorów referatów na krajową
naradę: „Metody informacji technicz
nej i ekonomicznej w geodezyjnych
zakładach pracy”. Narada ma się od
być w Warszawie — IV kwartał
1967 r.
Główna Komisja Organizacji i Eko
nomiki — jedno zebranie
— Ułożono plan pracy Komisji na
1967/68, w którym poza włączeniem
się w sprawy ustawy o zawodzie, włą
czono:
— opracowanie referatu (w porozu
mieniu z Gł. Komisją Szkolenia) do
tyczącego programów szkolenia w za
kresie ekonomiki geodezji — dla użyt
ku oddziałów,
— metodykę planowania w geo
dezji.
Omówiono przygotowania do II kra
jowej narady ekonomicznej w Katowi
cach z tematyką wiodącą:
— organizacja i zarządzanie
w
przedsiębiorstwach geodezyjnych,
— analiza działalności gospodarczej
wykonawstwa geodezyjnego.
Główna Komisja Regulaminowa —
dwa zebrania.
— Opracowano projekt szczegóło
wego regulaminu sekcji „Polskie To
warzystwo
Fotogrametryczne”,
na
podstawie propozycji Sekcji.
— Opracowano propozycje w spra
wie organizowania konkursów na roz
wiązanie problemów technicznych, po
konsultacji z projektodawcą, tzn. Gł.
Kom. Techniki oraz z rzecznikami
patentowymi i przedstawicielami Za
rządu Głównego ZZPPiS.
Główna Komisja Współpracy z Za
granicą — jedno zebranie.
— Omawiano sprawy imprez za
granicznych w r. 1968 i postanowiono
poinformować zainteresowane instytu
cje o miejscach i terminach dla umoż
liwienia im włączenia tych konferen
cji w plany wyjazdów.
— Omawiano z reporterami do po
szczególnych komisji FIG terminy i
sposób opracowania ankiet na Sesję
Komitetu w >1967 r. oraz referatów
na Kongres w 1968 r.
— Zrealizowano projekt dyplomów
dla członków korespondentów i człon
ków honorowych SGP.
Główna Komisja Rejestru i Upraw
nień — jedno zebranie dla załatwie
nia dwóch odwołań od opinii oddzia
łowych.
Główna Komisja Samopomocy Ko
leżeńskiej — dwa zebrania.
— Normalne comiesięczne zebranie
dla zapoznania się ze stanem finanso
wym Funduszu oraz rozpatrzenie i
przyznanie zapomóg losowych.
Nie odbyły się w tym czasie zebra
nia: Głównej Komisji Pracy Zawodo
wej, Głównej Komisji Problematyki
Młodzieżowej.
— 9.VI. br. odbyło się zebranie Ra
dy Programowej Przeglądu Geodezyj
nego. Rada zaznajomiła się ze spra
wozdaniem finansowym WCT w czę
ści dotyczącej dofinansowania PG

oraz wypowiedziała się o 4 zeszytach
PG z r. 1∣967.
Współpraca z zagranicą

— Na III Międzynarodową Konfe
rencję Kartograficzną 17—23.IV.1967 r.
w Amsterdamie zostały wysłane 2 re
feraty opracowane przez prof. F. Piąt
kowskiego i dr inż. A. Makowskiego.
Dr A. Makowski brał udział w Kon
ferencji. Wyjazd „popierany” przez
NOT.
— 1’5—17 maja br. odbyło się w Libercu (CSRS) spotkanie przedstawi
cieli stowarzyszeń geodezyjnych: Pol
ski, CSRS, NRD i Węgier w sprawach
organizacyjnych i sympozjum na te
mat problemów geodezji inżynieryj
nej. Udział z SGP wzięli koledzy:
R. Koronowski, St. Kasperek i A. Linsenbarth.
— Wymieniono wzajemnie informa
cje o KNT w latach 1967/68.
— Uznano za celowe zorganizowanie
międzynarodowej konferencji na te
mat geodezji inżynieryjnej w Polsce
w r. 1969.
— SGP opracuje i prześle uczestni
kom spotkania bliższe propozycje te
matu konferencji, a omówienie pro
gramu powinno odbyć się w Polsce
w październiku 11957 r.
— Ustalono, że następne zebranie
powinno się odbyć w Budapeszcie w
1968 r„ na które należy zaprosić rów
nież przedstawicieli Bułgarii i Jugo
sławii.
— 24.IV,—1.V.1967 NOT wspólnie z
TPPR zorganizowała wycieczkę do
Moskwy, w której uczestniczył prze
wodniczący Zarządu Głównego SGP
kol. R. Koronowski.
8—15.VI br. odbyło się w Warnie
zebranie przewodniczących stowarzy
szeń geodezyjnych z krajów demokra
cji ludowej dla omówienia spraw wy
nikających z ich przynależności do
międzynarodowych federacji. Z ra
mienia SGP wziął udział kol. R. Ko
ronowski.
— Czynimy starania w NOT o de
legowanie
jednego
przedstawiciela
SGP w Sesji Komitetu FIG w Otta
wie (wrzesień 1967 r.). Uzyskaliśmy
Poparcie ze strony prezesa GUGiK.
Mamy informacje, że z CSRS, NRD
i Węgier będzie po kilku przedstawi
cieli. Szanse na udział naszego dele
gata są niewielkie.
*

Zarząd Główny SGP, po dyskusji,
jednomyślnie zatwierdził sprawozda
nie i działalność prezydium w minio
nym okresie za zgodną z uchwałami
Zjazdu i postanowieniami Zarządu
Głównego. Zarząd uznał słuszność sta
nowiska Gł. Komisji Techniki i Pre
zydium w sprawie „Konkursu Jako
ści” i podtrzymuje swoje postanowie
nia z 20.1.67 r., że następne konkursy
(po VI Konkursie) będzie mogło SGP
organizować na zlecenie resortów
bądź współpracować w organizacji.
Zarząd Główny apeluje do kół SGP
o przejawienie inicjatywy w organi
zowaniu zakładowych konkursów ja
kości wspólnie ze związkami zawodo

wymi. Przedsiębiorstwa mają możność
fundowania nagród pieniężnych, a
koła SGP i Zw. Zawodowe mogłyby
wyróżniać dyplomami ew. nagrodami
rzeczowymi
zajmujących
pierwsze
miejsca w konkursach.
Zarząd Główny powołał Główną
Komisję d.s. Rencistów, której prze
wodniczącym został kol. Józef Rodkiewicz.
Rozwój i działalność Oddziału SGP
w Koszalinie przedstawił jego prze
wodniczący kol. Alfons Cywiński. Od
dział liczący w 1952 r. 40 członków —
ma ich obecnie 206, skupiając prawie
wszystkich geodetów zatrudnionych
na terenie województwa. Dobrze roz
wija się praca kół terenowych i
współpraca z zakładami pracy. Z oka
zji różnych obchodów członkowie
SGP podejmowali szereg zobowiązań,
głównie dotyczących wkładu pracy w
obiekty kulturalne województwa. Bez
płatne wykonanie dokumentacji geo
dezyjnych na rzecz szkół IOOO-Iecia
i innych budowli społecznego użytku
przekroczyło sumę 50 000 zł, a ponad
to' przepracowano ponad 300 godz.
przy budowie stadionu i ponad
500 godz. przy uporządkowywaniu
rożnycn obiek.ów w mieście.
Mając na uwadze uchwały poprzed
nich i ostatniego Zjazdu Delegatów
SGP o wszczęcie starań w celu bu
dowy Domu Geodety, kol. A. Cywiń
ski wystąpił z konkretną propozycją:
jest pewność uzyskania działki, grun
tu pod budowę Domu Geodety w Ko
łobrzegu. Lokalizacja na skarpie brze
gowej w pięknym Iesie (parku). Ko
łobrzeg uznany za uzdrowisko wobec
posiadania solanek i wód leczniczych —
ma sezon otwarty cały rok. Okolicz
ność ta umożliwia rozszerzenie funk
cjonalności Domu, który będzie mógł
spełniać swe zadania:
— sanatoryjne,
wypoczynkowe i
szkoleniowe. Tak ustalona funkcjonal
ność wymagałaby budowy trzypiętro

wego budynku dla
pomieszczenia
150 osób w pokojach jedno-, dwu- i
czteroosobowych. Przy wyposażeniu
domu w sale wykładowe, świetlice
i inne — wstępnie obliczony koszt wg
wnioskodawcy wyniósłby 5,8 min zł.
Wobec tego, że do Zarządu Główne
go napływały już wiadomości od nie
których oddziałów o pewnych możli
wościach (działkach na campingi lub
domki letnie) Zarząd postanowił:
— prosić kolegów — przewodniczą
cych oddziałów o zorientowanie się w
możliwościach na własnym terenie co
do budowy Domu Geodety lub adap
tacji na ten cel jakiejś budowli za
bytkowej i o przekazanie tych wia
domości Zarządowi Głównemu,
— zostanie powołany zespół (pod
przewodnictwem kol. A. Przyjemskiego) złożony z przedstawicieli od
działów, które zgłoszą propozycje lo
kalizacyjne z własnego terenu, który
rozpatrzy i zaproponuje do realizacji
najbardziej celowy kierunek działania.
Obecny na zebraniu Zarządu mgr
inż. Sytek, dyrektor Biura Urządzenia
Lasów w Szczecinku przekazał odna
leziony dokument — jeden arkusz
mapy Pomorza wydany w 1S03 r.,
stanowiący fragment mapy opartej
na triangulacji z przełomu XVIII i
XIX w. Ten arkusz jest szczególnie
cenny, gdyż zawiera szkic sieci trian
gulacyjnej założonej dla całego te
renu.
Mapa jest przeznaczona do dalsze
go przekazania Bibliotece UW lub
PW, w zależności od uznania Za
rządu Głównego.
Gościnni koledzy z Oddziału Kosza
lińskiego
SGP zorganizowali
dla
członków Zarządu Głównego, w dniu
poprzedzającym
zebranie, wyciecz
kę autokarową do Kołobrzegu, ze
zwiedzeniem w drodze powrotnej
Ustronia Morskiego, Sarbinowa, Miel
na i Unieścia.

Ogólnokrajowa konferencja aktywu kierowniczego
wojewódzkich biur geodezji i urządzeń rolnych
W dniach 4, 5 i 6 kwietnia 1967 r.
w sali kolumnowej PWRN w Zielonej
Górze obradowała ogólnokrajowa kon
ferencja dyrektorów i technicznego
personelu kierowniczego wojewódzkich
biur geodezji i urządzeń rolnych, zor
ganizowana z inicjatywy Minister
stwa Rolnictwa.
W konferencji uczestniczyli oprócz
przedstawicieli
wszystkich
woje
wódzkich biur geodezji i urządzeń rol
nych także zaproszeni goście z Na
czelnej
Izby Kontroli,
Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii, Mini
sterstwa Gospodarki Komunalnej, Po
litechniki Warszawskiej,
wyższych
szkół rolniczych z Krakowa, Olszty
na i Wrocławia.
Otwarcia konferencji dokonał wi
cedyrektor Departamentu Urządzeń
Rolnych mgr inż. Marian Szymański,
po czym zastępca przewodniczącego
PWRN w Zielonej Górze, mgr inż.
Franciszek Aleksandrowicz, w imie

niu władz wojewódzkich oraz wła
snym powitał uczestników konferen
cji. Wskazał on na przemiany, jakie
zaszły na przestrzeni ubiegłego 20-lecia na tutejszym terenie we wszy
stkich dziedzinach życia oraz zwrócił
uwagę na piękno Ziemi Lubuskiej.
Uczestnicy konferencji
wysłuchali
następujących referatów:
1 — o dotychczasowych osiągnię
ciach służby geodezyjno-urządzenio
wej województwa
zielonogórskiego
oraz zamierzeniach na bieżącą i przy
szłą 5-latkę — wygłosił dyr. WBGiUR
w Zielonej Górze — kol. Henryk Mi
schke
'2 — o ekonomice i organizacji prac
w geodezji, o planowaniu i rytmicz
ności w wykonywaniu poszczególnych
faz — wygłosił naczelnik Wydziału
Geodezji w Departamencie Urządzeń
Rolnych — kol. J. Kłopotowski.
3 — referat pt. „Wykorzystanie ma
teriałów ewidencji gruntów w gospo
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darce narodowej” wygłosił przedstawi
ciel Dep. Urządzeń Rolnych — kol. H.
Mieszkowicz.
Wysłuchano poza tym referatu pt.
Kierunki rozwoju prac geodezyjnych
w resorcie rolnictwa na terenie Pol
ski — począwszy od XII wieku, wy
głoszonego przez kol. Władysława
Drozgowskiego z VZSR we Wrocławiu.
Dyskusja, której podstawą były wy
głoszone referaty, była bardzo ożywio
na i pozwoliła w dużym zakresie na
wymianę poglądów w wielu sprawach
nurtujących na co dzień poszczególne
wojewódzkie biura geodezji i ur.
W drugim dniu obrad uczestnicy
konferencji zwiedzili niektóre piękne
zakątki Ziemi Lubuskiej, m.in. Łagów
oraz zapoznali się z organizacją pra
cy, wyposażeniem, tematyką i wyko

nywaniem prac PBGiUR w Między
rzeczu i Sulechowie.
Z okazji odbywającej się konferen
cji została zorganizowana, w hallu
gmachu PWRN wystawa prac geode
zyjnych, wykonywanych dla potrzeb
rolnictwa przez geodetów WBGiUR w
Zielonej Górze, a obrazującej dorobek
na przestrzeni lat powojennych.
Na wystawie przedstawiono nastę
pujące asortymenty robót:
— regulacje gospodarstw,
— wymiana gruntów dla PGR,
— nowy pomiar gruntów rolnych
dla celów klasyfikacji i ewidencji
gruntów,
— pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenów osiedlowych dla zaopa
trzenia wsi w wodę i inwestycji rol
nych,
— klasyfikacja gruntów i kartogra
fia gleb.

Na wystawie eksponowano najno
wocześniejszy sprzęt pomiarowy pro
dukowany przez firmy: Carl Zeiss w
Jenie oraz MOM w Budapeszcie.
Wystawa trwała 3 dni, zwiedzili ją
uczestnicy konferencji i wielu oby
wateli naszego miasta oraz uczniowie
zielonogórskich szkół technicznych.
Większość zwiedzających zarówno
o poszczególnych pracach, jak i o ca
łej wystawie wyrażała się z dużym
uznaniem.
W trzecim dniu konferencji w dal
szym ciągu toczyła się dyskusja, któ
rą podsumował kol. Marian Szyman
ski ustosunkowując się do poszczegól
nych wypowiedzi, stwierdzając, że na
rada spełniła swoje zadanie i uważa,
że kontynuowanie tego rodzaju kon
ferencji jest celowe i potrzebne.
In ż. Andrzej Karaś

Porozumienie o współpracy — GUGiK i SGP

Po kilku roboczych naradach, po
między przedstawicielami: Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii i Za
rządu Głównego Stowarzyszenia Geo
detów Polskich nastąpiło w dniu 11
kwietnia 1967 r. podpisanie porozumie
nia o współpracy pomiędzy tymi dwo
ma instytucjami.
Porozumienie
podpisali:
prezes
GUGiK mgr inż. Borys Szmielew i
przewodniczący Zarządu Głównego
SGP doc. dr inż. Ryszard Koronow
ski. Ponadto obecni byli: dyrektor In
stytutu Geodezji i Kartografii doc.
Stanislav/ Kryński, przedstawiciele
kierownictwa
GUGiK i członkowie
Prezydium Zarządu Głównego SGP.
W porozumieniu wymieniono zada
nia obydwu stron, dające w sumie
współdziałanie w najbardziej istotnych
dziedzinach jak:
— w zakresie szkolenia i doskonale
nia technicznego kadr,
— w zakresie opracowywania i rea
lizacji planów rozwoju techniki oraz
rozwoju kultury technicznej,
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— w zakresie wyjazdów naukowych
i technicznych, krajowych i zagranicz
nych,
— w zakresie rozwoju informacji
naukowo-technicznej,
— w zakresie współpracy z Instytu
tem Geodezji i Kartografii,
— w zakresie współpracy z Przeglą
dem Geodezyjnym.
W porozumieniu określono również
ściślej rolę i zadania kół zakładowych
SGP oraz znaczenie członkostwa zbio
rowego.
Po podpisaniu porozumienia Zarząd
Główny SGP przesłał do oddziałów
ramowe wzory porozumienia pomię
dzy kołami zakładowymi SGP i za
kładami pracy z zaleceniem przeka
zania tych wzorów kołom w zakładach
pracy, podległych GUGiK: do prze
konsultowania i ewentualnego zawar
cia podobnych porozumień.
Główny Urząd Geodezji i Kartogra
fii przesłał swym delegaturom i pod
ległym przedsiębiorstwom tekst poro
zumienia z następującym pismem:
„Przesyłam do wiadomości i stoso
wania porozumienie o współpracy, za
warte pomiędzy GUGiK a Zarządem

Głównym SGP w dniu 11 kwietnia
bieżącego roku.
Powyższe porozumienie stwarza wa
runki do rozszerzania i pogłębiania
dotychczasowej współpracy pomiędzy
GUGiK i jednostkami podległymi a
Zarządem Głównym i organami tere
nowymi SGP.
Pragnę podkreślić stale wzrastającą
rolę kół zakładowych SGP w progra
mowaniu i realizacji postępu tech
nicznego w przedsiębiorstwie, w pro
gramowaniu i rozwoju wynalazczości
pracowniczej
i racjonalizacji oraz
szkoleniu i doskonaleniu technicznym
kadr.
Równocześnie chcę zwrócić uwagę
na korzyści, jakie powinna przynieść
ścisła współpraca kierownictwa przed
siębiorstwa z kołem zakładowym na
odcinku realizacji
bieżących zadań
produkcyjnych oraz usprawnianiu or
ganizacji i ekonomiki przedsiębiorstw
w myśl wytycznych uchwały VII Plenum KC PZPR.
Z tych względów zobowiązuję dy
rektorów przedsiębiorstw do otoczenia
szczególną opieką
kół zakładowych
SGP oraz do udzielania — zgodnie z

powyższym porozumieniem i w ra
mach obowiązujących przepisów —·
pomocy niezbędnej dla funkcjonowa
nia i dalszego rozwoju działalności kół
zakładowych.
Prezes
(—) mgr inż. B. Szmielew

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
współpracuje ściśle również z Mini
sterstwem Gospodarki Komunalnej,

które zatrudniają wielu geodetów —
członków SGP. Zawarcie podobnych
porozumień z kierownictwami tych
ministerstw nie jest takie proste ze
względu na większą liczbę stowarzy
szeń działających wśród pracowników
tych resortów.
Inicjatorką zawierania takich poro
zumień jest Naczelna Organizacja
Techniczna.
bj

Dalsze spotkania Zarządu Oddziału
Sioleczno-Wojewodzkiego SGP
30 maja 1967 r. w Warszawie odby
ło się spotkanie Zarządu Oddziału
Stoleczno-Wojewodzkiego SGP z za
rządami
oddziałów
wojewódzkich
SGP: Poznańskim i Olsztyńskim.
W spotkaniu tym wzięli udział z
Oddziału Poznańskiego SGP koledzy:
Μ. Krysiński, Μ. Grześkowiak, St.
Drews, z Oddziału Olsztyńskiego SGP
koledzy: J. Podstawski, J. Dymper,
St. Porc, H. Rożenek, W. Liman, a z
Oddziału
Stoleczno-Wojewodzkiego
SGP — Zarząd oraz aktywiści Oddzia
łu. W spotkaniu tym wziął również
udział przewodniczący Zarządu Głów
nego SGP kol. R. Koronowski.
Obradom przewodniczył kol. Fr. Piluś, który szczegółowo zapoznał gości
z organizacją Zarządu Oddziału StoIeczno-Wojewodzkiego
i
specyfiką
jego działalności.
Kol. J. Podstawski przedstawił or
ganizację i działalność swego oddzia
łu, liczącego 256 członków, w tym:
62 inżynierów, 81 techników, 79 pra
cujących od szeregu lat w zawodzie
geodezyjnym oraz 34 studentów. Za
rząd Oddziału czyni wysiłki w kie
runku pełnej aktywizacji kół zakła
dowych SGP, tworzenia nowych kół
oraz zwiększenia ilości członków zbio
rowych Stowarzyszenia. W tym celu
organizowane są sesje wyjazdowe Za
rządu Oddziału, na których wygłasza
się interesujące odczyty. Zarząd Od
działu roztacza także skuteczną opie
kę nad stażystami, przywiązując do
tej działalności duże znaczenie dla
szybszego przystosowania młodej ka
dry do samodzielnego wykonywania
zawodu, mobilizuje koła do realiza
cji uchwał KC PZPR oraz wniosków
V Kongresu Techników
Polskich.
Analogicznie jak inne oddziały SGP,
Zarząd Oddziału Olsztyńskiego SGP
Wydaje sukcesywnie biuletyn infor
macyjny, lecz napotyka na trudności
w uzyskaniu ciekawszych referatów
i informacji od swych członków.
Kol. H. Rożenek uzupełnił tę wypo
wiedź, podkreślając konieczność sil
niejszego powiązania społecznej dzia
łalności kół zakładowych SGP z pro
blematyką zawodową zakładów pra
cy, w której występuje wiele wątpli
wości utrudniających sprawne wywią
zanie się z założonych zadań. Kol.
H. Rożenek zwrócił się o pomoc przy
Uzyskaniu specjalistów — referentów,
którzy w prelekcjach dotyczących
ewidencji gruntów, mapy zasadniczej
(stosowanie instrukcji C-III), rozgra
niczenia gruntów — wyjaśniliby
istniejące w tych dziedzinach wątpli
wości. Do bolączek i trudności swego

Oddziału zaliczył kol. H. Rożenek
także brak w jednostkach geodezyj
nych nowoczesnego sprzętu i instru
mentów geodezyjnych oraz urządzeń
reprodukcyjnych. Widzi również celo
wość w organizowaniu konkursów
znajomości obowiązujących instrukcji
technicznych dla uzyskania większych
efektów w wykonawstwie geodezyj
nym.
Problematykę Oddziału Poznańskie
go SGP omówił przewodniczący jego
Zarządu kol. Krysiński. Oddział liczy
589 członków, 26 członków zbioro
wych. W Oddziale działa 12 kół za
kładowych i 7 komisji problemowych.
Wysiłek Zarządu Oddziału koncentru
je się również na zwiększeniu aktyw
ności kół zakładowych SGP i uatrak
cyjnieniu działalności przez organizo
wanie kursów, wygłaszanie możliwie
najbardziej interesujących odczytów.
Istnieje w Oddziale trudność w utrzy
maniu stałego kontaktu z absolwen
tami skierowanymi do prac w po
szczególnych powiatach, którzy na
skutek rozproszenia w terenie nie
biorą udziału w działalności społecz
nej. Poza tym Zarząd Oddziału nie
ma większych trudności w kontynuo
waniu swojej działalności.
W następnym punkcie porządku
obrad koledzy Oddziału Stoł.-Wojew.
SGP: S. Zawiliński — przewodniczą
cy Oddziałowej Komisji Techniki,
E. Jarosiński — przewodniczący Ko
misji Współpracy z kołami SGP oraz
J. Kowalski — przewodniczący Ko
misji Szkoleniowej — omówili szcze
gółowo problematykę występującą w
działalności tych komisji.
Przewodniczący Zarządu Głównego
SGP kol. R. Koronowski, oceniając
pozytywnie inicjatywę Oddziału Stoł.Wojew. SGP w organizowaniu tego
rodzaju spotkań wypowiedział się za
koniecznością dalszego utrzymania i
kontynuowania tej formy współpracy
między poszczególnymi
oddziałam;
SGP. Podkreślił również rolę koła
zakładowego SGP w pracach Stowa
rzyszenia. Kol. R. Koronowski zapo
znał zebranych z wynikami rozmów
SGP z GUGiK w sprawach uregulo
wania zagadnienia prawa geodezyjne
go oraz o przychylnym stanowisku
GUGiK odnośnie problemu właściwe
go zaopatrzenia w sprzęt geodezyjny.
W sprawie organizowania konkursów
jakości kol. R. Koronowski oświad
czył, że dążeniem Zarządu Głównego
SGP jest, aby resorty finansowały tę
ważną działalność jako najbardziej
zainteresowane zagadnieniem jakości,
a SGP odpowiednie kredyty przezna

czane dotychczas na ten cel użyjena inne, również ważne nowe po
trzeby.
Następnie kol. St. Kulesza omówił
ciekawą problematykę Warszawskiego
Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, a kol.
J. Zabicki zapoznał zebranych z or
ganizacją i działaniem pracowni re
produkcyjnej tegoż Przedsiębiorstwa
oraz z wyposażeniem w urządzenia
reprodukcyjne.
Na podstawie poruszonej na spot
kaniu tematyki wywiązała się cieka
wa dyskusja stanowiąca zarazem pod
kreślenie celowości i potrzeby orga
nizowania wspólnych zebrań zarzą
dów oddziałów wojewódzkich.
Kol. F. Piluś w podsumowaniu na
wiązał do zawartego lil.IV. br. między
SGP i GUGiK porozumienia o współ
pracy, nakładającego m.in. obowiązki
na kierownictwo zakładów pracy pod
ległych GUGiK — popierania działal
ności kół zakładowych SGP, roztacza
nia nad nimi opieki oraz udzielania
pomocy w ich pracy, a koła zakłado
we zobowiązane zostały do współdzia
łania z kierownictwem zakładu pra
cy, oddziaływania na członków koła
w kierunku uzyskania prawidłowego
przebiegu
procesu
produkcyjnego,
wdrażania postępu technicznego i po
budzania wynalazczości i racjonaliza
cji pracowniczej. Ponadto w związku
z trudnościami omówionymi przez ko
legów z Oddziału Olsztyńskiego SGP,
kol. F. Piluś przyrzekł pomoc przez
skierowanie do Olsztyna prelegentów
dla omówienia problematyki zawodo
wej budzącej wątpliwości przy wyko
nywaniu zadań służby geodezyjnej
tego województwa.
Na zakończenie spotkania wiceprze
wodniczący Zarządu Oddziału Stoł.Wojew. kol. A. Przyjemski wręczył
przewodniczącym zarządów Oddzia
łu Olsztyńhkiego i Poznańskiego pa
miątkowe albumy z dedykacjami.

Mgr inż. Julian Dąbrowski

Odznaczenie mgr inż.
Stanisława Szubry
Emerytowany od kilku już lat, były
kierownik
Delegatury
Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii w Kra
kowie, mgr inż. Stanisław Szubra,
został odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski.
IV imieniu Prezesa GUGiK dekora
cji dokonał w dniu 2 czerwca br. dyr.
mgr inż. Adam Brzozowski, w obec
ności przedstawiciela Zarządu Oddzia
łu Krakowskiego SGP doc. dr inż.
Zbigniewa
Skąpskiego,
kierownika
Delegatury GUGiK — mgr inż. Zdzi
sława Strejczka, dyrektora KOPM —
mgr inż. Adama Koncewicza, kierow
nika Wydziału PPF — mgr inż. Mie
czysława Kapusty oraz całego perso
nelu Delegatury. Dyr. A. Brzozowski
w ciepłych słowach podkreślił duże
zasługi mgr inż. S. Szubry dla geode
zji polskiej w czasie Jego długoletniej
pracy, a następnie obecni na tej uro
czystości przy lampce wina złożyli
odznaczonemu serdeczne gratulacje.
Z.

Sk.
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Uroczystość wręczenia dyplomów oraz legitymacji SGP absolwentom AGH
20 maja 1967 r. odbyło się uroczyste
wręczenie dyplomów absolwentom stu
diów dziennych Wydziału Geodezji
AGH z roku akademickiego 1966/67,
połączone z wręczeniem legitymacji
Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Uroczystość tę zorganizowała Komisja
Problematyki Młodzieżowej przy Kra
kowskim Oddziale SGP, przy wydat
nej pomocy kierownictwa Wydziału
Geodezji AGH oraz przedstawiciela
absolwentów.
Część oficjalną, odbywającą się w
auli AGH, zagaił prodziekan Wydziału
Geodezji Górniczej doc dr inż. J. Wę
dzony, witając w serdecznych słowach
przybyłych na uroczystość przedstawi
cieli władz Wydziału, pracowników
naukowych, członków Zarządu Od
działu SGP w Krakowie, dyrektorów
krakowskich przedsiębiorstw geodezyj
nych oraz szczególnie milo głównych
uczestników uroczystości — absolwen
tów Wydziału. Podkreślił również sto
sunkowo wysoką sprawność tego rocz
nika, ponieważ 72% absolwentów ukończyło studia bez opóźnień.
Prof. Μ. OdlaniQki-Poczobut przed
stawił następnie bardzo interesujący
referat pt. „Międzynarodowa współpra

ca geodezyjna”, poruszając w nim za
gadnienia mało znane szerszemu ogóło
wi geodetów.
Dr inż. Z. Skąpski — prezes Od
działu Krakowskiego SGP — wyjaśnił
cele i zadania SGP, wskazując na zna
czenie czynnej działalności absolwen
tów w pracach Stowarzyszenia w cza
sie przyszłej pracy zawodowej.
Uroczystego wręczenia dyplomów 71
absolwentom Wydziału Geodezji Gór
niczej dokonał dziekan Wydziału prof,
dr inż. Μ. Fuksa. Równocześnie Pre
zes Oddziału Krakowskiego SGP wrę
czył legitymacje Stowarzyszenia no
wym członkom, łącznie ze znaczkiem
NOT-u.
W imieniu dyplomantów, mgr inż.
Wojciech Kłosok, dziękując za zorgani
zowanie tak miłego pożegnania z Uczelnią, zapewnił, że pożegnanie to jest
symboliczne, ponieważ w przyszłej pra
cy zawodowej będą nadal utrzymywać
kontakt z uczelnią, iw której przeżyli
najpiękniejsze lata swej młodości i
której mają tak wiele do zawdzięcze
nia.
Na zakończenie części
oficjalnej
absolwenci wręczyli pracownikom nau
kowym Wydziału oryginalne i arty

stycznie wykonane pamiątkowe albu
my fotograficzne ze zdjęciami władz
Uczelni i Wydziału, pracowników
naukowych i wszystkich absolwentów
noku akademickiego 1966/67.
Druga część uroczystości odbyła się
w Klubie Technika Krakowskiego Od
działu NOT, na której przy lampce
wina dyplomanci raz jeszcze mogli się
pożegnać ze swymi ,profesorami i za
wrzeć pierwsze znajomości z przyszły
mi opiekunami — dyrektorami przed
siębiorstw geodezyjnych, w których
będą zatrudnieni.
Wśród toastów doc. dr inż. Z. Skąp
ski wyraził nadzieję, że obecni absol
wenci będą częstymi gośćmi w tym
gmachu, nie tylko w sali Klubu, lecz
również w salach odczytowych.
Uroczystość uświetnił, żywo oklaski
wany, występ kabaretu studentów
AGH.
Należy podkreślić, że wręczenie dy
plomów absolwentom studiów dzien
nych iw tak uroczystej formie odbyło
się na Wydziale Geodezji Górniczej po
raz pierwszy.
___________Mgr tni. Wiestaw Madej ■
Przewodniczący Komisji Problematyki
Młodzieżowej przy Zarządzie Oddziału
SGP w Krakowie

Warszawa 1945-1965 - w grafice kol. Konstantego Krupowicza
W gmachu Głównego Urzędu Geo
dezji i Kartografii, na III i IV pię
trze urządzona jest wystawa pt.
„Warszawa w ruinach i Warszawa 66”
w grafice i rysunkach inżyniera Kon
stantego Krupowicza.
Nasz utalentowany kolega wystawił
ogółem 30 plansz, z czego połowa
przedstawia zacierający się nam już
w pamięci obraz ruin Warszawy z
1945 r„ natomiast druga połowa —
nowoczesną, tętniącą życiem metropo
lię z roku 1966.
Niektórzy z geodetów widzieli już
kiedyś rysunki kol, Krupowicza z

1945 r. Były one eksponowane na
wystawach „Polonia” w latach 1945—
46. Ale to było dawno; dziś ze szcze
gólnym uczuciem znów je oglądamy.
Wszystkie są wykonane piórkiem; są
ładne, wzruszające i prawdziwe.
Zupełną nowością jest natomiast
druga część wystawy, przedstawiająca
Warszawę dzisiejszą. Jest też ona zu
pełnie inna. Przedtem widzieliśmy de
likatną, koronkową pracę piórka, tak
jak koronkowy był cel tej pierwszej
serii: utrwalić ocalałe szczątki frag
mentów miasta, co do którego nikt
nie miał jeszcze pewności, że powsta
nie z popiołów. Druga seria, stano
wiąca w części grafikę linorytową,
a w części — rysunek tuszem, wyko
nana jest z rozmachem i śmiałością
cechującą podejście do organizmów
młodych, znajdujących się w pełni
rozwoju i sił. A takim właśnie orga
nizmem jest nowa Warszawa.
Przechodząc jej ulicami w codzien
nym kieracie zajęć i kłopotów nie
zawsze mamy czas, aby dostrzec
piękno jej form zarówno nowocze
snych, jak i zabytkowych, jej urbani
stycznych rozwiązań i jej wielkomiej
skiego życia. Dopiero zjawiska te,
utrwalone ręką malarza, pozwalają
nam spojrzeć innymi oczami na uli
ce, place i gmachy, którymi lub kołu
których codziennie chodzimy.
I dlatego warto było przyjść i obej
rzeć te obrazy.

A. K.

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU ODDZIAŁU STOŁECZNO-WOJEWÓDZKIEGO GEODETÓW POLSKICH W TERENIE
lekcji i odczytów na tematy technicz
W ramach akcji zacieśniania kon osoby w tutejszej Szkole Budowlanej
ne oraz przedstawiono terminarz nad
taktów Zarządu Oddziału Stolecznojako wykładowcy.
Strukturę organizacyjną SGP jak i syłania sprawozdań kwartalnych przez
Wojewodzkiego z terenem, 16 czerwca
br. odbyło się zebranie Prezydium Za Oddziału Stołeczno-Wojewódzkiego o- nowo utworzone koło. Na podkreślenie
rządu naszego Oddziału na sesji wy mówił szczegółowo kol. St. Pachu zasługuje fakt, że PBGiUR w Mińsku
ta. Następnie kol. F. Piluś przedstawił Mazowieckim już od dwu lat jest
jazdowej w Mińsku Mazowieckim.
członkiem zbiorowym SGP.
W zebraniu wrzięło udział 5 członków program pracy Zarządu naszego Od
działu oraz jego kół terenowych, a kol.
Prezydium Zarządu Oddziału oraz 11
Na zakończenie kol. St. Pachuta po
kolegów zamieszkałych i pracujących Z. Kowalewski przedstawił organizację informował zebranych o możliwości
w Mińsku Mazowieckim, z których do i działalność Funduszu Samopomocy zbiorowej, ulgowej prenumeraty Prze
Koleżeńskiej SGP.
tychczas tylko trzech należało do SGP.
Geodezyjnego oraz o tym, że
Na podstawie złożonych deklaracji glądu
Zebranie miało na celu nawiązanie
członkowie koła będą otrzymywać Biu
przyjęto
do
Stowarzyszenia
8
nowych
kontaktu z tymi kolegami, zwerbowa
letyn Informacyjny Zarządu Oddziału,
członków (3 już należało) oraz 11 człon
nie ich na członków naszego Stowa
pozaresortową działal
rzyszenia oraz założenie koła tereno ków złożyło deklarację do Funduszu podkreślając
ność SGP dla dobra naszego Stowa
Samopomocy Koleżeńskiej.
wego w Mińsku Mazowieckim.
rzyszenia i zawodu geodezyjnego oraz
Wniosek kol. J. Woźniaka o utwo wyrażając podziękowanie za zaprosze
Po zagajeniu przez kol. St. Pachurzenie
koła
terenowego
w
Mińsku
tę — przewodniczącego Zarządu Od
nie do Mińska Mazowieckiego i za bar
działu, sprawę kadry geodezyjnej na Mazowieckim został uchwalony jedno
dzo sprawną organizację zebrania.
terenie powiatu zreferował kierownik myślnie.
Po zebraniu odbyło się spotkanie to
Przewodniczącym tego koła liczącego
Powiatowego Biura Geodezji i UR w
11 członków wybrany został kol. Jan
warzyskie, które upłynęło w bardzo
Mińsku Mazowieckim inż. Jan Woż
miłej i koleżeńskiej atmosferze.
Woźniak.
niak, według wypowiedzi którego na
W dalszym ciągu zebrania omówione
terenie całego powiatu pracuje 11 geo
Mgr inż. Hieronim. Jurczynski
detów, w tym 9 osób w PBGiUR, a 2 zostały możliwości organizowania pre

identycznych, jak przytoczone niżej
dla przykładu rozwiązanie inż. Zenobiusza Kulągowskiego ze Szczecina
(rys .1).
Pabcd = 10∙4000 + 9h
h
Pabcd = ABh--∙hctga +

I OCr

MDAN

Rozwiązanie zadania nr 45

+ A-Atgtf-IOOs)

Zadanie nr 45 nadesłane przez kol.
Henryka Ciborowskiego z Białegosto
ku nie było zbyt skomplikowane i mia
ło Chrarakter praktyczny, toteż podo
bało się czytelnikom. Nadesłano na nie
31 rozwiązań, w ogromnej -większości

,

I /
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4

40 000 + 9h =
A2
= 414 h---- — [ctga — tg (β — IOOs)]

5 6 7

8

9

10

11 121
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po uporządkowaniu i wstawieniu da
nych
A2 —8100 A+ 800 000 = 0

skąd
A = 100 m
ɑ = 40 m

Kol. Longin Strutyhski z Blachowni
Śl. ocenił zadanie następująco: Zada
nie nietrudne, posiada zato dość duże
praktyczne znaczenie. Błąd w treści
zadania (błędu zamiast bloku) nie za
chwyca”.
W wyniku losowania nagrodę główną
w postaci mapy plastycznej Tatr i ksią
żki od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich wylosował kol. Ludwik Padewski
ze Szczecinka, zaś nagrody dodatkowe
w postaci książek wylosowali koledzy:
Zenobiusz Kulągowski ze Szczecina,
Zbigniew Kotlihski z Jarosławia, Hen
ryk Hadasz z Gliwic, Jaromi Starzyń
ski z Białegostoku, Czesław Brakowski z Mieleszkowic.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 45 NADESŁALI

Witold Kuckiewicz (Warszawa), Stefan
Paluch (Kopaczów pow. Zgorzelec), Jerzy
Robaczewski (Wrocław), Grupa „Machów”—
(ROPM — Rzeszów), Ksawery Malewicz
(Radomsko), Saturnin Zygmunt (Bytom),
Longin Strutynski (Blachownia Sl.), Grze
gorz Krawczyk (Szczecin), Jerzy Szpyra
(Wąbrzeźno), Ludwik Padewski (Szczecinek),

Sławomir Jungowski (Tychy), Czesław Brakowski (Mieleszkowce), Kamil Kasprzycki
(Bielsko-Biała),
Zenobiusz
Kulągowski
(Szczecin), Gerard Ramolla (Wójtowa Wieś
k. Opola), Władysław Figielski (Szczecin),
E. Frankiw — (Drohobycz — ZSRR), Zbi
gniew Kotlinskl (Jarosław), Henryk Liberek
(Jarocin
Pozn.),
Zenon
Zarzycki

(Łódź), Włodzimierz Bandura (Starogard),
Jerzy Antonowicz (Kraków), Henryk Hadasz (Gliwice), Stanisław Serafin (Wrocław),
Edmund Musiał (Radomsko), Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa), Jaromir Starzyń
ski (Białystok), Henryk Musiatowicz (Szcze
cin), Józef Zdyb (Ostrowiec Sw.), Leon
Malec
(Wrocław),
Józef
Trzebiński
(Gdańsk).

W czworoboku ABCD pomierzono
Przekątną AC = 500,00 m oraz kąty:

Zadanie nr 50

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znane będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci książki — od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA !
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
Zadanie opublikowane w nr 6 PG powin
no mieć nr 48; w numerze 7 PG — nr 49 —
co niniejszym prostujemy.

α1 = 41=20'

at = 27=40'
β1 = 8210'
β2 = 24=30'
Obliczyć bok AD i przekątną BD.
Dane:
α1 = 41o20'
βl = 82=10'
a8 = 27=40'
βt = 24=30'
Zadanie nadesłał kol. Saturnin Zyg
munt z Bytomia.
Rozwiązanie zadania należy nadesłać
do dnia 15 października 1967 r.
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IN MEMORIAM

Mgr inż. Bronisław Łącki
24. ViL 1901 - 25. III. 1967

Odszedł od nas tak niespodziewanie,
że wielu z nas do dziś nie może się
pogodzić z myślą, że nie ma Go już
wśród nas. Był postacią w środowisku
geodetów tak wybitną i tak był czyn
ny zarówno w pracy zawodowej, jak i
społecznej, że śmiało można zaryzyko
wać twierdzenie, iż nie ma w Polsce
geodety, który by Go nie znał. A za
równo przez tę swą pracę, jak też dzię;
ki niezwykłej prawości charakteru i
życzliwemu stosunkowi do ludzi zys
kał sobie tak wielkie uznanie i mir u
nas wszystkich, że pamięć o Nim zo
stanie na zawsze.
Kolega Br. Łącki urodził się w Czę
stochowie 24 Iipca 1901 r. Świadectwo
dojrzałości otrzymał po ukończeniu
gimnazjum Zgromadzenia Kupców w
Warszawie. Studia wyższe na Wydziale
Mechanicznym na Politechnice War
szawskiej rozpoczął
z opóźnieniem,
brał bowiem udział w Powstaniu Śląs
kim, ale po roku studiów przeniósł się
na Wydział Geodezyjny, ten bowiem
kierunek studiów bardziej Mu odpo
wiadał. O słuszności wyboru kierunku
świadczy cała Jego późniejsza praca,
którą wykonywał w ciągu 34 lat — do
końca swego życia z tak wielką pasją
i umiłowaniem zawodu.
Po ukończeniu studiów na Wydziale
Geodezyjnym uzyskał w 1933 r. tytuł
inżyniera geodety i następnie w la
tach 1933—1936 pracował kolejno:
w Biurze Pomiarów
Komisariatu
Rządu
m.st.
Warszawy,
następ
nie wykonywał podkłady geodezyjne
na podstawie umowy zawartej z Wy
działem Aerofotogrametrycznym Pol
skich Linii Lotniczych „LOT” w War
szawie, a potem pracował w Biurze
Pomiarów Zarządu Miejskiego m.st.
Warszawy.
W latach 1936 — 1944 prowadził w
Warszawie własne biuro mierniczego
przysięgłego.
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Kol. Br. Łącki — to nie tylko wybit Stowarzyszenia Geodetów Polskich, w
ny fachowiec, lecz również patriota o które przekształcił się Związek. W Sto
gorącym sercu. We wrześniu 1939 r. z warzyszeniu naszym kol. Br. Łącki
karabinem w ręku bronił Warszawy, w pełnił następnie szereg funkcji: człon
czasie Powstania Warszawskiego
w ka Zarządu Głównego, przewodniczą
1944 r. walczył jako „Zych” w szere cego Sądu Koleżeńskiego, przewodni
czącego szeregu komisji, zespołów, ko
gach Armii Krajowej.
Po kapitulacji dostał się do niewoli mitetów konkursowych; w latach 1959—
z poważnymi ranami postrzałowymi o- 1960 był ponownie prezesem Stowarzy
bu nóg. Wyzwolenia i końca wojny szenia, był wieloletnim przewodniczą
doczekał się w obozie jenieckim w Al- cym Komisji Szkoleniowej; od 1960 r.
— do chwili śmierci był redaktorem
tengrabow.
jednego z działów „Przeglądu Geode
Już 1 czerwca 1945 r. zgłosił się do zyjnego” — organu Stowarzyszenia.
pracy w kraju. Był jednym z współ Publikował w „Przeglądzie” wiele ar
organizatorów zjednoczonej służby ge tykułów zarówno na tematy czysto
odezyjnej w Polsce Ludowej. W Głów techniczne, jak też o tematyce zwią
nym Urzędzie Pomiarów Kraju pełnił zanej z organizacją prac i działalnoś
funkcję naczelnika Samodzielnego Wy cią Stowarzyszenia. W sumie w Prze
działu Planowania oraz okresowo — glądzie Geodezyjnym ukazało się oko
wicedyrektora
Biura
Administracji ło 60 prac pisanych przez kol. Br.
Miernictwa.
Łąckiego.
Od 1.XI.1951 r. przeszedł do pracy
Był wzorem społecznika. Bez wzglę
w Warszawskim Okręgowym Przedsię
biorstwie Mierniczym, w którym pra du na to, jakie aktualnie funkcje peł
cował do końca dni swoich. Zajmował nił w Stowarzyszeniu, pracował zawsze
tu między innymi stanowiska inspek z największym oddaniem i poświęce
tora kontroli i nadzoru, kierownika niem sprawie społecznej i nigdy Go
działu, głównego technologa produk nie brakło w żadnej akcji społecznej
cji. Na każdym z tych stanowisk był Stowarzyszenia, w której mógł być po
krzewicielem postępu technicznego i mocny; nie potrzeba Go było o tę pra
cę prosić, była ona Jego wewnętrz’ną
nowatorstwa.
potrzebą. Za swe zasługi w tej pracy
Dzięki swej rozległej wiedzy facho społecznej został odznaczony Złotą Od
wej oraz serdecznemu oddaniu spra znaką Honorową NOT.
wom Przedsiębiorstwa, zdobył sobie
Miał wielki zapał do pracy i kształ
najwyższy autorytet i szacunek oraz
życzliwość i podziw kolegów. Za swe cenia się. Był człowiekiem o dużej wie
zasługi w pracy otrzymał następujące dzy ogólnej. Kochał Warszawę, w któ
odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, rej spędził całe prawie życie. W wieku
dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi, Od 65 lat zapisał się jeszcze na Studium
znakę Racjonalizatora Produkcji, Złotą Wiedzy o Warszawie, zorganizowane
Odznakę za zasługi w dziedzinie geo na Uniwersytecie Warszawskim i pil
nie uczęszczał na wykłady.
dezji i kartografii.
Obok pracy zawodowej kol. Br. Łąc
Zmarl 25 marca 1967 r. w drodze do
ki prowadził bardzo intensywną dzia pracy.
łalność społeczną. A zaczął ją znacznie
Osierocił żonę i dwoje dzieci. Był
wcześniej niż pracę zawodową. Już w
czasie studiów pełnił funkcję przewod wzorowym mężem i ojcem, zajmował
niczącego Koła Studentów Politechni się troskliwie domem i wychowaniem
ki Warszawskiej. Po ukończeniu stu nieletnich jeszcze dzieci.
diów stał się aktywnym członkiem Ko
Na pogrzebie kol. Br. Łąckiego, w
ła Inżynierów Mierniczych przy Sto jednym z przemówień, padły słowa:
warzyszeniu Techników Polskich, przy „Był on niezwykle szlachetny i rze
czym' szczególnie aktywną działalność telny; zawsze dotrzymywał słowa, mo
rozwinął w czasie przygotowań do I żna było na nim polegać jak na Zawi
Kongresu Inżynierów Miernictwa i o- szy”.
brad tego Kongresu, które miały miej
I takim był naprawdę. Ogromnie Go
sce w lutym 1939 r. w Warszawie.
będzie brak Jego najbliższej rodzinie
Na I — w Polsce Ludowej — Zjeź- i nam wszystkim — Jego wielkiej rze
dzie Delegatów Związku Mierniczych szy przyjaciół.
RP., który odbył się 15—16.IX.1945 r.
W naszej pamięci pozostanie na za
w gmachu Muzeum Narodowego w
wsze.
Warszawie — wybrano Go pierwszym
prezesem Związku, funkcję tę pełnił
Stanisław Różanka —
do III Zjazdu Delegatów
(Sopot
6—8.III.1948 r.). W okresie tej Jego ka
Wacław Sztompke
dencji zostały założone fundamenty

PRZEGLĄD

DOKUMENTACYJNY
I KARTOGRAFII

GEODEZJI

opracowany przez

BRANŻOWY OŚRODEK INFORMACJI TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ
INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
ROCZNIK 17ɪɪ

WARSZAWA, LIPIEC - SIERPIEŃ1967

Gwiazdkami, obok początkowych liczb artykułów, oznaczone są
publikacje znajdujące się w Bibliotece Instytutu Geodezji i Karto
grafii. Stosowana jest klasyfikacja dziesiętna, wydanie polskie.

FOTOGRAMETRIA

*89
528.7(21):528.74:627.8
IGiK
BrucklaCHER W.: Terrestriche Photogrammetrie für
Talsperrenplanung. Terrofotogrametria przy projektowaniu
zapór dolinowych. Bildmess, Luftbildw., 1967, t. 35, nr 1,
s. 22—28, rys. 7.
Zastesowano zdjęcia fotogrametryczne przy pracach
wstępnych budowy zapory wodnej na rzece Kisilirmak koło
Yamala (Turcja). W pracach zastosowano kamerę z szero
kokątnym obiektywem o dużym zasięgu poziomym i piono
wym; urządzenia do szybkiego i optymalnego projektowa
nia stanowisk; specjalne lornetki z dalmierzami do okreś
lania przybliżonej odległości bezpośrednio na stanowisku;
lekkie sygnały uniwersalne. Zakres robót podzielono mię
dzy grupy projektowania i zdjęć fotogrametrycznych, po
miarów geodezyjnych i montażu sygnałów. Łączność mię
dzy grupami utrzymywano za pomocą radiotelefonów.
T. B.
*90
528.715.1.088.3
IGiK
GRYGAR Μ.: Podminky Ovlivftujici presnot náletu
a dodrźeni prićnćho prekrytu. Warunki mające wpływ na
dokładność lotu fotogrametrycznego i zachowanie pokrycia
poprzecznego. Geodet. a kartogr. Obzor, 1966, nr 12,
s. 323—327, rys. 2, tabl. 2.
Wpływ względnych deniwelacji terenu na wielkość po
krycia poprzecznego. Wpływ możliwości technicznych,
rzeźby terenu, pogody i kwalifikacji załogi na wielkość
pokrycia poprzecznego. Otrzymane wyniki zmierzają do
stworzenia warunków dla systematycznego
zmniejszenia
ilości powtarzanych lotów fotogrametrycznych.
A. Ł.
*91
528.711.11.089.6
IGiK
KAWACHI D.A.: Image geometry of vertical oblique pa
noramie photography. Opis geometryczny zdjęcia pionowe
go, ukośnego i panoramicznego. Photogramm.
Engng.,
1966, t. 32, nr 2, s. 298—306 (recenzja z Bulletin signalétique du centre national de la recherche Scientifique-Astronomie 1966, nr 11).
Studia ruchu obrazu według v samolotu dla kamer pa
noramicznych, pionowych i ukośnych. Opis tych kamer
i zniekształceń, które występują. Ustalono równania, we
dług których obliczono v odpowiednie dla korelacji ruchu
obrazu, stałego ruchu obrazu i zmiany obrazu. Metoda po<zwala na szybką lokalizację punktów na ziemi za pomocą
zdjęcia panoramicznego.
A. Ł.

*92
528.77:711
IGiK
KrumIELIS w.: Dieszifrirowanije gorodskoj i promyszlennoj zastrojki. Odczytywanie zabudowy miast i terenów
przemysłowych. Gieodiez. i Kartogr. Moskwa, 1966, t. 7,
nr 9, s. 50—57, rys. 1.
Główną uwagę skoncentrowano na odczytywaniu treści
fotoplanów oraz zdjęć lotniczych w skalach opracowania
1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000 na formę planu kresko
wego. Z badań przeprowadzonych w paru miastach, wy
ciągnięto wniosek, że samo odczytywanie kameralne nie jest
wystarczające i musi być uzupełniane odczytaniem polowym. Podano odpowiednie wzory na wpływ deniwelacji
na przerysowanie Odfotografowywanych szczegółów oraz
grafik (rys. 1), który w łatwy sposób pozwala na wnoszenie
poprawek za przerysowanie konturów budynków odfoto-
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grafowanych w różnych miejscach zdjęcia lotniczego ce
lem sporządzenia właściwego planu kreskowego. Omówio
no sprawę przetworzeń strefowych.
S.D.
*93
528.7(100.1)
IGiK
SCHÖLER Μ.: Photogrammetrie in Weltraum. Fotograme
tria w kosmosie. Vermessungstechnik, 1966, nr nr 10, 11
s. 383—387, 418—421, rys. 17, tabl. 3, poz. bibl. 8.
Informacje o znanych dotychczas fotogrametrycznych
i telewizyjnych sposobach odtwarzania zdjęć otrzymanych
za pomocą rakiet, statków kosmicznych z człowiekiem
i bez człowieka na pokładzie. Przeprowadzono próby ich
opracowania z punktu widzenia fotogrametrii.
A. Ł.

*
94
528.58:528.721.22
IGiK
TIMUSZEW G.: Opyt markirowki opoznakow w lesu. Pró
ba sygnalizacji fotopunktów w lesie. Gieodiez. i Kartogr.,
1966, nr 11, A4, s. 58—59, rys. 1, tabl. 2.
W celu podniesienia dokładności opracowań terenów za
lesionych, wykonano eksperymentalne zdjęcie lotnicze w
skali 1 : 9000 i 1 : 14 000 zalesionych obszarów o powierzchni
Ok. 500 ha. Przed wykonaniem zdjęć zasygnalizowano tar
czami z wodoodpornego papieru 33 punktów. 10 tarcz uło
żono na ziemi, a 29 umieszczono na tykach przybitych do
drzew tak, aby wystawały ponad ich korony. W wyniku
tego eksperymentu otrzymano dobrze Odfotografowane fotopunkty. Na zdjęciach w skali 1 : 9000 wszystkie fotopunkty widoczne były gołym okiem, natomiast na zdjęciach w
skali 1 : 14 000 część ich widoczna była gołym okiem, a część
przy pomocy lupki z 2-krotnym powiększeniem.
A. N.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
*
95
528.48
IGiK
BÜTTNER R., WEBER W.: Katalog der Technologien für
die Ingeniervermessung. Katalog technologii dla geodezji
inżynieryjnej. Vermesungstechnik, 1966, nr 12, A4, s. 443—
447, rys. 2, tabl. 4.
Nowo opracowany katalog technologii dla geodezji inży
nieryjnej opiera się na przykładach. Konsekwentne zastoso
wanie odpowiednich technologii przyczynia się do podwyż
szenia wydajności pracy.
A. Ł.
*
96
528.48:621.874
IGiK
JANUSZ W.: Geodezyjne badania przyczyn nieprawidło
wości jazdy suv√nic mostowych. Pr. IGiK, t. 13, nr 2(29),
s. 182—220, rys. 23, tabl. 3, wykr. 4, poz. bibl. 6.
Charakterystyka konstrukcji i zasad pracy suwnic.
Omówiono sposoby wyznaczania parametrów określają
cych przyczyny nieprawidłowej jazdy suwnic._ Szczegółowo
opisano metody automatycznego wyznaczania rozstawu
i położenia torów Podsuiwnicowych podczas jazdy swwmcy.

*97
621.375.826:624.19:528.486
IGiK
Laser kieruje potężną maszyną do przebijania tuneli. Auto
matyczne wytyczanie kierunku. Horyzonty Nauki, W-wa,
1966, nr 9, s. 1—3, rys. 2.
Maszyna do wiercenia twardych skał z umieszczonym
laserem w urządzeniu kontrolnym. Laser zmontowany rów
nolegle z teodolitem. Nastawienie teodolitu automatycznie
nadaje kierunek laserowi, który koryguje kierunek ruchu
maszyny. Przy drążeniu tunelu o średnicy 6,5 m i długości
2,4 km, za pomocą tej metody, maksymalne odchylenie
od zaplanowanego kierunku nie przekraczało 1,5 cm.
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*98
∣528.48(083.133)
IGiK
Ultmutato a mernókgeodéziai munkak vergehajtásához.
Wskazówki wykonywania robót geodezji inżynieryjnej. Bu
dapest, 1966, Allami Foldmeresi és Terkepeszeti H.vatal,
ss. 96.
Planowanie techniczne robót o charakterze geodezyj
nym. Osnowa pozioma. Zagąszczanie osnowy poziomej.
Dalsze zagęszczanie osnowy poziomej. Osnowa wysokościo
wa. Zakladainie zewnętrznej osnowy wysokościowej. Zakła
danie wewnętrznej osnowy wysokościowej. Pomiary szcze
gółów. Sytuacyjne pomiary szczegółów. Wysokościowe po
miary szczegółów. Kartowanie. Pomiary uzupełniające ist
niejących zakładów przemysłowych. Tyczenie. Tyczenie po
ziome. Tyczenie wysokościowe. Wykonanie map sytuacyj
nych. Pcmiary w czasie ruchu i pomiary zmian. Poziome
pomiary w czasie ruchu. Wysokościowe pomiary w czasie
ruchu.
T. B.

*99
528.482
IGlK
ZAORSKI Z.: Wyznaczenie odkształceń poziomych komi
nów żelbetowych. Zesz. Nauk. Polit. Warsz. Geodezja, 1966,
nr 18, s. 119—136, rys. 4, tabl. 1, poz. bibl. 13.
Opisano nową metodę pomiaru odkształceń poziomych
kominów żelbetowych. Metoda ta polega na odmiennym
sposobie trafiania przy celowaniu na określony wysokościowo poziom obserwacyjny. Całość prac proponowanej
metody podzielić można na cztery etapy: wstępne prace
terenowe, obliczenie kątów pionowych, obserwacje właści
we, opracowanie wyników obserwacji. Pierwsze dwa eta
py prac polegają na wyznaczeniu kątów pionowych dla
poszczególnych stanowisk obserwacyjnych, pod którymi na
leży obserwować teoretyczne poziomy na badanym obiek
cie. Etapy 3 i 4 są identyczne jak w metodzie trygonome
trycznej. Przy pomocy analizy dokładnościowej wykazano,
że proponowany sposób pomiaru nie wymaga używania
dokładniejszych instrumentów geodezyjnych.
Μ. Μ.
OBLICZENIA GEODEZYJNE

*
100
528.14
IGiK
GAŻDZICKI J.: Nowe algorytmy wyrównania metodą naj
mniejszych kwadratów Pr. IGiK, 1966, t. 13, nr 2(29),
s. 87—126, poz. bibl. 4.
Przedstawiono dwa algorytmy służące do wykonywania
na maszynach elektronicznych obliczeń występujących w
metodzie najmniejszych kwadratów. Pierwszy algorytm —
G jest pokrewny algorytmowi Gaussa, drugi — algorytm
K posiada cechy wspólne z algorytmem pierwiastka kra
kowianowego Banachiewicza.
A. Ł.
*101
528.162:528.063.9:528.33:528.35
IGiK
GEDYMIN W.: Wyrównanie sieci kątowo-liniowej metodą
pośredniczącą w ujęciu Reracyjnym na maszynach typu
UMC. Pr. IGIK, 1966, t. 13. nr 2(29), s. 131—148, rys. 2,
tabl. 1, poz. bibl. 4.
Metoda numeryczna wyrównania sieci kątowo-liniowej
z wykorzystaniem wzorów metody pośredniczącej w uję
ciu iteracyjnym. Metoda ta pozwala na użycie w danych
początkowych współrzędnych przybliżonych, określonych
z małą dokładnością. Ilość jednocześnie wyrównanych
punktów, zależna od ilości miejsc pamięci, w przypadku
UMC-I dochodzi do stu. W wyniku wyrównania otrzy
muje się współrzędne wyrównane oraz średni błąd obser
wacji po wyrównaniu.
A. Ł.
*
102
681.3.06:528
IGiK
HELPAP W.: Programme für geodätische Berechnungen
mit dem Kleinrechner CELLATRON SER 2b. Programy
dla obliczeń geodezyjnych na małej maszynie liczącej
CELLATRON SER 2b. Vermessungstechnik, 1966, nr 11,
A4, s. 410—413.

Przegląd programów obliczeniowych, opracowanych przez
służbę geodezyjną, dla maszyny liczącej Cellatron Ser 2b.
Ponadto podano objaśnienia zastosowania przy programo
waniu zasad, dotyczących toku obliczeń i podawania wy
ników.
A. Ł.

*
103
681.3
IGiK
KLIMES Μ.: Stolni elektronické kalkulaćni automaty.
Elektroniczne arytmometry stołowe. Geodet. a kartogr.
Obzor, 1967, t. 13, nr 1, s. 13—16, rys. 6, tabl. 1, poz. bibl. 10.
Przegląd stołowych arytmometrów elektronicznych wy
stawionych na XX Targach w Hanowerze w 1666 r. Głów
ne cechy i wydajność tych arytmometrów. Opisano maszy
ny: Addo Sabatronic 9910 (Szwecja), Scemtron 220 i 221
(NRD), Canola 130 i 161 (Japonia), Elka (Bułgaria), Alas 11
(Jugosławia), Facit 1121 (Szwecja), Friden 130 i 132 (USA),
IME 84, 84 m i 84 rc (Włochy), RAE 4/15 (NRF), Cogito
240SR (USA), Victor 3900 (USA), Contr (NRF).
T. B.
INSTRUMENTY GEODEZYJNE
*
104
531.72
IGiK
CHRENOW L.: K tieorii płanimietra PP-2K. O teorii pla
nimetru PP — 2K. Gieodiez i Kartogr., 1966, nr 11, A4,
s. 30—31, rys. 1.
W Związku Radzieckim szeroko stosuje się dwuwózkowy
planimetr PP-2K, który cechuje duża dokładność określania
powierzchni, a dzięki szklanemu wodzikowi szczególnie do
godny jest przy pracach na fotopompach. Wyprowadzono
wzory oraz omówiono zasadę działania planimetru PP-2K.
A. N.
*
105
528.526.6
IGiK
HALMOS F.: Giroteodolitok rllandójának meghátarozása.
Określanie stałej giroteodolɪtu. Geodez, és Kartogr. (B-pest),
1965, t, 18, nr 6, s. 401—411, rys. 5.
Zbadano rolę stałe giroteodolitu w określaniu azymutu.
Przeanalizovzano występujące w tej stałej wpływy błędów
geometrycznych, fizycznych i innych. Zbadano poszczególne
błędy i ich oddziaływanie na stałą z punktu widzenia in
strumentalnego i metrologicznego. Wykazano doświadcze
nia nad redukcją do minimum wzgl. usunięciem błędów.
Fodano programy badań i pomiarów próbnych oraz najod
powiedniejsze metody obserwacji. Określono
zależności
prowadzące do określenia średniego błędu stałej na jed
nym stanowisku oraz przy obserwacjach na kilku stanowis
kach. Przytoczono wyniki kilku pomiarów próbnych dla
określenia wartości stałej oraz dla określenia azymutu.
Pomiary te wykonano teodolitem giroskopowym firmy MDM,
typ Gi-Bl.
T. B.

*
106

528.089.6
IGiK
K.: Zur Untersuchung der Lage der Ziellinie
von Theodoliten. Badanie położenia osi celowej teodolitów.
Vermessungstechnik, 1966, nr 12, A4, s. 448—450, rys. 1,
tabl. 8, poz. bibl. 6.
Badanie wpływu ruchów soczewki ogniskującej optycz
nych systemów teodolitu Theo 010 na jego oś celową. Do
pomiaru zastosowτano wahadło fizyczne.
A. Ł.

KAROViC

*J07
528.534:528.112.088.22
IGiK
KUZNIECOW Ρ.Ν.: O Sistiematiczeskich Oszybkach kipriegiela KB-1. O błędach systematycznych przy pomia
rach kierownicą KB-1. Izw. Wys. Ucz. Zaw. Gieodiez. i Fotosj., 1966, nr 4, s. 59—60, poz. bibl. 2.
Omówiono występowanie systematycznych błędów przy
pomiarach kierownicą KB-1. Obecność tych błędów spo
wodowana jest przesunięciem punktu przyłożenia diagra
mów wzdłuż promienia głównego, tj. kiedy kąt między
promieniem głównym a kierunkiem liniowego przesunięy
cia jest bliski lub równy zeru (Φ ≥J 0). Podano wskazówki
jak takie błędy usunąć.
Μ. Μ.

Niniejszy Przeelad Dokumentacyjny zawiera jedynie część analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumen
tacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAU
KOWO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych,
która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia i te
maty techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi.
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GŁÓWNA KOMISJA SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
za II kwartał 1967 r.

FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Kwiecień. Wpływy ze skła
dek wyniosły
zł 32 161,92
Wypłacono 3 zaliczki zapomóg
pośmiertnych
13 000,00
Wypłacono 4 resztówki zapo
móg pośmiertnych
28 000,00
W kwietniu zmarli następujący ko
ledzy: Ignacy Ślusarczyk z Białegosto
ku (26.III.1967 r.) zawiadomienie nr
645; Józef Walaszyk z Poznania (11.IV.
1967 r.) zawiadomienie nr 646; Antoni
Królikowski z Łodzi (10.IV.1967 r.) za
wiadomienie nr 647.
Wypłacono 3 zaliczki zapomóg
Maj. Wpływy ze składek
wyniosły
zł 82 472 70

Wypłacono 3 zapomogi po
śmiertne
zł 29 000,00
Wypłacono resztówki zapomóg
pośmiertnych
20 000,00
W maju zmarli następujący kole
dzy: August Wojciechowski z Lublina
(18.IV.1967 r.) zawiadomienie nr 648;
Stefan Piętka ze Szczecina (14.V.
1967 r.) zawiadomienie nr 649; Henryk
Hryckiewicz z Olsztyna (16.V.1967 r.)
zawiadomienie nr 650.
Czerwiec. Wplywy ze skła
dek wyniosły
zł 40 273,10
Wypłacono 4 zapomogi po
śmiertne
zł 36 000,00
W czerwcu zmarli następujący ko
ledzy: Roman Wiśniewski z Wrocła
wia (23.V.1967 r.) zawiadomienie nr
651; Wit Chwastowski z Rzeszowa

DOROCZNA SESJA NAUKOWA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
W dniu 6 czerwca 1967 r. odbyła się
na Wydziale Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej doroczna
sesja naukowa, na której zostały wy
głoszone i omówione następujące re
feraty:
— Zagadnienie dalmierza kreskowe
go ze skalą 50" — dr inź. Jerzy Zą
bek
— Zastosowanie metod nieliniowych
w rachunku wyrównawczym — dr
inż. Zdzisław Adamczewski
— Niektóre problemy mechanizacji
ewidencji gruntów — mgr inż. Wło
dzimierz Kunach
— Analiza porównawcza metod wy
znaczania elementów orientacji wza
jemnej zdjęć lotniczych — mgr inż.
Aleksandra Bujakiewicz
— Analityczna metoda aerotrianguIacji przestrzennej z niezależnych stereogramów — mgr inż. Leopold Pę
czek
— Wpływ światła na stopień roz
różniania barw na mapie — dr inż.
Andrzej Makowski
— Światłoczułe warstwy dwufazowe
o czarnej kresce rysunku — doc. Fe
licjan Piątkowski
— O pewnym twierdzeniu dotyczą
cym wzajemnego oddziaływania przy
pływowego dwu ciał Centrobarycznych
oraz o próbie dynamicznego uzasad
nienia granicy Roche’a — dr inż. Ed
mund Bilski
— Kryteria Airy i Fiorinniego oraz
ich uogólnienie w zastosowaniu do
klasy normalnych odwzorowań azyInutalnych — dr Bogusław Gdowski.
— Nawiązanie grawimetryczne WarSzawa-Budapeszt — Komunikat Ka
tedry Geodezji Wyższej
— O wyrównaniu triangulacji sate
litarnej — mgr inż. Adolf Czarnecki.
— Dobowe zmiany szerokości geo
graficznej uzyskane z obserwacji pro
gramu par grup gwiazd w Józef osła wiu — mgr inż. Jan Pieniewski

— Wyniki wstępnych badań kame
ry NAFA do obserwacji SSZ — mgr
inż. Jan Rogowski
— Wpływ błędów osnowy powierz
chniowej na poprzeczny błąd przebit
ki — dr inż. Kazimierz Bramorski
— Teoria trójkąta mikrotriangulacyj∏θgo — dr inż. Janusz Martusewicz.

WYSTAWA BRYTYJSKICH
OSIĄGNIĘĆ
NAUKOWO-TECHNICZNYCH
w Warszawie — 7—21.X.1967

Wkład Wielkiej Brytanii w rozwój
nauki i techniki w okresie powojen
nym sprawił, że wśród naukowców i
specjalistów istnieje duże zaintereso
wanie brytyjskimi osiągnięciami w tej
dziedzinie. O ich randze świadczy fakt,
że od 1945 r. 22 brytyjskich naukow
ców znalazło się na liście laureatów
Nagrody Nobla. Dlatego wydaje się, że
planowana na październik wystawa w
salach Instytutu Wzornictwa Przemy
słowego w Warszawie znajdzie się w
centrum zainteresowania naszych spec
jalistów, dla których jest w pierwszym
rzędzie przeznaczona oraz tych wszyst
kich, którzy są zainteresowani rozwo
jem techniki i praktycznym zastosowa
niem zdobyczy naukowych i technicz
nych.
Wystawa, o której piszemy, zapre
zentuje ostatnie osiągnięcia Wielkiej
Brytanii w dziedzinie nauki i techniki.
Przygotowaniem wystawy zajmuje się
Centralne Biuro Informacji (Central
Office of Information) przy współpra
cy Komitetu Nauki i Techniki.
Prezentowane eksponaty rozmiesz
czone będą w 5 grupach: dział ogólny
„Materiały i procesy”, elektronika, au
tomatyzacja, chemia i biologia. W po
szczególnych grupach znajdą się przy
rządy i aparatura stosowana w wielu
dziedzinach nauki i przemysłu jak: me
dycyna, łączność, rolnictwo itp. Część

(18.IV.1967 r.) zawiadomienie nr 652;
Leopold Garsznek z Zielonej Góry
(24.V.1967 r.) zawiadomienie nr 653; Ja
nusz Lewartowski z Warszawy (3.VI.
1967 r.) zawiadomienie nr 654.

KASA ZAPOMOGOWA
Kwiecień. Wypłacono 6 zapomóg
bezzwrotnych kolegom: z Bydgoszczy 1,
Białegostoku 2 i Zielonej Góry 1 — na
sumę 4500 zł.
Maj. Wypłacono 2 zapomogi bez
zwrotne kolegom: z Białegostoku 1 i z
Warszawy 1 — na sumę zł 2750.
Czerwiec. Wypłacono 2 zapomogi
bezzwrotne kolegom: z Poznania 1 i
Katowic 1 — na sumę zł 2500.

z nich zostanie pokazana w Polsce po
raz pierwszy.
W związku z wystawą postanowiono
zorganizować w dniach 9·—13 paździer
nika brytyjsko-polskie sympozjum w
celu przedyskutowania najnowszych osiągnięć badawczych i rozwoju róż
nych dziedzin przemysłu. W tym sa
mym czasie brytyjscy specjaliści po
prowadzą szereg wykładów na tematy
związane z wystawą.
W czasie trwania wystawy bezpo
średnich wyjaśnień udzielać będą
przedstawiciele firm prezentujących
swoje osiągnięcia. Przewidziane są
również pokazy filmów naukowych i
demonstracje działania niektórych eks
ponowanych maszyn i urządzeń.
Po dwóch tygodniach wystawa zosta
nie przeniesiona do Katowic celem
zapoznania środowiska technicznego
Śląska z osiągnięciami brytyjskiej
nauki i techniki.

ELEKTRONICZNA TECHNIKA
OBLICZENIOWA W GEODEZJI

Sekcja Obliczeń Geodezyjnych Ko
mitetu Geodezji Polskiej Akademii
Nauk w II połowie lutego 1968 r. —
organizuje w Warszawie 2—3-dniowe
sympozjum na temat: Elektroniczna
technika obliczeniowa w geodezji.
Komitet w składzie: doc. dr Jerzy
Gażdzicki, dr inż. Michał Gałda, mgr
inż. Tadeusz Welker opracowuje te
matykę sympozjum, która będzie obej
mowała:
— metody obliczeń geodezyjnych do
stosowane do elektronicznej techniki
obliczeniowej,
— programowanie i programy obli
czeń geodezyjnych,
— techniczne środki automatycznego
przetwarzania informacji w geodezji,
— zastosowanie elektronicznych ma
szyn cyfrowych w geodezji.
Poza referatami i komunikatami na
sympozjum przewiduje się zorganizo
wanie wystawy urządzeń elektronicz
nej techniki obliczeniowej oraz wy
świetlenie filmów na tematy związa
ne z sympozjum.

Cena zł 1 2

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH
WCT NOT w 1967 r.
Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
i Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.

Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zł, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zŁ
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolnym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób.

w wojewódzkich
komitetach
porozumiewawczych
NOT;
— studenci wyższych uczelni - zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych
zgłaszając prenumeratę w dyrekcjach szkół;
Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowej
wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 96 zł. >·
-' ʌ
· ' ■' ½ >∙ς¾μ.-]

Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Warszawa — Konto nr 1-9-121697

Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
portażu Wydawnictw Zagranicznych „RUCH”, Warszawa,
ul. Wronia 23 nr konta PKO 1-6-100024.

Na blankiecie należy podać wysokość wpłaconej kwoty
oraz imię, nazwisko i adres zamawiającego. Drugostronnie
(w miejscu na korespondencję) należy wymienić tytuły
zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy oraz okres, na
jaki prenumerata została opłacona.
Do korzystania z prenumeraty ulgowej (rabat 33%) są
upoważnieni:
— indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT — zgłaszając prenumeratę w kołach
zakładowych, zarządach głównych stowarzyszeń lub

Egzemplarze archiwalne czasopism WCT NOT można
nabywać lub zamawiać w Zakładzie Kolportażu Wydawnictw Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: Zakład Kolportaźu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka
tel. 26-85-88 lub 26-80-16.

TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE

STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA
CZYTAJ I PRENUMERUJ PRZEGLĄD

GEODEZYJNY!
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Vl Kongres Związków Zawodowych a możliwości Calszego współdziałania ruchu związkowego
ze stowarzyszeniami Naczelnej Organizacii Technicznej
Od 19 do 24 czerwca 1967 r. obradował w Warszawie
VI Kongres Związków ZawodowjrCh. Starannie przeprowa
dzona przez szereg miesięcy kampania przygotowawcza tego
związkowego „Parlamentu Pracy” odbywała się we wszyst
kich ogniwach poszczególnych związków zawodowych: od
wyborów mężów zaufania w grupach związkowych począw
szy, przez zebrania i konferencje sprawozdawczo-wybor
cze z wybraniem rad zakładowych i rad robotniczych oraz
konferencje instancji wojewódzkich aż do zjazdu krajowych
poszczególnych związków zawodowych.
Zjazdy krajowe 22 związków zawodowych oraz konferen
cje w 41 większych przedsiębiorstwach dokonały wyboru
1133 delegatów oraz 317 delegatów z głosem doradczym, re
prezentujących 8-milionową rzeszę członków związków za
wodowych. Warto nadmienić, że w ogólnej liczbie delega
tów na Kongres było 104 inżynierów i techników, 146 przo
downików pracy oraz 31 racjonalizatorów i wynalazców.
W czasie kampanii przedkongresowej rozwinęła się nad
całokształtem działalności związkowej szeroka dyskusja,
w której brało udział 1 200 000 osób i w wyniku czego wy
sunięto 300 000 wniosków na aktualne tematy pracownicze.
W stosunku do wszystkich zgłoszonych wniosków i po
stulatów załóg CRZZ przyjęła generalną zasadę, że żadna
ze zgłoszonych spraw nie może być pozostawiona bez od
powiedzi. Ostatnią fazę kampanii przedkongresowej stano
wiło XXII Plenum CRZZ z udziałem kongresowej komisji
organizacyjnej, na ktorjrm zatwierdzone zostały tezy do
projektu uchwały VI Kongresu, ujmujące całość aktualnej
problematyki związkowej.
VI Kongres Związków Zawodowych jest z kolei
XII Kongresem w historii polskich związków zawodowych.
Pierwsze kongresy odbjrwaljr się w latach: 1920, 1922. 1925,
1929, 1933 i 1937. Z wyjątkiem II Kongresu zorganizowa
nego w Krakowie wszystkie pozostałe — odbjrwaly się
w stolicy, w Warszawie, co ma swoją szczególną wymowę.
Uwzględniwszy, że ogół członków StowarzjrSzenia Geodetów
Polskich wykazywał już od początku istnienia Stowarzy
szenia i nadal wykazuje żywe zainteresowanie ruchem
związkowym oraz ideą współdziałania z tym ruchem, warto
przytoczyć na tym miejscu (dla czytelników PG) najnie
zbędniejsze dane historyczne związane z organizowanymi
w poprzednich okresach kongresami.
W Polsce, w okresie międzywojennym, ruch związkowy7
był w stanie dużego rozproszenia i charakteryzował się
wielką ilością różnorodnych związków. Związków zrzesza
jących robotników było aż 1106, a skupiających pracow
ników umysłowych — również pokaźna liczba 835.
W 1919 r., przed I Kongresem, nastąpiło połączenie dzia
łających wówczas na terenie b. Kongresówki, Centralnej
Komisji Związków Zawodowych, kierowanej przez SDKPiL,
oraz Komisji Organizacyjnej Związków Zawodowych, kie
rowanej przez PPS. W wyniku dalszych starań I Kongres
(w 1920 r.) powołał Komisję Centralną Związków Zawodo
wych (KCZZ), stanowiącą połączenie zgrupowań związko
wych z trzech byłych zaborów

W następnych latach następowało poważne zmniejszenie
się ilości związków zawodowych tak, że w 1928 r. było 323
związków zrzeszających 792 000 pracujących, a w 1935 r. —
298 związków grupujących 941 000 ludzi pracy. Jednakże
jeszcze zbyt duża liczba związków i występujące tarcia
między nimi utrudniały jednolite kierowanie ruchem związ
kowym i nie wp!jrwa!y mobilizująco na liczniejsze wstę
powanie ludzi pracy do tych związków, tak że ogółem sku
piały one naówczas zaledwie 30% zatrudnionych.
Po wyzwoleniu ruch związkowy przybrał jednolite formy
reprezentacji ogółu pracujących i obrońcy ich interesów.
Pierwszy powojennjr Kongres Związków Zawodowych
(w Warszawie — 1945 r.) reprezentował już interesy ponad
1 miliona pracujących, zjednoczył ruch związkowy, nadał
mu nowe formy organizacyjne przyjmując zasadę, że pra
cownicy jednego zakładu pracy, niezależnie od wykonjrwanego zawodu, powinni być członkami jednej organizacji
związkowej.
Podczas II Kongresu Zwriązków Zawodowych, obradują
cego w Warszawie w 1949 r., związki zawodowe liczyły już
3,5 miliona członków, co stanowiło 87% zatrudnionych
w tym czasie.
W następnych okresach stale wzrasta liczba członków
związków zawiodowych, tak że delegaci III Kongresu (War
szawa 1954 r.) reprezentowali już 4-milionową rzeszę związ
kowców. Związki zawodowe w tym czasie przejęły inspek
cję pracy oraz ubezpieczenia społeczne, Uzyskaljr upraw
nienia w zakresie interpretacji prawa pracy, Spelnialjr sze
reg funkcji kontrolnych oraz rozpoczęły tworzenie komisji
rozjemczych.
IV Kongres (w r. 1958), również w Warszawie, bjrł przeIomowjr w ruchu zawodowym, bowiem podjął uchwały
w sprawie dalszego zwiększenia udziału załóg w zarządza
niu zakładami pracy, powołał konferencję samorządu ro
botniczego oraz zainicjował starania o zawieranie układów
zbiorowych pracy dla całych gałęzi produkcji. W tym cza
sie do związków zawodowych należało 5,5 miliona pracu
jących.
V Kongres (w listopadzie 1926 r. w Warszawie) powziął
uchwałę wytyczającą podstawowe zadania związków zawo
dowych: w budownictwie socjalistycznym, w poprawie wa
runków pracy i podnoszeniu życia pracowników. W 1962 r.
związki zawodowe działały w ponad 31 000 zakładów pracy
i liczyły ogółem 6,8 miliona pracujących.
W porównaniu do sytuacji w okresie międzywojennym,
należy tu nadmienić, że po wyzwoleniu w 1946 r. w Pol
sce działało 36 związków z dalszą perspektjrwą zmniejsza
nia się tej ilości aż do obecnej liczby 22.
W naszej rzeczywistości naczelną reprezentacją polskiego
ruchu zawodowego jest Zrzeszenie Związków Zawodowych,
a jego najwyższymi organami są: Kongres Związków Za
wodowych Zwolywanjr co 4 lata i Centralna Rada Związ
ków Zawodowych powołana do obrony interesów pra

cowniczych i reprezentowania związków w kraju i na te
renie międzynarodowym. Podstawową jednostką organiza
cyjną związków zawodowych jest zakładowa organizacja
związkowa.
Nic więc dziwnego, że z tak potężną organizacją nawią
zywało kontakty od początku swego istnienia szereg sto
warzyszeń naukowo-technicznych, a w szczególności Sto
warzyszenie Geodetów Polskich, widząc w tym współdzia
łaniu większe możliwości pogłębienia swej działalności
i skuteczniejszej obrony interesów zawodowych. Takie ten
dencje ujawniała również, z chwilą powołania, Naczelna
Organizacja Techniczna, zrzeszająca polskich inżynierów
i techników. W 1951 r. organizacja ta w powiązaniu
z Centralną Radą Związków Zawodowych pokierowała
w sposób jednolity polskim ruchem współzawodnictwa
i wynalazczości, w wyniku czego wydano szczegółowe wy
tyczne dla wszystkich ogniw organizacyjnych obu organi
zacji i nałożono obowiązek ścisłej współpracy w tej dzie
dzinie między związkami zawodowymi a stowarzyszeniami
naukowO-technicznymi na wszystkich szczeblach organiza
cyjnych.
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, przodując w tej dzie
dzinie wśród różnych stowarzyszeń technicznych NOT,
w wjmiku swoich energicznych starań spowodowało utwo
rzenie w 1961 r. w Zarządzie Głównym Związku Zawodo
wego Pracowników Państwowych i Społecznych — Komisji
Branżowej Geodezyjnej jako reprezentantki interesów za
wodowych geodetów.
W dniu 31 maja 1963 r., w pełnym zrozumieniu celo
wości współdziałania, Plenum CRZZ i Rady Głównej NOT
powzięły uchwałę w sprawie dalszego rozszerzenia współ
działania i zwiększenia udziału związków zawodowych
i stowarzyszeń technicznych NOT w realizacji planów po
stępu technicznego, wzrostu wydajności pracy, obniżki kosz
tów i w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych kadr.
Podtrzymując tę słuszną ideę powiązania działalności
CRZZ i NOT, Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod ko
niec 1963 r. podejmuje wspólnie z Zarządem Głównym
ZZPPiS uchwałę w sprawie realizacji uchwały Plenum
CRZZ i Rady Głównej NOT z 31 maja 1963 r.
Koroną powiązań związków zawodowych i stowarzyszeń
technicznych w okresie przed IV Kongresem Związków
Zawodowych był współudział ich w V Kongresie Inżynie
rów i Techników w 1966 r. w Katowicach.
W tezach CRZZ stanowiących podstawę do dyskusji na
VI Kongresie Związków Zawodowych i przyjętych w for
mie uchwały na tym Kongresie jako wytyczne działal
ności związkowej wielką wagę przywiązuje się do powią
zania działalności związków zawodowych ze stowarzysze
niami technicznymi i nauką polską w celu uzyskania pełnej
skuteczności działania związkowego dla dobra świata pra
cy. Współdziałanie to służy kształtowaniu wśród ogółu ludzi
pracy świadomej postawy obywatelskiej oraz patriotyzmu,
pomnażaniu dotychczasowych osiągnięć i zespoleniu różnych
środowisk pracowniczych dla celów ogólnonarodowych, dla
lepszego zaspokojenia potrzeb ludności naszego kraju.
Kładąc nacisk na dalsze kontynuowanie działalności sa
morządu robotniczego w oparciu o dotychczasowe bogate
doświadczenia, tezy zalecają coraz to szersze wprowadza
nie wyników badań i opracowań z zakresu naukowej or
ganizacji pracy oraz zacieśnienie współpracy z odpowied
nimi placówkami i stowarzyszeniami naukowymi (teza 4).
Również zagadnienie poprawy jakości i nowoczesności
produkcji uznane zostało w tezach jako jedno z naczel
nych zadań gospodarki narodowej. Zadanie to wymaga
zwiększenia odpowiedzialności zaplecza technicznego zakła
dów i placówek naukowo-technicznych oraz poparcia przez
związki zawodowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne
NOT (teza 6).
Teza 8 uznaje postęp techniczny za jedną z najistotniej
szych dźwigni wzrostu produkcji i wydajności pracy, ob
niżki kosztów wytwarzania, a tym samym zwiększenia do
chodu narodowego.
Dzięki postępowi technicznemu wraz z korzyściami eko
nomicznymi praca ludzka staje się lżejsza i bezpieczniejsza
oraz pozwala wprowadzać produkty na najwyższym pozio
mie jakościowym. Teza ta zawiera stwierdzenie, że roz
winięta dotychczasowa szeroka współpraca instancji i or
ganizacji związkowych ze stowarzyszeniami i ogniwami
NOT będzie obopólnie wzmacniana i wzbogacana. Odbywać
się to będzie dla przyśpieszenia tempa rozwoju techniki
i unowocześnienia produkcji, a tym samym postępu całej
gospodarki narodowej, w imię poszanowania uprawnień
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inżynierów, techników, racjonalizatorów i wynalazców oraz
ochrony ich interesów zawodowych.
Wspólnie z NOT związki zawodowe będą zacieśniać
współpracę z placówkami naukowymi i uczelniami dla sku
teczniejszego oddziaływania na rozwój nowej techniki,
tempo jej wdrażania do produkcji ∣oraz szersze wykorzy
stanie osiągnięć naukowych. Należy także doskonalić infor
mację naukowo-techniczną i sposób jej wykorzystywania
w pracach przedsiębiorstw, w biurach konstrukcyjnych
i laboratoriach.
Związki zawodowe zwiększą kontrolę w zakresie na
gradzania za wyniki osiągnięte w postępie technicznym
i ekonomicznym, a organy samorządu robotniczego wraz
z kołami SNT NOT będą brały szerszy udział w opraco
wywaniu planów rozwoju techniki, w udzielaniu niezbęd
nej pomocy w realizacji tych planów oraz kontroli wyko
nania ich.
Uznając obecny rozwój ruchu wynalazczego za jeszcze
niedostateczny, w porównaniu z rosnącymi potrzebami oraz
możliwościami twórczymi kadry robotniczej i inżyniersko-technicznej, instancje związkowe we współdziałaniu z in
stancjami i kołami SNT NOT będą upowszechniać ruch ra
cjonalizatorski, zapewniać niezbędną pomoc techniczną
i prawną racjonalizatorom oraz wynalazcom przy zgłasza
niu, wdrażaniu i rozpowszechnianiu projektów. Związki za
wodowe mają obowiązek zdecydowanie przeciwdziałać
wszelkim przypadkom nieprzestrzegania prawa wynalazcze
go, jak i przewlekłego trybu załatwiania i wykorzystywania
projektów wynalazczych oraz lekceważącego stosunku do
twórczego wysiłku wynalazców i racjonalizatorów — aż do
konsekwentnego egzekwowania społecznej i służbowej od
powiedzialności poszczególnych osób z kierownictwa admi
nistracyjnego za właściwą ocenę i praktyczne stosowanie
projektów wynalazczych.
Związki zawodowe będą umacniać działalność klubów
techniki i racjonalizacji istniejących już w ponad tysią
cach zakładów oraz powodować dalsze tworzenie tych klu
bów, jak również będą — wespół z kołami NOT — wpływać na zwiększenie inicjatywy tych klubów z tematycz
nym kierowaniem wynalazczością pracowniczą, koncentru
jącą się na najistotniejszej problematyce zakładów pracy.
Odnośnie automatyzacji, uznano ją jako dającą możliwość
wielokrotnego zwiększenia wydajności pracy i dóbr ko
niecznych społeczeństwu oraz za czyniącą pracę ludzką
lżejszą i bezpieczniejszą i w tym zakresie podkreślono de
cydującą rolę placówek zaplecza naukowo-technicznego
PAN, szkół wyższych i zakładów, którym należy udzielić
wszelkiej pomocy w lepszym wykorzystaniu kadr, skraca
niu czasokresu opracowań badawczych, projektowych i kon
strukcyjnych, pełniejszą koordjmację badań oraz koncentra
cję sił i środków.
Teza 18 przypomina, że związki zawodowe z tytułu za
dań i obowiązków i uprawnień swych współdecydują
w sprawach podziału środków przeznaczonych na płace
i świadczenia dla pracowników. Nie trzeba więc szerzej
uzasadniać, jak w odniesieniu do zakładów technicznych
konieczne jest współdziałanie ogniw stowarzyszeń technicz
nych NOT z ogniwami związkowymi w opracowywaniu
programu regulowania zagadnienia płacowego branż tech
nicznych, w ustaleniu zasad wynagradzania, w planowa
niu funduszu zakładowego w zabezpieczeniu stosowani3
bodźców materialnych, jak i w przygotowywaniu i zawie
raniu układów zbiorowych pracy. To samo nasuwa się prz?
analizowaniu sprawy poruszonej w tezie 20, a dotyczą
cej kontynuowania opracowywania i wprowadzania w ży
cie nowych udoskonalonych taryfikatorów kwalifikacyjnych’
tym bardziej, że obowiązuje w pełni zasada, iż nowe ta'
ryfikatory kwalifikacyjne wymagają zatwierdzania prze2·
prezydia zarządów głównych właściwych związków zawo
dowych i kolegiów ministerstw.
Niezwykle ważne dla branż technicznych są postulat>’
uwzględnione w tezie 21, w której stwierdzono, że normy
techniczne uzasadnione są wyrazem postępu technicznego
i organizacyjnego produkcji oraz stanowią właściwą pɑɑ'
stawę do oceny wyników pracy, jak i stopnia wykorzy
stania maszyn i urządzeń. W konsekwencji tego, prawɪ'
dłowo ustalona na podstawach technicznych norma tech;
niczna powinna stwarzać bodźce do wzrostu wydajno≡cl
pracy i zarobków i może być korygowana tylko przy zmɪ3'
nie warunków techniczno-organizacyjnych określonej Pra'
cy. A więc nie powinna ulegać rewizji norma technicz∏a∙
gdy jej wyższe wykonanie wynika z odpowiednio wyższych

indywidualnych wyników pracy. Niesłuszne jest rewido
wanie norm' tylko na podstawie średniego poziomu ich
wykonania przez pracowników, lecz właściwej analizy wa
runków techniczno-organizacyjnych pracy.
I tu następuje pełne zaangażowanie się najwyższych
władz zrzeszenia związków dla zapobieżenia niesłusznym
praktykom stosowanym w niektórych branżach: „Nie mogą
być poddawane rewizji normy wykonywane wyżej niż prze
ciętne w skali wydziałów produkcyjnych, grupy robót lub
stanowisk pracy,' jeżeli ich wysokie wykonanie jest bez
pośrednim rezultatem wysokich ilościowych i jakościo
wych rezultatów pracy, pełnego wykorzystania czasu pra
cy, szczególnej dbałości o stanowisko robocze oraz do
świadczenia zawodowego”.
Ponieważ decyzje w tych sprawach podejmuje dyrektor
przedsięDiorstwa w porozumieniu z radą zakładową, więc
rzeczą niezwykłej wagi jest stałe włączanie się do tycn
spraw kół zakładowycn stowarzyszeń technicznych NuT
i ich ZWierzcnme organa tym bardziej, że wyższe organa
związków zawodowych mają udzielać w tym zakresie wszel
kiej pomocy.
W tezie tej znajdują również odpowiedni wyraz zalece
nia podjęcia przez wszystkie zainteresowane zarządy głów
ne związków zawodowych i ministersta starań o dalsze
udoskonalenie czasowo-pomiarowego systemu wynagradza
nia i jego właściwego stosowania.
Wreszcie z żywotnych zagadnień poruszonych w tezach
22—25, a wymagających współdziałania stowarzyszeń tech
nicznych ze związkami zawodowymi, należy wymienić: za
gadnienie układów zbiorowych systemów wynagradza
nia opartych na bodźcach materialnych, uwzgięonianycń
w funduszach zakładowych, w funduszu za osiągnięcia eko
nomiczne itp. W tych sprawach zawarto odpowiednie zale
cenia dla władz związkowych: współdziałania z placów
kami naukowymi i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym
oraz sugerowania tematów szczególnie interesujących ruch
zawodowy, efektywniejsze wykorzystywanie wyników ana
liz i badań w rozwiązywaniu wspólnie z administracją go
spodarczą i państwową zagadnień płac i socjalno-bytowych
pracowników oraz ekonomicznych problemów zakładów
i branż.
Założenia i problematyka związkowa zawarta w tezach
na V Kongres Związków Zawodowych zostały w pełni po
twierdzone w referacie sprawozdawczo-programowym wy
głoszonym na tym Kongresie przez przewodniczącego CRZZ
Ignacego Logę-Sowińskiego. W referacie tym podkreślono,
że umacnianie więzi wszystkich ogniw związkowych z co
dzienną praktyką produkcyjną i życiem załóg jest podstawą
działania związków zawodowych w naszym kraju, zgodnie
z obowiązującą w polskim ruchu związkowym generalną
zasadą programową jedności i współzależności spraw pro
dukcji i bytu. W oparciu o statut i swój autorytet — związ
ki zawodowe zajmują zwłaszcza w sprawach pracowniczych
samodzielne stanowisko z prawem sprzeciwu w imię słusz
nych interesów rzesz pracowniczych. Stwierdzono również
w referacie sprawozdawczym i znalazło to wyraz w uchwale
Kongresu, że choć odpowiedzialność za właściwą orga
nizację pracy przedsiębiorstwa spoczywa na kierownictwie
administracyjnym, to niezbędne jest tu szerokie współ
działanie i kontrola ze strony samorządu robotniczego i in
stancji związkowych.
Jednocześnie w referacie sprawozdawczym uznano, że
współzawodnictwo jest jednym z czynników wzrostu pro
dukcji i wydajności pracy, a ulepszenia techniczne w za
kładach pracy ■— to dalsza nie w pełni jeszcze wykorzy
stana możliwość podnoszenia wydajności pracy. Występuje
stale wzrost projektów wynalazczych: ze 112 000 w 1962 r.
do 147 000 w 1966 r., ale rozwój ruchu wynalazczego jest
jeszcze zbyt powolny i nie wystarczający w stosunku do
potrzeb gospodarki narodowej, a zarazem niewspółmierny
do potencjalnej możliwości naszej wykwalifikowanej kadry
pracowniczej i technicznej. Ważną przyczyną działającą ha
mująco na pełny rozwój ruchu wynalazczego jest jeszcze
przewlekła procedura załatwiania i wdrażania pomysłów
i nieprzestrzeganie prawa wynalazczego. Z takim sta
nem sprawy nie mogą się godzić organizacje i instancje
związkowe. Referat sprawozdawczy potwierdza również
stanowisko w zagadnieniu norm ujęte w tezach kongreso
wych, że w żadnym przypadku zmiana norm nie może mieć
miejsca, gdy wysokie indywidualne przekroczenie normy
jest wyrazem rzeczywistej wysokiej wydajności i jakości
oraz następstwem dobrego opanowania umiejętności zawo

dowych i pełnego wykorzystania czasu pracy. Na tym od
cinku w praktyce niektórych zakładów pracy utarł się bar
dzo zły zwyczaj, gdy kierownictwo zakładów dokonuje re
wizji norm tylko z konieczności wpasowania się w fun
dusz płac. Przeciwko takim praktykom związki zawodowe
mają obowiązek występować zdecydowanie.
Ważnym instrumentem w zagadnieniu płac są, wg na
świetleń referatu sprawozdawczego, nowoczesne taryfikatory
kwalifikacyjne. Właściwie ustalone taryfikatory kwalifika
cyjne powinny stwarzać zarówno możliwości prawidłowej
oceny pracy wg jej złożoności, stopnia odpowiedzialności
z uwzględnieniem postępu technicznego i technologii pro
dukcji, ale także powinny zapewniać scalanie nadmiernie
rozdrobnionych prac, czynności i specjalizacji. Jednakże tak
pomyślane taryfikatory nie mogą uzyskać mocy obowiązu
jącej bez szerokiego ich przedyskutowania w zainteresowa
nych środowiskach w terenie i bez opinii aktywu związ
kowego samorządu robotniczego w zakładach pracy, jak
i bez odpowiednich uchwał zarządów głównych związków
zawodowych. Należy tu jeszcze podać stanowisko najwyż
szych władz w tych sprawach, będących główną osnową
obrad Kongresu.
W przemówieniu swym, wygłoszonym na VI Kongresie,
Władysław Gomułka stwierdził m. ιn., że w miarę roz
woju naszej gospodarki coraz większego znaczenia nabiera
wzrost wydajności pracy, lepsze wykorzystanie środków
i materiałów, a więc zwiększenie ogólnej efektywności na
szej gospodarki.
Jednakże ta efektywność nie da się ograniczyć tylko
do bardziej sprawnych metod planowania i zarządzania
oraz lepszego podziału pracy przez specjalizację i koopera
cję. Jednym z podstawowych warunków efektywności go
spodarki jest szybkie unowocześnienie produkcji oraz jak
najszersze stosowanie nowych technologii i materiałów
oraz doskonalszych konstrukcji.
W realizacji tego postulatu stanowi przeszkodę fakt, że
wciąż jest jeszcze niedostateczne wykorzystanie możliwości
zaplecza naukowo-technicznego, mała jeszcze efektywność
prac naukowo-badawczych i zbyt powolne tempo wdra
żania opracowań naukowo-badawczych do produkcji A za
dania stojące przed gospodarką narodową wymagają bar
dziej pełnego i świadomego zaangażowania się wszystkich
ludzi pracy i tu wchodzi w grę szczególna i doniosła rola
związków zawodowych. Szczególnie odpowiedzialne zada
nia spoczywają na związkach zawodowych w dziedzinie
prawidłowego kojarzenia indywidualnych interesów pracow
niczych z interesami zakładów pracy i dobrem całego na
rodu — w szczególności takiego kształtowania wynagro
dzeń, aby były one wyrazem sprawiedliwej oceny wkładu
pracy, kwalifikacji i osiągniętych wyników produkcyjnych
pracowników.
„Podstawowym kierunkiem naszego działania w zakresie
podnoszenia poziomu życia ludzi pracy — określił Wł. Go
mułka — jest podwyższanie płac, zgodnie z obowiązującą
w socjalizmie zasadą podziału dóbr wg ilości i jakości
pracy”.
W swoim przemówieniu Wł. Gomułka podał również
realną możliwość ostatecznego uregulowania bardzo dra
żliwej w naszym kraju sprawy rencistów. Sprawa ta bę
dzie uregulowana w ramach 3-letniego priogramu poprawy
świadczeń dotychczasowych i przez zmianę systemu rent
dla tych pracowników, którzy przejdą na rentę po 18 stycz
nia 1968 r. W wyniku tych zmian będzie poprawiona rela
cja pomiędzy rentą a pobieranymi w czasie zatrudnienia
zarobkami i nastąpi powiązanie wysokości rent nowych
ze stażem pracy. Na ten cel przeznacza się kwotę ponad
14 miliardów złotych w ciągu najbliższych lat. Następnie
Wł. Gjomulka oświadczył, że jeszcze w bieżącym roku okre
ślona część z płaconego przez pracowników podatku od
wynagrodzenia zostanie przelana na specjalny fundusz prze
znaczony na sfinansowanie podwyżki rent i że fundusz
ten będzie stały, niezależny od dotychczasowego funduszu
ubezpieczeń społecznych.
Z ust więc Wł. Gomułki usłyszeliśmy na Kongresie, że
sprawa ta poruszana przez organizacje związkowe i tech
niczne na zebraniach i zjazdach (m. in. w naszej branży
na XXI Zjeździe Delegatów SGP w Kielcach) może być
obecnie należycie uregulowana.
Ciekawe jest dla nas — członków NOT — również prze
mówienie kongresowe Bolesława Rumińskiego — prezesa
Naczelnej Organizacji Technicznej. B. Rumiński stwierdza
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jąc, że postępujący proces zacierania się różnic między
pracownikami umysłowymi i pracownikami fizycznymi jest
podstawą dalszych przemian w społeczeństwie, uznał za
niezwykle ważną i niezbędną na obecnym etapie pracę sto
warzyszeń technicznych i związków zawodowych: „Inteli
gencję z klasą robotniczą łączy wspólna praca w produkcji
i odpowiedzialności za jej wyniki” — oświadczył B. Ru
miński i wyraził pogląd, że ostatnio społeczne przegladv
stanu gospodarki i warunków pracy w przedsiębiorstwacn
stały się skuteczną formą współdziałania w tej dziedzi
nie. Z uwagi na dokonujące się gwałtowne przemiany
w technice, wymaga to prawdziwej organizacji ogrom
nych nakładów sił i środków materialnych oraz wyso
kiej jakości kadr technicznych. W wielu gałęziach prze
mysłu jesteśmy jeszcze opóźnieni w porównaniu z osiąg
nięciami czołówki światowej, ale powinniśmy wykazać
ambicje dorównania tej czołówce, do czego decydują
cym czynnikiem są kadry naukowców i techników. Trzeba
więc wprowadzić planowy system doskonalenia i rozmiesz
czenia kadr technicznych i to jest wspólną sprawą NOT-u
i związków zawodowych. Wspólnego zajęcia się ze związ
kami zawodowymi — zdaniem B. Rumińskiego — wymaga
również sprawa opracowania projektu ustawy o tytule:
technika i przedstawienie jej Sejmowi.
O odpowiedzialności twórców techniki mówił prof, dr Ja
nusz Groszkowski — prezes Polskiej Akademii Nauk, który
oświadczył, że obecna skala przedsięwzięć gospodarczych
w naszym kraju wymaga proporcjonalnego wzrostu sił re
prezentujących wysokie umiejętności zawod∣owe i wartości
moralne. Obecnie wzraz ze wzrostem liczebności inteligen
cji technicznej wzrosła nie tylko jej rola, ale i obowiązki.
Wzrosła również odpowiedzialność tak tych, co naukę i tech
nikę tworzą, oddając w ręce człowieka niezwykle potężne
siły przyrody, jak i za użycie tych sił dla dobra ludzkości.
Ważne tu są także stosunki między ludźmi, ich współżycie
w pracy zawodowej. Zdaniem mówcy powinniśmy wziąć
na siebie również zadanie uczestnictwa w kształtowaniu
humanistycznych czynników współżycia ludzi między sobą.
Mówca stwierdził, że zadaniem związków zawodowych jest
działanie na rzecz pogłębienia społecznej świadomości i że
bez badań naukowych, bez pracy specjalistów i bez odpo
wiednich do niej warunków — szanse nasze na zwiększe
nie osiągnięć we wszystkich działach produkcji mogą nie
bezpiecznie zmaleć.

W wyniku 6-dniowych debat, Vl Kongres Związków Za
wodowych wytyczył nowe zadania dla związków zawodo
wych, uchwalił poprawki swego statutu i dokonał wyboru
nowego składu CRZZ.
Znamienne jest, że nowe zadanie Zrzeszenie Związków
Zawodowych chce wykonać zarowino przy aktywnym dzia
łaniu szerokich rzesz związkowców, jak i przy ścisłym
współdziałaniu z nowymi organizacjami, w tym szczególnie
ze stowarzyszeniami technicznymi NOT, które w rozu
mieniu obopólnych korzyści, pogłębieniu działalności i w
konsekwencji możliwości uzyskania przy takim współdzia
łaniu większych korzyści dla ogółu członków i gospodarki
narodowej powinny podjąć i konsekwentnie realizować
proponowaną przez związki zawodowe współpracę. Wśród
stowarzyszeń technicznych zrzeszonych w NOT, realizują
cych tę ideę, nie powinno zabraknąć również Stowarzysze
nia Geodetów Polskich, które, jak zaznaczyłem wyżej, było
w tej dziedzinie przodujące od początku swego istnie
nia i uzyskało znaczny dorobek i możliwości w formie
utworzenia i działania komisji branżowej przy Zarządzie
Głównym ZZPPiS, której opinia w sprawach pracowniczych
geodezyjnych była honorowana również w CRZZ, zawarło
z ZZPPiS specjalną umowę o ścisłej współpracy wszyst
kich ogniw organizacyjnych obu organizacji, dopracowało
się wyjątkowego zrozumienia i życzliwości tego związku w
żywotnej problematyce geodezyjnej aż do udziału w wyzna
czeniu nagród konkursów jakości i możliwości moralnego
i finansowego poparcia przez ten związek — starań o bu
dowę „Domu Pracy Twórczej Geodetów”, włącznie.
Obecnie jednakże Komisja Branżowa Geodezyjna przy
tym Związku została zlikwidowana, gdyż na ostatnim VI
Zjeździe Krajowym ZZPPiS nie uzyskaliśmy mandatu
w formie delegata do Zarządu Głównego ZZPPiS, co jest
warunkiem niezbędnym do powołania i działania komisji,
czy zespołu branżowego.
VI Kongres Związków Zawodowych stanowi przełomowe
wydarzenie w dziedzinie możliwości pogłębienia dotych
czasowego współdziałania stowarzyszeń technicznych NOT
ze związkami zawodowymi. Współdziałanie to będzie się
rozwijać coraz pomyślniej przy ogólnym obustronnym zro
zumieniu, że bez tego współdziałania i powiązania jest nie
do pomyślenia pełna i skuteczna działalność społeczna ja
kiejkolwiek grupy zawodowej i obrona słusznych intere
sów zawodowych.

Prof. MICHAŁ ODLANICKI-POCZOBUTT

UKD 389.151(100)

Miqdzynarodowy układ jednostek miar Sl oraz zasady wprowadzania go w Polsce
Na podstawie uchwały XI Generalnej Konferencji Miar
z 1960 r. ustalony został nowy międzynarodowy układ jed
nostek miar SI (skrót SI przyjęto od określenia nowego
układu w języku francuskim: Système International
d’Unités).
Nowy układ SI wraz z odpowiednimi adaptacjami zasto
sowały już niektóre kraje jak: Związek Radziecki, Stany
Zjednoczone A. P., Francja, Czechosłowacja, Polska, Nie
miecka Republika Federalna i inne.
W Polsce układ SI wprowadzony został z dniem 31
grudnia 1966 r. na podstawie rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie ustalenia legal
nych jednostek miar (Dz. U. nr 25, poz. 151), wydanego
w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. ∣o miarach
i narzędziach pomiarowych (Dz. U. nr 23, poz. 148). W ra
mach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów wydane
zostało zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości
i Miar z 21 grudnia 1966 r. w sprawie ustalenia definicji
i oznaczeń legalnych jednostek miar oraz ustalenia po
chodnych jednostek miar i jednostek miar dopuszczonych
przejściowo do stosowania jako legalne (Monitor Polski
nr 74, poz. 356). Zarządzenie to weszło w życie również
z dniem 31 grudnia 1966 r.
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1. Jednostki miar układu Sl (legalne) dla wybranych
wielkości
W przytoczonym rozporządzeniu Rady Ministrów z 23
czerwca 1966 r. oraz w zarządzeniu Prezesa Centralnego
Urzędu Jakości i Miar z 21 grudnia 1966 r. ustalono, że
legalnymi jednostkami miar w Polsce są jednostki mię
dzynarodowego układu jednostek miar SI (w skrócie:
układu SI), obejmującego:
a) podstawowe jednostki miar,
b) uzupełniające jednostki miar,
c) pochodne jednostki miar, tworzone na podstawie jed
nostek podstawowych i uzupełniających.
a. Jednostki podstawowe

Jednostka miary

Lp.

1
2
3
4
5
6

Wielkość

długość
masa
czas
natężenie prądu elektrycznego
temperatura termodynamiczna T
światłość

nazwa

oznaczenie

metr
kilogram
sekunda
amper
stopień Kelvina
kandela

Hl
kg
S

A
0K
cd

Dla różnicy temperatur termodynamicznych stosuje się
oznaczenie: deg zamiast oznaczenia: °K; 1°K = 1 deg.

które wyraża się w układzie dziesiętnym przez dodanie
odpowiednio do nazwy lub oznaczenia jednostki miary na
stępujących przedrostków lub ich oznaczeń:

b. Jednoslki uzupełniające

Jednostka miary
Lp.

7
8

Wielkość

nazwa

kąt płaski
kąt bryłowy

oznaczenie

radian
steradian

rad
sr

Definicje legalnych jednostek podstawowych i uzupełnia
jących układu SI, ustalone w zarządzeniu Prezesa Central
nego Urzędu Jakości i Miar z 21 grudnia 1966 r. są na
stępujące:
Metr jest długością równą 1 650 763,73 długości fali w
próżni promieniowania odpowiadającego przejściu pomiędzy
poziomami 2 p.0 a 5 d5 atomu kryptonu 86.
Kilogram jest masą międzynarodowego wzorca tej jed
nostki przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar
w Sèvres.
Sekunda jest 1 :31 556 925,974 7 częścią roku zwrotniko
wego 1900 stycznia 0 godzina 12 czasu efemeryd.
Amper jest natężeniem prądu elektrycznego nie zmie
niającego się, który — płynąc w dwóch równoległych pro
stoliniowych, nieskończenie długich przewodach o prze
kroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w próżni
w odległości 1 m jeden od drugiego — wywołałby pomię
dzy tymi przewodami siłę 2 ∙ IO-7N (niutona) na każdy metr
długości.
Stopień Kelvina jest jednostką temperatury termodyna
micznej w skali, w której temperatura punktu potrójnego
wody jest równa dokładnie 273,16oK.
Kandela jest światłością, która ma w kierunku prosto1
padłym pole -------- m2 powierzchni ciała doskonale czar6 ∙ IO5
nego, promieniującego w temperaturze krzepnięcia platy
ny pod ciśnieniem jednej atmosfery fizycznej.
Radian jest kątem płaskim zawartym między dwoma pro
mieniami koła, wycinającymi z okręgu tego koła łuk
o długości równej promieniowi.
Steradian jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku
kuli wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwa
dratowi jej promienia.

c. Jednostki pochodne
Jednostki pochodne SI są to jednostki miar, które mogą
być wyrażone za pomocą iloczynów i stosunków jedno
stek podstawowych i uzupełniających. Przykładowo mo
żna wymienić następujące jednostki pochodne: metr kwa
dratowy m2 (dla pola powierzchni), metr na sekundę m/s
(dla prędkości liniowej), metr na kwadrat sekundy m/s2
(dla przyśpieszenia liniowego) itd. Wykaz jednostek po
chodnych podany w cytowanym zarządzeniu Prezesa Cen
tralnego Urzędu Jakości i Miar z 21 grudn1'a 1966 r. obej
muje 68 jednostek od lp. 9 do lo. 76. W poniższej tablicy
podajemy opis jednostek lp. 9 i 10.
Jednostki pochodne dla wybranych wielkości geometrycznych

Jednostka miary
Lp

9
10

Wielkość

Relacja pomię
dzy jednostkami

WjTazenie jednostek po
chodnych za pomocą jed
nostek podstawowych
i uzupełniających

Nazwa

Oznacze
nie

pole
po
wierzchni

metr kwa
dratowy

*
m

lms = 1 m.l ni

1 m’

objętość

metr sześ
cienny

*
m

1 ms = 1 m≡.l m

1 m3

Nazwy i oznaczenia jednostek podstawowych i uzupeł
niających oraz przytoczonych przykładowo w punkcie c
jednostek pochodnych, jak również definicje jednostek
podstawowych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23
czerwca 1966 r. oraz w Zarządzeniu Prezesa Centralnego
Urzędu Jakości i Miar z 21 grudnia 1966 r. przyjęte zo
stały w brzmieniu zgodnym z uchwałami XI Generalnej
Konferencji Miar z 1960 r.
Mogą być stosowane wielokrotności i podwielokrotności
jednostek podstawowych, uzupełniających i pochodnych,

Przedrostek

tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
—
decy
centy
mili
mikro
nano
piko
femto
atto

Oznaczenie
T
G
M
k
h
da
—
d
C
m
μ
n
P
f
a

Wielokrotność i podwielokrotność
101*
10’
IO6
IO3
*
10
101
100
10-1
*
1010-3
10 β
10 ’
10-1*
10-13
10-1*

= 1 000 000 000 000
= 1 000 000 000
= 1 000 000
= 1 000
= 1 00
=10
= 1
= 0,1
= 0,01
= 0.001
= 0,000 000 1
= 0,000 000 001
= 0,000 000 000 001
= 0,000 000 000 000 001
= 0,000 000 000 000 000 001

Odmienny sposób wyrażania wielokrotności i podwie
lokrotności, w stosunku do podanego w tablicy, usta
lony został dla jednostki podstawowej lp. 2 oraz dla przy
toczonych przykładowo w punkcie c jednostek pochodnych
lp. 9 i 10.
Wielokrotności i podwielokrotności kilograma (lp. 2) wy
raża się przez dołączenie przedrostków podanych w tablicy
do rdzenia: gram (g). Na przykład 10—s kg = 1 mg = 1
miligram.
W celu wyrażenia wielokrotności i podwielokrotności
metra kwadratowego (lp. 9) stosuje się kwadraty wielo
krotności i podwielokrotności metra. Na przykład 1 km2 =
1 (km)2 = 10⅛2.
Analogicznie dla wyrażenia wielokrotności i podwielo
krotności metra sześciennego (lp. 10) stosuje się sześcia
ny wielokrotności i podwielokrotności metra. Na przykład
1 dm3 — 1 (dm)3 = 10-3 m3.
Legalna jednostka miary może być wyrażana pełną na
zwą danej jednostki lub jej oznaczeniem.
Jednostki miar układu SI wprowadzane będą w życie
stopniowo według programów uwzględniających potrzeby
poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej. Przy wpro
wadzaniu nowego układu jednostek należy zgodnie z roz
porządzeniem Rady Ministrów z 23 czerwca 1966 r. zapew
nić:
— zorganizowanie szerokiej informacji popularyzującej
układ SI,
— wprowadzenie jednostek miar układu SI do: dydak
tyki, wydawnictw i publicystyki, norm i dokumentacji
technicznej, techniki pomiarowej we wszystkich gałęziach
gospodarki narodowej,
— wzorcowanie i oznaczanie wytwarzanych narzędzi po
miarowych w jednostkach miar układu SI.

2. Jednostki miar przejściowo dopuszczone jako
legalne dla wybranych wielkości

Zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar
z 21 grudnia 1966 r. ustalony został dla wybranych wiel
kości wykaz 144 jednostek miar, nie należących do ukła
du SI, lecz pomimo to przejściowo lub w ograniczonym
zakresie dopuszczonych do stosowania jako legalne. Jed
nostki te można zastąpić jednostkami SI i do tego będzie
dążyć Centralny Urząd Jakości i Miar, ale nie ustalono
w zarządzeniu terminu zakończenia okresu przejściowego.
Wykaz jednostek przejściowo lub w ograniczonym za
kresie legalnych obejmuje jednostki, które nie są pochod
nymi jednostek podstawowych i uzupełniających układu
SI oraz jednostek, które w dotychczasowym zastosowaniu
otrzymały nazwy nie odpowiadające wprowadzonym obec
nie zasadom wyrażania wielokrotności i podwielokrotności
jednostek legalnych.
Dla jednostek podanych w wykazie ustalono oznaczenia
oraz relacje definiujące je w zależności od odpowiednich
jednostek miar układu SI. Ustalono również przypadki
wyrażania wielokrotności i podwielokrotności przejściowo
legalnych jednostek miar według ogólnych zasad, podanych
poprzednio w tablicy dla jednostek miar legalnych (pkt 1).
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W poniższym wykazie jednostek przejściowo lub w
ograniczonym zakresie legalnych podano następujące jed
nostki powszechnie lub często stosowane dotychczas w geo
dezji:

Jednostka miary1

Lp.

Wielkość

nazwa

22

rumb

23

obrót

24
25
26
27
28
29
30
31
32
53

Temperatura termodyIiamiczna

Definicje i relacje między
jednostkami

Uwagi

1 rumb = 2π
,
-32“ rad

obr

Kąt 1 ryłowy steran
kąt bryłowy
pełny
minuta
Czas
godzina
doba, dzień
tydzień
'·
miesiąc
.t
kwartał
rok
bar
Ciśnienie

62

83

ozna
czenie

min
h
d

bar

milimetr sł.
rtęci

mm IIg

stopień
Celsjusza
termodynamiczny

oC
(therm.]
deg

I.

1 obr = 2π rad
1 kąt bryłowy pełny =
= 1 steran = 4.τ sr
1 min = 60 s
1 ha = 60 min = 3600 s
1 d = 24 ha = 86 400 s
1 tydzień : 7 d
(relacje między tymi)
j jednostkami i dobą nie ¿
1 są jednoznaczne
’
1 bar = 105N∕m2

dla różnicy temperatur
termodynamicznych
I0C (therm.) = I0K =
= 1 deg

Dla ruchu obrotowcgo

Jednostki kalendarzowe
Wielokrotności
i podwielokrotności bara wyra
ża się wg tablicy
podanej w p. 1
1) oznaczenie:
deg stosuje się
do wyrażenia
różnicy
tem
peratur termo
dynamicznych
2)
1
_
l0C(therm.)
ɪ--ɪ5

Mgr inż. JOLANTA DŁUBAKOWSKA, mgr inź, BOGUSŁAW ŻUKOWSKI
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Ochrona użytków rolnych w granicach administracyjnych miast i osiedli i związane z nią
zadania geodezyjnej służby urządzeniowo-rolnej
Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 12 Iipca 1966 r.
w sprawie ochrony użytków rolnych (Monitor Polski nr 40,
poz. 200) nakłada na prezydia rad narodowych obowiązek
wykonywania całego szeregu zadań dotyczących rewizji do
tychczasowych decyzji planistycznych związanych z wyłą
czaniem użytków rolnych z produkcji rolniczej. Do zadań
tych należy między innymi:
1) przeprowadzenie w okresie lat 1967—1969 doraźnej
analizy wszystkich miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w tym również planów zagospodarowania
przestrzennego miast i osiedli, z punktu widzenia zgod
ności kryteriów stosowanych przy ich opracowywaniu
z postanowieniami uchwały, a następnie wykonanie doraź
nej aktualizacji tych planów, które zawierają w swej tre
ści ustalenia sprzeczne z wspomnianymi przepisami,
2) opracowanie wniosków w sprawie korekty granic ad
ministracyjnych miast i osiedli.
Uchwała w sprawie ochrony użytków rolnych obowiązuje
wszystkie resorty, a więc zarówno odpowiednie organy pre
zydiów rad narodowych, jak i inwestorów. § 3 ust. 4 tej
uchwały powierza jednak decydujący głos w sprawach prze
znaczania użytków rolnych na cele nie związane z pro
dukcją rolniczą organom do spraw rolnych. Ustawa z dnia
31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym przyznaie
służbie planowania przestrzennego szerokie uprawnienia
w zakresie projektowania przeznaczenia określonych obsza
rów na poszczególne cele. Z kolei ustawa z dnia 14 Iipca
1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
ustala w jednoznaczny sposób wiodącą rolę organów go
spodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresie polityki
terenowej w miastach i osiedlach.
Wszystkie trzy wymienione akty normatywne dają cał
kowitą podstawę do zabezpieczenia w miejscowych pla
nach zagospodarowania przestrzennego miast i osiedli wła
ściwie pojętego interesu społecznego obejmującego swym
zasięgiem wszystkie dziedziny gospodarki narodowej.
Praktyka wskazuje jednak nie tylko na trudności w uzga
dnianiu i koordynacji różnych punktów widzenia, lecz
również na wyraźne fakty niewłaściwego traktowania pro
blemu gospodarki terenami w miastach i osiedlach, zwła
szcza z punktu widzenia ochrony użytków rolnych. Wiele
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do życzenia pozostawiają stosowane normatywy powierzch
niowe, nie mówiąc już o przypadkach nieuzasadnionego
niszczenia lub likwidowania inwestycji rolniczych.
Wobec takiej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera rola
organów do spraw rolnictwa, które ponoszą odpowiedzial
ność za racjonalną gospodarkę obszarami użytków rolnych.
Organy te muszą w jak największym stopniu wykorzysty
wać nadane im przez uchwałę uprawnienia. W najbliższym
okresie czasu uprawnienia te będą miały szerokie zastoso
wanie w procesie realizacji wymienionych na wstępie zadań,
których zasadniczym celem jest dążność do pozostawie
nia w granicach administracyjnych miast i osiedli jedynie
naprawdę niezbędnych dla rozwOju organizmu miejskiego
terenów.
Nasze miasta i osiedla mają w wielu przypadkach zbyt
szeroko zakrojone granice administracyjne, obejmujące
swym zasięgiem poważne obszary o charakterze wybitnie
rolniczym. Z punktu widzenia racjonalnej organizacji rol
nictwa zjawisko takie jest wysoce niewłaściwe. Wobec tego
należy zmierzać do wyłączania z granic administracyjnych
miast i osiedli wszelkich zwartych terytorialnie organizmów
gospodarki rolnej nie związanych bezpośrednio z rozwojem
danej jednostki osadniczej. Pogląd ten został usankcjono
wany w § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie ochrony użyt
ków rolnych.
Właściwe rozwiązywanie omawianych problemów wyma
ga posiadania umiejętności pracy w zespole różnego ro
dzaju specjalistów reprezentujących nieraz sprzeczne dą
żenia. Dla realizacji ogólnospołecznego celu, w którym
mieści się zarówno racjonalny rozwój urbanizacji kraɔu
jak i ochrony użytków rolnych, niezbędne jest przemy
ślane i taktowne podejście wszystkich zainteresowanych
specjalistów, a zwłaszcza przedstawicieli rolnictwa i urba
nistów — autorów opracowań poddawanych doraźnej ana
lizie. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dobrze
zrozumiana współpraca prowadzi zawsze do rzeczywiście
konstruktywnych wniosków i decyzji.
Reprezentowanie interesów rolnictwa we wspomnianym
zespole specjalistów powierzono biurom geodezji i urzą
dzeń rolnych. Spowoduje to włączenie do realizacji oma
wianych zadań poważnej liczby zatrudnionych w tych biu-

rach geodetów urządzeniowców rolnych. Niezależnie od te
go, niezbędny będzie niejednokrotnie znaczny wkład pracy
ze strony geodetów· z miejskich j dzielnicowych pracowni
geodezyjnych.
W toku aktualnie prowadzonych w tej dziedzinie prac
ujawniają się niejednolite, a często nawet zupełnie roz
bieżne poglądy na sprawy metody i techniki podejścia do
omawianych spraw. Wynika stąd potrzeba ujednolicenia
zasad postępowania.
,
"W związku z tym, na podstawie całego szeregu obserwa
cji, podjęta została przez autorów próba sformułowania
takich zasad. Sformułowanie to traktowane jest jako punkt
wyjścia do wymiany zdań, która powinna przyczynić się
do sprecyzowania poglądów na ten temat w środowisku
zawodowym geodetów urządzeniowców rolnych.
Ze względu na szeroki zakres tematyki i konieczność
kompleksowego jej traktowania, podstawowe zagadnienie
stanowi właściwa organizacja prac prowadzonych przez
różnych specjalistów w ramach zespołu analizującego plan
zagospodarowania przestrzennego określonego miasta lub
osiedla. Wymaga tp, zdaniem autorów, podziału całości po
stępowania na kilka etapów, a mianowicie:
Etap I. Inwentaryzacja stanu istniejącego
Ostatecznym efektem prac przeprowadzanych na tym eta
pie powinno być uzyskanie mapy w skali 1 : 5000 ɪ), na któ
rej przy pomocy odpowiednich znaków umownych (najle
piej kolorowych) należy oznaczyć następujące, aktualnie
istniejące na gruncie elementy:
1. Sieć dróg, ulic i placów z uwzględnieniem podziału na:
— trwale urządzone (utwardzone nawierzchnie, chod
niki itp.),
— nieurządzone (np. drogi gruntowe).
2. Budynki ze wskazaniem ich przeznaczenia, stanu tech
nicznego, rodzaju materiałów budowlanych, z jakich
zostały wzniesione.
3. Granice terenów objętych zasięgiem oddziaływania po
szczególnych rodzajów miejskiego uzbrojenia siecio
wego, jak np.:
— woda, kanalizacja (sanitarna i burzowa), gaz, świa
tło, ciepło itd.
4. Użytki rolne wraz z podziałem na klasy bonitacyjne.
5. Tereny trwale zainwestowane rolniczo: tereny zme
liorowane, sady, szklarnie, inspekty, plantacje wielo
letnie itp.
6. Tereny, na które zostały już wydane decyzje o loka
lizacji szczegółowej inwestycji budowlanych.
Mapa taka winna obejmować cały obszar — zawarty
w granicach administracyjnych miasta lub osiedla — wraz
z niezbędnym marginesem terenów przyległych. Sens
uwzględnienia tego „marginesu” polega na podjęciu próby
graficznego (wizualnego) uchwycenia zmian w użytkowa
niu i wykorzystywaniu terenu po obydwóch stronach gra
nicy administracyjnej. Ułatwić to może w znacznym stop
niu wyprowadzenie prawidłowych wniosków co do zasad
ności aktualnie istniejącej granicy. Zasięg terenowy wspo
mnianego marginesu może być oczywiście bardzo różny
w zależności od specyfiki jednostki osadniczej będącej
przedmiotem opracowania, jak również od różnego rodzaju
związków istniejących pomiędzy tą jednostką a otaczają
cym ją obszarem. Pomijając niektóre pojedyncze, bardziej
skomplikowane przypadki, wydaje się, że średnia szero
kość tego marginesu nie powinna na ogół przekraczać 5—
10% przeciętnej średnicy Zgeneralizowanego obszaru miasta
lub osiedla.
Sporządzenie omawianej mapy leży w kompetencji orga
nów miejscowego planowania przestrzennego, działających
w oparciu o podkłady geodezyjne otrzymane od jednostek
służby geodezyjnej resortu rolnictwa lub gospodarki komu
nalnej, prowadzących na danym terenie ewidencję grun
tów. Do obowiązków służby geodezyjnej, obok dostarcze
nia podkładów mapowych, będzie należało wniesienie na
omawianą mapę elementów treści mapy określonych w pkt
4i5, względnie udostępnienie odpowiednich danych or
ganom miejscowego planowania przestrzennego.
Powierzenie sporządzenia takiej mapy organom właści
wym do spraw planowania przestrzennego jest uzasadnione
posiadaniem przez te organy materiałów studialnych do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (np.
’) Dla mniejszych miasteczek i osiedli o charakterze wybitnie
rolniczym może to być mapa w skali 1:2000.

inwentaryzacja budynków, sieci uzbrojenia miejskiego itp.)
oraz rejestrowaniem przez nie wydanych lokalizacji na in
westycje zarówno kubaturowe, jak i sieciowe.
W przypadku, gdy właściwa terenowo pracownia urba
nistyczna nie Dęazie mogła (z jakichkolwiek przyczyn)
sporządzić mapy stanu istniejącego, wykonać ją powinna
w caiosci siuzoa geodezyjna prowadząca na danym terenie
ewidencję gruntów, mapa ta oowiem oędzie w przyszłości
Stanowna podstawę do prowadzenia właściwej polityki te
renowej w oparciu o ooowiązujące przepisy ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnienia ocnrony użytków rolnych.
Tak pomyślana mapa stanu istniejącego stanowi graficzną
część opracowania etapu inwentaryzacji. Ozupelnic ją na
leży zestawieniami taoelarycznymi z odpowiednim komen
tarzem. zestawienia taoeiaryczne obejmować powinny:
1. Bilans terenów miasta lub osiedla z uwzględnieniem;
■— powierzcnni ogolnej,
— terenów zagospodarowanych trwale w sposób miej
ski (drogi, ulice, place, tereny: zaDudowane, zielone,
rekreacyjne, ooszary stref ochronnych itd.),
— obszarów użytków rolnych w rozoiciu na klasy bo
nitacyjne (z wyłączeniem gruntów pod budynkami,
podwórzami, składowiskami trwałymi itp.),
— terenów rolniczo zainwestowanych w sposob trwa
ły (sady, szklarnie, inspekty, plantacje itd.),
— obszarów, na które zostały już wydane decyzje
o lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych.
2. Bilans budynków z uwzględnieniem cech wykazanych
na mapie stanu istniejącego.
Omówione zestawienia winny przedstawiać materiał w
liczbach bezwzględnych i w postaci odpowiednich wskaźni
ków. Całą tę część tabelaryczną najłatwiej będzie wyko
nać służbie geodezyjnej, która dysponuje operatami ewi
dencji gruntów. Natomiast uzupełniająca materiał graficz
ny i tabelaryczny część opisowa powinna być wspól
nym opracowaniem ooydwu słuźo, to znaczy geodezyjnej
i miejscowego planowania przestrzennego.
W treści opracowania należy również między innymi
przeprowadzić porównanie przypadającej na 1 mieszkańca
powierzchni poszczególnych terenów (np. mieszkaniowych,
Komunikacyjnych, zielonych itd.) w opracowywanej jed
nostce osadniczej z odpowiednimi, aktualnie obowiązują
cymi wskaźnikami normatywnymi. Porównanie takie, przy
uwzględnieniu specyfiki miejscowego osadnictwa, liczby
mieszkańców i icn profilu zawodowego, funkcji spełnianycn
w stosunku do otaczających jednostek osadniczych niższego
rzędu, wielkości terenów zainwestowanych w sposób miej
ski itp., pozwoli na wyprowadzenie wniosków na przy
szłość w zakresie ewentualnych rezerw obszarowych, ko
nieczności poprawy zbyt niskich wskaźników itd.
Materiały, jakimi dysponują pracownie urbanistyczne,
wymagać będą kontroli z punktu widzenia zarówno ich
aktualności, jak i wyraźnego rozgraniczenia stanu istnie
jącego od projektowanego. Może to powodować potrzebę
zwracania się do biur i jednostek projektowych w celu
uzyskania danych co do wysokości kwot wydatkowanych
na dokumentację projektowanych inwestycji stanu opra
cowania tej dokumentacji itd. Materiał taki będzie bardzo
przydatny w toku prac prowadzonych w III etapie postę
powania.

Etap II. Eliminacja terenów nieodpowiednich
dla rozwoju miasta lub osiedla

Eliminacja terenów nieodpowiednich dla rozwoju miasta
lub osiedla ma na celu skupienie uwagi analizujących na
terenach, w stosunku do których prowadzone będą dy
skusje co do ich przeznaczenia. Proponowany sposób po
stępowania zmierza do maksymalnego wykorzystania istnie
jących dokumentów, na podstawie których można będzie
sprowadzić dyskusję do sprecyzowanych konkretów umo
żliwiających zastosowanie rachunku ekonomicznego. Elimi
nacja ta prowadzi w rezutlacie do wyłączenia z dyskusji
zarówno terenów, które nie powinny być w żadnym przy
padku przeznaczane pod zabudowę ze względu na ochro
nę użytków rolnych, jak i terenów nieprzydatnych dla roz
woju budownictwa (a wykorzystywanych obecnie dla ce
lów produkcji rolniczej).
Prace te powinny być prowadzone wspólnie przez przed
stawicieli organów do spraw rolnych i organów do spraw
miejscowego planowania przestrzennego — działających na
podstawie:
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1. Dokumentacji fizjograficznej sporządzanej dla potrzeb
budownictwa (znajdującej się z reguły w materiałach wy
konywanych dla opracowania miejscowego planu zagospo
darowania przestrzennego).
2. Operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
3. Przepisów określających wielkość ewentualnych stref
ochronnych (sanitarnych, biologicznych) wokół istnieją
cych i projektowanych zakładów przemysłowych związa
nych bezpośrednio z obszarem miasta lub osiedla.
W komentowaniu dokumentacji fizjograficznej wiodącą
rolę spełniać powinien w zasadzie przedstawiciel służby ur
banistycznej, lecz do obowiązków przedstawiciela rolnic
twa należeć powinno porównanie omawianej dokumenta
cji z mapkami klasyfikacyjnymi, uchwycenie ewentual
nych rozbieżności, ich wyjaśnienie i w miarę możliwości
usunięcie.
Właściwie wykonane studium fizjograficzne terenów znaj
dujących się w granicach administracyjnych miasta lub
osiedla, uwzględniające podział na obszary:
— całkowicie nieprzydatne dla potrzeb budownictwa,
— częściowo przydatne dla budownictwa,
— w pełni przydatne,
wyeliminuje od razu część terenów nieodpowiednich dla
dalszego rozwoju opracowywanej jednostki osadniczej.
Następna faza eliminacji terenów, oparta z kolei o wy
niki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, powinna doty
czyć tych terenów, które zostały we wspomnianym opraco
waniu fizjograficznym uznane za tereny częściowo lub
w pełni przydatne pod budownictwo. Dla potrzeb ochrony
użytków rolnych przeprowadzić trzeba podział tych tere
nów na obszary podlegające ochronie, czyli zakwalifiko
wane do klas od I do IV oraz tereny pozostałe — w kla
sach V i VI, i nieużytki.
Po wykonaniu takiego podziału należy określić inne wy
stępujące ewentualnie czynniki miejscowe, które przesą
dzają o konieczności wyłączenia poszczególnych części ob
szaru z działalności inwestycyjnej typu miejskiego. Będą
to np. wspomniane wcześniej strefy ochronne wokół już
istniejących względnie projektowanych zakładów przemy
słowych, tereny o charakterze zabytkowym, rezerwaty
przyrody, obszary zalewowe, tereny o specjalnym prze
znaczeniu itp. Wyliczenie wszystkich czynników, które
w lokalnych, specyficznych warunkach mogą mieć decydu
jący wpływ na uznanie terenu za nieodpowiedni dla prze
strzennych potrzeb rozwojowych miasta lub osiedla jest
w ramach niniejszego artykułu praktycznie niemożliwe.
W wyniku omówionych prac analitycznych, na podkład
mapowy2) winny zostać wniesione (w postaci konturów) na
stępujące obszary:
a) już zainwestowane,
b) nie budzące żadnych wątpliwości co do możliwości
wykorzystania ich na cele rozwoju miasta lub osiedla (te
reny znajdujące się w aktualnych granicach administracyj
nych miasta, w pełni przydatne pod budownictwo, zakwa
lifikowane jako użytki rolne w klasach V i VI względnie
jako nieużytki),
c) nie podlegające ochronie z punktu widzenia uchwa
ły, lecz wymagające odpowiednich środków na ich przy
stosowanie do stanu umożliwiającego zainwestowanie miej
skie,
d) podlegające ochronie i jednocześnie przydatne dla roz
woju miasta bez dokonywania dodatkowych nakładów,
e) podlegające ochronie i przydatne dla rozwoju miasta
dopiero po dokonaniu określonych nakładów,
f) nieprzydatne dla rozwoju miasta.
Usystematyzowane w ten sposób poszczególne części ob
szaru miasta lub osiedla, przy odpowiednim doborze stop
nia generalizacji stosowanych kryteriów w stosunku do
wielkości i charakteru opracowywanej jednostki osadni
czej, należy uzupełnić zestawieniami przedstawiającymi
powierzchnie pojedynczych konturów oraz ich sumę w ka
tegoriach terenu wymienionych w pkt od a) do b). Dla
terenów podlegających ochronie (pkt d) i e) ) należy wy
konać rachunki wskazujące na wartość rocznej rolniczej
produkcji globalnej w określonych konturach. Rachunki
te oczywiście wykonuje organ d.s. rolnictwa.
Zamknięciem prac II etapu powinny być uzgodnione na
roboczo wstępne wnioski przedstawicieli wszystkich zainte
resowanych służb co do przestrzennych kierunków rozwo≈) Identyczny w swym zasięgu terenowym i w skali z mapą
stanu istniejącego.
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jowych jednostki osadniczej będącej przedmiotem analizy.
W praktyce mogą się zdarzyć bowiem przypadki, że wszyst
kie dotychczas niezainwestowane obszary użytków rolnych,
położonych w granicach administracyjnych miasta lub osie
dla, znajdują się w klasach od I do IV, a z góry wiado
mo, że szczególnie ważne względy ogólnopaństwowe lub
ekonomiczne3) przewidują w określonym czasie (obecnego
względnie następnego wieloletniego planu rozwoju gospo
darki narodowej) dynamiczny rozwój opracowywanej jed
nostki osadniczej. Wówczas nie będą wchodziły w grę
obszary wymienione w pkt ic), a w to miejsce trzeba będzie
prawdopodobnie dokonać podziału obszarów wymienionych
w punktach d) i e) np. na grunty w klasach I—III i IV
lub niekiedy I—II i III—IV. Jest to niezbędne ze względu
na konieczność stosowania przy określaniu terenu dla in
westycji o charakterze miejskim, prawidłowości polegają
cej na przeznaczaniu na ten cel w pierwszym rzędzie użyt
ków rolnych o mniejszej stosunkowo przydatności rolni
czej.
W toku przeprowadzania eliminacji terenu ze względu
na wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy
uwzględnić również wspomniane wcześniej obszary o trwałym zainwestowaniu rolniczym, określając aktualną wartość
inwestycji oraz roczną wartość uzyskiwanej rolniczej pro
dukcji globalnej.
W przypadkach występowania w mieście lub w osiedlu
wyłącznie gleb w klasach I—III (jak to ma miejsce np.
w powiatach proszowickim lub hrubieszowskim) należy w
sposób bardzo zdecydowany dążyć do ograniczenia roz
woju funkcji organizmów miejskich. Rozmiar tych orga
nizmów winien być przystosowany do Obsługi produkcji
rolniczej i związanej z tą produkcją ludności na obszarach
terytorialnie im przyporządkowanych. Należy unikać loka
lizowania w takich jednostkach osadniczych wszelkiego
rodzaju zakładów przemysłowych nie związanych bezpo
średnio z produkcją rolniczą, osiedli mieszkaniowych dla
ludności utrzymującej się z pracy na innych terenach,
szkół zawodowych nie związanych z rolnictwem itp.
Etap III. Określenie potrzeb powierzchniowych
niezbędnych dla dalszego rozwoju miasta lub osiedla

Potrzeby te powinny być wyliczone na okres do roku
1985. Należy w tym celu wykorzystać prognozy wynika
jące z planów gospodarczych oraz wyniki przeprowadza
nych (w latach 1964—1965) przez organy miejscowego pla
nowania przestrzennego analiz dotyczących określenia pro
gów rozwojowych poszczególnych miast4). Charakter tych
prac wyraźnie wskazuje, że i tutaj wiodącym organem
winna być służba planowania przestrzennego, działająca
jednak w ścisłym porozumieniu ze służbą urządzenioworolną i odpowiednimi służbami planowania gospodarczego
i gospodarki komunalnej. Rola, jaka przypada w ty∏]
współdziałaniu przedstawicielom służby urządzeniowo-rolnej
polega w szczególności na ścisłym bilansowaniu terenów
rzeczywiście niezbędnych dla dalszego rozwoju miasta, W
oparciu o najbardziej oszczędne wskaźniki zapotrzebowania
terenów.
Realizację tego etapu postępowania należy rozpocząć od
aktualizacji założeń planów gospodarczych dotyczących
opracowywanego obszaru, które to założenia mogły w mię
dzyczasie ulec zasadniczym zmianom. Chodzi tu w pierw
szym rzędzie o dane dotyczące:
— wzrostu liczby mieszkańców,
— rozbudowy istniejących względnie budowy nowych za
kładów pracy,
— rozwoju usług itp.
Powinny również zostać wykorzystane materiały z już
zatwierdzonych względnie będących w toku opracowywa
nia ogólnych i szczegółowych planów regionalnych oraz
planów zespołów wiejskich jednostek osadniczych.
·') Omówione szczegółowo w zarządzeniu nr 11 ministrów: Rol
nictwa, Budownictwa i PMB oraz Gospodarki Komunalnej z dnɪɛ
17 stycznia 1967 r. w sprawie współdziałania organów prezydiów
rad narodowych w zakresie ochrony użytków rolnych (Dz. UrzMin. Roln. nr 5, poz. 28).
*) Analizy te przeprowadzane są w oparciu o ,,teorię progów’,
opracowaną przez doc. B. Malisza i opublikowaną w postaci
książki pt. „Zarys teorii i kształtowania układów osadniczych”·

Jednocześnie należy sprawdzić, czy w okresie czasu, jaki
upłynął od określenia dla danego miasta wspomnianych
wyżej progów rozwojowych, nie nastąpiły zmiany w obo
wiązujących wówczas wskaźnikach wykorzystania terenu
na cele poszczególnych inwestycji. W przypadku zmiany
tych wskaźników oczywista jest potrzeba dokonania nie
zbędnych korekt w wielkości obszarów przeznaczanych na
odpowiednie cele.
Wykonanie tych czynności umożliwia sporządzenie bi
lansu potrzeb powierzchniowych i wstępne porównanie
z powierzchnią terenów już zainwestowanych.
Posiadanie takiego bilansu potrzeb powierzchniowych
stanowi z kolei podstawę do przedstawienia na mapie,
uzgodnionych przez wszystkie zainteresowane służby, pro
pozycji dotyczących przeDiegu granic terenów przewidywa
nych do zajęcia na inwestycje miejskie w okresie kolej
nych 5-latek (tzn. 1966—1970, 1971—1975, 1976—1980 i 1981—
1985). Jest to bez wątpienia najtrudniejsza czynność w ca
łości postępowania, ponieważ praktycznie przy jej wyko
nywaniu ustalone mają być zasady najwłaściwszej dla
miejscowych warunków polityki terenowej. Dlatego też
wydaje się najbardziej właściwe zastosowanie tu me
tody kolejnych przybliżeń, zapewniającej optymalną ko
ordynację wyników uprzednio wykonanych analiz z czę
sto pozornie sprzecznymi interesami, czy poglądami orga
nów biorących udział w opracowaniu. Przy pracy tej wy
korzystane być powinny wspomniane wcześniej materiały
określające rozmiar produkcji rolniczej, osiąganej obecnie
i w przewidywaniu na określonych obszarach, wysokość
poniesionych ewentualnie nakładów na dokumentację pro
jektową dla inwestycji o charakterze nierolniczym itd.
Ze względu na oszczędność materiałów mapowych, ko
lejne propozycje w omawianym zakresie powinny być
wkreślane na kalkę techniczną5), nakładaną na mapę stanu
istniejącego i dopiero wówczas dyskutowane. Ujęcie kolej
nych propozycji na kalce umożliwi stopniowe korygowanie
postulowanego przebiegu granic bez niszczenia kolorowej
mapy wykonanej dużym nakładem pracy. Przedstawiciele
służby urządzeniowo-rolnej, działający w oparciu o posta
nowienia § 3 ust. 4 uchwały, powinni w tok udyskusji
zmierzającej do uzgodnienia stanowisk, zwracać między
innymi szczególną uwagę na następujące problemy:
1. Stosowanie zasady przeznaczania pod zainwestowanie
budowlane terenów o jak najmniejszej przydatności rol
niczej, zarówno z punktu widzenia klas bonitacyjnych, jak
i stopnia trwałego zainwestowania rolniczego.
2. Konieczność maksymalnego wykorzystania terenów
już obecnie zainwestowanych w sposób miejski. Ma to
szczególne znaczenie w odniesieniu do małych miast i osie
dli. W jednostkach tych, na terenach otaczających, wznosi
się od podstaw nowe osiedla, wymagające bardzo dużych
nakładów na uzbrojenie i zajmujące przeważnie znaczne
obszary wykorzystywane dotychczas dla produkcji rolniczej,
podczas gdy w centrum miasta znajduje się nieraz niskie
stare budownictwo w bardzo dym stanie technicznym,
wymagające szybkiej wymiany. W przypadkach, gdy szyb
ka wymiana złej substancji budowlanej na ekstensywnie
wykorzystywanych, centralnie położonych terenach miej
skich jest niemożliwa — wówczas powinno się określić za
sięg terenowy i terminy stopniowej wymiany tej substan
cji w poszczególnych 5-latkach.
3. Niedopuszczanie do lokalizowania nowych zakładów
pracy o tak zwanej „swobodnej lokalizacji” w miastach
lub osiedlach stanowiących ośrodki usługowe dla rejonów
o charakterze wybitnie rolniczym.
4. Oszczędne przeznaczanie w małych miastach i osie
dlach terenów na cele zieleni osiedlowej, bowiem zdarzają
się przypadki postulowania na ten cel zbyt dużych po
wierzchni użytków rolnych bez wzięcia pod uwagę natu
ralnego zaplecza, jakim są użytki rolne i leśne przylega
jące bezpośrednio do takich jednostek osadniczych.
Po uzgodnieniu jednoznacznie określonych na mapie po
trzeb powierzchniowych niezbędnych dla dalszego rozwoju
miasta lub osiedla, uwzględniających zachowanie zasad
funkcjonalności przestrzennej tych jednostek osadniczych,
można przystąpić do kolejnego etapu prac.
s) Na kalkę tę można wnieść wyniki II etapu prac, na któ
rym została przeprowadzona eliminacja terenów nieprzydatnych
dla rozwoju miasta lub osiedla.

Etap IV. Przygotowanie wniosku o wyłączenie z granic
administracyjnych terenów rolniczych zbędnych dla
dalszego rozwoju miasta lub osiedla

Na tym etapie wionącą rolę spełniać powinna służba
urządzeniowo-rolna. Przedmiotem pracy będą tu określo
ne w etapie 11 tereny pozostające ODecme w granicach
administracyjnych miasta, wykorzystywane na cele pro
dukcji rolniczej i jednocześnie nieodpowiednie dla dalsze
go rozwoju danej jednostki osadniczej. Praktycznie będą
to z reguły tereny położone pomiędzy dotychczasowymi
granicami administracyjnymi a obszarami już zainwesto
wanymi w sposób miejski, względnie przewidzianymi do
takiego zainwestowania w przyszłości tereny, które są nieprzydane dla rozwoju miasta lub osiedla ze względu na
warunki fizjograficzne, strefy ochronne itd. lub też stano
wią obszary -użytków rolnych, których przeznaczanie na
rozwój inwestycji typu miejskiego jest niewskazane i nie
celowe ze względu na postanowienie uchwały w spra
wie ochrony użytków rolnych.
Tereny te w uzasadnionych przypadkach powinny stać
się przedmiotem wniosku o wyłączenie z granic admini
stracyjnych miasta lub osiedla.
W myśl postanowień uchwały tereny postulowane do
wyłączenia powinny stanowić zwarte rolnicze organizmy
gospodarcze, tzn. całe państwowe gospodarstwa rolne, rol
nicze spółdzielnie produkcyjne względnie pojedyncze go
spodarstwa indywidualne lub zespoły takich gospodarstw.
W praktyce, często można spotkać przypadki włączenia
w ciągu ubiegłych lat w granice administracyjne miast
lub osiedli części rozłogów poszczególnych przylegających
wsi. O ile te grunty okażą się zbyteczne dla dalszego roz
woju miasta, należy je bezwzględnie wyłączyć z granic
administracyjnych miasta i z powrotem włączyć do obszaru
gromady. Zaznaczyć tu trzeba, że przy korekcie granic ad
ministracyjnych miast winno się zwracać szczególną uwagę
na problem dostosowania przebiegu projektowanej granicy
do zmian w charakterze wykorzystywania terenu. Rzeczą
technicznie niemożliwą jest wyłączanie z granic admini
stracyjnych miasta drobnych enklaw użytków rolnych pod
legających ochronie, znajdujących się pomiędzy terenami
obecnych lub przewidywanych inwestycji miejskich. To sa
mo najczęściej dotyczy wąskich półenklaw użytków rol
nych dobrej jakości, przenikających wąskimi pasmami w
przestrzenny organizm miasta. Nowe granice powjnny
kształtować zwarty kontur miasta lub osiedla. Przebieg
tych granic winien jednak uwzględniać zarazem potrzeby
prawidłowej organizacji terenów produkcji rolniczej na
obszarach sąsiadujących gromad.
Może się również niekiedy zdarzyć konieczność włącze
nia w granice miasta nowych terenów, znajdujących się
obecnie poza jego granicami. Dotyczyć to będzie szczegól
nie gruntów już zabudowanych, związanych funkcjonalnie
z miastem lub osiedlem. Należy jednak przy tym pamię
tać o jak najbardziej oszczędnym włączaniu w granice
administracyjne omawianych jednostek osadniczych, użyt
ków rolnych podlegających ochronie.
Etap IV można będzie wówczas uznać za zakończony,
gdy wszystkie zainteresowane wydziały tzn.:
— rolnictwa i leśnictwa,
— budownictwa, urbanistyki i architektury,
— gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
przedłożą prezydium właściwej terenowo rady narodowej
swój wzajemnie uzgodniony wniosek w sprawie korekty
granic. Mogą się zdarzyć przypadki, że poszczególne wy
działy nie dojdą do porozumienia. Przedstawiają one wtedy
swoje stanowiska prezydium rady narodowej. Prezydium
po ustosunkowaniu się do przedłożonych mu rozbieżnych
stanowisk podejmie odpowiednią uchwałę, w której wy
razi swoje poglądy, a następnie wystąpi z odpowiednim
wnioskiem o zatwierdzenie zmian w przebiegu granic —
w trybie obowiązujących przepisów.
Etap V. Sporządzenie planu najwłaściwszego wykorzystania
użytków rolnych pozostawionych w granicach administra
cyjnych miasta lub osiedla

Etap ten jest, z punktu widzenia gospodarki rolnej, lo
gicznym zakończeniem całości postępowania. Przeprowadzać
go powinien wydział rolnictwa i leśnictwa działający przez
biuro geodezji i urządzeń rolnych oraz komórkę produkcji
roślinnej. Prace tego etapu rozpocząć należy od zbilanso
wania obszarów użytków rolnych pozostawionych w gra
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nicach administracyjnych miasta lub osiedla z podziałem
(w oparciu o ustalenia poprzednich etapów postępowania)
na tereny przeznaczone na stałe dla intensywnej produkcji
rolniczej oraz tereny przewidywane do stopniowego wyłą
czania z tej produkcji w poszczególnych 5-latkach.
Tereny przewidywane do wyłączenia z produkcji w po
szczególnych okresach należy z kolei podzielić na:
— trwale zainwestowane rolniczo poprzez wykonanie za
biegów melioracyjnych (dreny, rowy zakryte, rowy otwarte
itd.),
— trwale zainwestowane rolniczo poprzez budownictwo
(zagrody, budynki gospodarcze, szklarskie itp.),
— okresowo zainwestowane (sady, plantacje krzewów ja
godowych, inspekty, deszczownie przenośne itd.),
— niezainwestowane (np. nie drenowane, grunty orne,
pastwiska, łąki).
W toku bilansowania powinien zostać określony stopień
zamortyzowania oraz okres czasu niezbędny dla pełnej
amortyzacji istniejących na poszczególnych terenach in
westycji rolniczych.
Dysponując bilansem powierzchniowym, przy równoczes
nym zlokalizowaniu poszczególnych pozycji bilansu na ma
pie miastaG), można porównać przewidywany termin wy
łączenia z produkcji rolniczej określonych obszarów z da
nymi wskazującymi na stopień zamortyzowania istnieją
cych na tych obszarach inwestycji w momencie ich likwi
dacji. Wynikające z takiego porównania wnioski ułatwią
z jednej strony racjonalne stopniowanie przeznaczenia te
renów pod budownictwo, z drugiej natomiast umożliwią
maksymalne wykorzystanie środków produkcji rolniczej
(tzn. użytków rolnych i inwestycji) do czasu ich zlikwi
dowania bądź przekazania na cele miejskie. Porównanie
takie skonkretyzuje również potrzebę ewentualnego podzia
łu okresów poszczególnych 5-latek, w których mają być
przekazywane określone tereny, na jednoznacznie wskazane
lata.
Tak więc jednym z wyników prac prowadzonych na
tym etapie powinien być plan wykorzystania użytków
rolnych w danej jednostce osadniczej, określający m. in.
w odniesieniu do poszczególnych działek (lub bloków dzia8) Ha którą naniesiono wyniki prac etapu III.

łek), które mają być w przyszłości wyłączone z produkcji
rolniczej, następujące dane:
— długość okresu rolniczej eksploatacji (w latach),
— pożądane ukierunkowanie produkcji,
— wskazówki co do charakteru społecznego jednostek
gospodarki rolnej prowadzących działalność produkcyjną.
Mogą tu być brane pod uwagę między innymi różnego ro
dzaju przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdziel
cze względnie indywidualni właściciele bądź dzierżawcy.
Zakończeniem prac powinna być próba zbilansowania
całości przewidywanej produkcji, zmierzająca do właściwe
go jej ukierunkowania na obszarach przeznaczonych do
stopniowego przekazywania na cele inwestycji miejskich.
* * *
Przedstawione poglądy są pierwszą próbą kompleksowego
ujęcia problematyki analizowania miejscowych planów za
gospodarowania przestrzennego miast i osiedli z punktu
widzenia ochrony użytków rolnych. Próba ta stanowi ra
mowy przykład wymagający w każdym konkretnym przy
padku indywidualnego podejścia uzależnionego od lokalnej
specyfiki.
I tak np. innej dokładności przy analizowaniu proble
mów wymagało będzie miasto duże, innej średnie, a jesz
cze innej — małe miasto lub osiedle. Często też małe mia
steczka i osiedla, będące faktycznie organizmami o charak
terze wiejskim, nie będą wymagały stosowania pełnego cy
klu omówionego postępowania w odniesieniu do obsza
rów użytków rolnych zawartych w ich granicach admini
stracyjnych. Niektóre fragmenty tego cyklu mogą mieć jed
nak zastosowanie w celu uporządkowania terenów zainwe
stowania miejskiego.
Tak samo jak można mieć różne podejście do poszczegól
nych miast ze względu na ich cechy (wielkość obszaru,
liczba mieszkańców, stopień uprzemysłowienia itp.), można
również w odmienny od przedstawionego sposób trakto
wać kolejność poszczególnych etapów postępowania. I tak
np. etap V może być wykonywany równocześnie z etapem
III a nawet II, a etap IV może następować dopiero po
wykonaniu prac omówionych w etapie V itd. W każdym
przypadku etapy te ściśle się ze sobą wiążą i wzajemnie
uzupełniają. Określona kolejność postępowania przyjęta w
treści artykułu miała na celu możliwie jasne przedstawie
nie zalecanej metody systematycznego rozpatrywania pro
blematyki rozwoju przestrzennego miast i osiedli w aspek
cie maskymalnej ochrony użytków rolnych.

ANDRZEJ HOPFER

UKD 031.11:528.46

0 możliwościach praktycznego uwzględnienia wpływu czynników terenowych na kształtowanie
Wielkotowarowego gospodarstwa rolnego
Część II
tV. Możliwości praktycznego stosowania współczynników
odpowiadających wpływowi różnych czynników terenowych
przy projektowaniu układu areału i przebiegu granic
zewnętrznych gospodarstwa rolnego

Przystępując do omówienia niektórych możliwości zasto
sowań przedstawionych w części I współczynników zwró
cić należy uwagę na kilka podstawowych warunków, które
powinny być spełnione, aby rozwiązywane tą drogą zagad
nienie projektowe zapewniało właściwy przebieg produkcji
rolnej na analizowanym obszarze.
Punkt wyjścia do ustalenia konkretnych wartości różnych
współczynników powinny stanowić czynniki gospodarcze
(scharakteryzowane krótko na wstępie niniejszego artyku
łu), zwłaszcza w przedmiocie uzależniania tych współczyn
ników od typów stosowanych w danym rejonie maszyn po
ciągowych, od przyjętego kierunku produkcji rolnej itp.
Należy także ustalić tzw. ograniczenia w projektowaniu.
Ograniczenia takie będą stanowić pewne linie terenowe,
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których nie wolno będzie przekraczać przy lokalizacji
i kształtowaniu areału gospodarstwa mimo wskazań płyną
cych z przebiegu projektowania. Mogą to być np. granice
administracyjne wyższego rzędu, szlaki komunikacyjne
o dużej intensywności ruchu itp.
Rolę ograniczeń spełniać też będą podobne ustalenia prze
prowadzone odnośnie utrzymania w granicach organizo
wanego gospodarstwa konturów użytków. Dotyczyć to może
konkretnego obszaru trwałych użytków zielonych, zbiorni
ka wodnego itp. Trzeba także zwracać uwagę na to, aby
omawiane tu projektowanie wykonywane było łącznie dla
całego zespołu sąsiadujących ze sobą jednostek. Dzięki
temu, rozwiązanie korzystne dla jednego z gospodarstw
nie będzie pogarszać warunków produkcji gospodarstw są'
siednich, a w wyniku projektu poprawie ulegną ogólne wa
runki produkcji rolnej całego zespołu. Jest to zaleceniszczególnie istotne, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, ¿e
natychmiastowa realizacja całości uzyskanych rezultatów
jest najczęściej niemożliwa, będzie ona przeważnie doko
nywana stopniowo przy okazji przeprowadzania różnych za

biegów geodezyjno-urządzeniowych na obszarach objętych
projektowaniem, stanowiąc przy tym podstawę do zasto
sowania w tych zabiegach dalekowzrocznych, docelowych
rozwiązań.
Praktyczne stosowanie proponowanej tu metody odbywać
się może w dwu zasadniczych wariantach:
1. Obliczeniowym — polegającym na mnożeniu
wielkości powierzchniowych przez odpowiadające im war
tości kolejnych (lub łączonych) współczynników liczbowych
odzwierciadlających wpływ różnych czynników terenowych
(od Wj do W5). Otrzymać można tą drogą wskaźnik teore
tyczny (np. odpowiadający układowi zgodnemu z przygoto
wanym dla danego gospodarstwa schematem — rys. 2)
i wskaźniki praktyczne, ustalone na podstawie kolejnych
przybliżeń rozwiązania projektowego. Porównywanie tych
wskaźników pozwoli na ocenę stopnia przybliżenia danego
etapu projektu do rozwiązania optymalnego. Wariant ten
wyklucza w zasadzie pomyłki i daje wyniki wiernie od
zwierciedlające uzyskiwany w wyniku projektowania efekt.
Jest to jednak wariant bardzo pracochłonny, co w zesta
wieniu z niewielką dokładnością, potrzebną w tego typu
projektach, decyduje o nieopłacalności jego stosowania.
2. Graficznym — polegającym na przypisywaniu po
szczególnym wartościom współczynników odpowiednich
oznaczeń graficznych i przedstawianiu ich na podkładzie
mapowym. Wpływ każdego współczynnika może być w tym
przypadku pokazany na' odrębnym arkuszu (np. na kalce
technicznej), kolejno nakładanym na mapę z przedstawio
nym na niej obrazem terenu, na obszarze którego ma być
wykonane projektowanie. Tak przygotowane arkusze ro
bocze należy z kolei nałożyć na siebie i zależnie od przy
jętego sposobu oznaczeń graficznych, obszary charaktery
zujące się największym (lub najmniejszym) natężeniem barw
można określić jako najmniej (lub najbardziej) korzystne
dla zamknięcia ich w granicach projektowanego gospodar
stwa. .Test to metoda uwypuklania, podkreślania sytuacji
korzystnych (lub niekorzystnych) z punktu widzenia wpły
wu omawianych tu czynników.
Przy stosowaniu tej metody, wspomniane wyżej ograni
czenia należy przedstawić na kolejnych arkuszach w po
staci linii lub obszarów oznaczonych odrębną techniką gra
ficzną i wyłączyć je z projektowania.
Z uwagi na szczupłość miejsca nie można tu zaprezen
tować przykładowego rozwiązania przez pokazanie wszyst
kich, kolejnych arkuszy roboczych i poprzestać trzeba na
załączeniu arkusza końcowego, stanowiącego syntezę wpły
wu wszystkich uwzględnionych w projektowaniu czynników
terenowych (rys. 5).

Aby uzyskać te informacje, należy powiązać dalszy prze
bieg projektowania z występującym na rozpatrywanym ob
szarze układem komunikacyjnym i faktycznymi możliwoś
ciami poruszania się po nim pojazdów.
W tym celu należy wykorzystać opisaną uprzednio me
todę określania odległości geometrycznej elementów po
wierzchniowych gospodarstwa od jego centrum produkcyj
nego. Wykorzystanie to polega na wykonaniu następujących
czynności.
— Na podkładzie mapowym (może być to także arkusz
kalki technicznej założony na mapę przedstawiającą obraz
terenu, na którym ma być zlokalizowane projektowane go
spodarstwo), w odpowiednich tabelkach wypisuje się cha
rakterystyki poszczególnych dróg, zawierające informacje
o rodzaju nawierzchni i wielkości spadku podłużnego (rys. 6)
oraz wartości współczynnika Wc. Następnie na podkładzie
należy wrysować tzw. linie obojętne [22], dzielące badany
obszar na zbionnie, czyli obszary ciążenia obsługiwanych
użytków do przylegających do nich dróg. Linie te kon
struują się w oparciu o znajomość warunków poruszania
się po obszarach użytków rolnych i drogach transportu rol
nego, posługując się następującą ogólną formułą:
5

5

L1 ∑ Wi +D1-W6 = L2∑ Wi + D2W6
i

(7)

i

w której:
L1, L2 — oznaczają długości przejazdów wykonywanych
po obszarach użytków,
D1, D2 — długości przejazdów wykonywanych po drogach
aż do punktu, od którego począwszy przewóz związany
z obsługą danego konturu odbywać się będzie dla całego
jego obszaru wspólnie.

Rys. 6. A, B — oznaczenia zbior
ni; 1, 2 — numery dróg
Rys. 7. S — punkt początkowy
wspólnych przejazdów dla zbior
ni A i B, L1, Li — długości prze
jazdów po polu; D1, D1 — dłu
gości
przejazdów
po
drodze;
— --------- granica Zbiorni

Przy tym, wielkości L są mnożone przez odpowiadające
im łączne wartości współczynników od W1 do W5 (zależ
nie od sytuacji terenowej), a wielkości D — przez odpo
wiednie dla poszczególnych odcinków dróg wartości Ws.
Przykład takiego rozwiązania pokazano na rys. 7.
Należy także określić przybliżone wielkości powierzchni
(P) każdej zbiorni oraz ich współczynniki wydłużenia K,
oznaczające stosunek długości figury zbiorni do jej szero
kości. Kilka przykładów takiego obliczenia przedstawiono
na rys. 8. Oba te wskaźniki wpisuje się do tabelek za
wierających charakterystyki poszczególnych zbiorni (rys. 6).

Rys. 5. Arkusz zbiorczy. Liczby wewnątrz poszczególnych okonturowań odpowiadają łącznej wartości współczynników W1—W,

Niezależnie od zastosowanego wariantu, w wyniku pierw
szego etapu pracy, wskazane zostaną obszary korzystne
z punktu widzenia rozmieszczenia na nich projektowanego
gospodarstwa, nie dając przy tym jeszcze odpowiedzi na
pytanie, jaki ma być ostateczny kształt figury, w jakiej
zamknięty będzie jego areał i jak przebiegać będzie linia
jego granic zewnętrznych.

343

Przyjąć można założenie, że dla uzyskania warunków do
najbardziej ekonomicznego prowadzenia produkcji rolnej
w zakresie wykorzystania mechanicznej siły pociągo
wej, istotne jest takie ukształtowanie areału gospodarstwa,
które zapewni jednakowe obciążenie transportowe układu
komunikacyjnego oraz stwarza zbliżone warunki obsługi
transportowej dla wszystkich przylegających do niego ob
szarów użytków rolnych. Należy więc ustalić, w oparciu
o znajomość przedstawionych wyżej współczynników, jakie
części zbiorni poszczególnych dróg powinny być przy ta
kim założeniu objęte linią granicy zewnętrznej gospodar
stwa.

drogi (np. zbiornia, której jedną z linii granicznych stanowi
linia określona z góry jako nieprzekraczalna w projekto
waniu — tor kolejowy, szeroka rzeka itp.) Taką właśnie
rolę spełniają zbiornie E i F na rys. 10, na którym przed
stawiono przykład tego rodzaju projektowania.
Pokazany na rys. 9 wykres można także wykorzystać
przy innym wariancie tego etapu projektowania. Można
mianowicie za jego pomocą zaprojektować przebieg i przy
bliżone parametry (wyrażone wartością W6) drogi, która
winna obsłużyć określony obszar użytków rolnych lub też
wskazać, w jaki sposób istniejący układ komunikacyjny
powinien być uzupełniony (np. przez wprowadzenie nowego
odcinka drogi, poprawienie warunków transportowych nie-

Rys. 9. Litery a i b wskazują, z której krzywej należy odczy
tywać wskazania przy możliwości wydłużenia zbiorni (b) lub jej
poszerzenia (a)

Rys. 10.

Aby umożliwić realizację tego zadania, należy obliczyć
wielkości przyrostów (lub ubytków) powierzchni użytków
rolnych obsługiwanych przez drogę charakteryzującą się
określonymi warunkami transportowymi (reprezentowanymi
przez wartość W6) powstających w wyniku poprawienia
(lub pogorszenia) tych warunków, przy zachowaniu stałej
wielkości transportochłonności każdej ze zbiorni. Transportochłonność oznacza tu średnią odległość przeli
czeniową jednostki powierzchni mierzoną np. od ośrodka
gospodarczego. Dla obszaru o powierzchni P, długości prze
jazdów po polu L i długości przejazdów po drodze D, bę
dzie ona wyrażona wzorem:
5
P1 (L1

5

∑ W+ D1JF6) + F2 (L2 ∑ W + D2JF6) +

.. .

5

-- Pn(Ln∑

JF+ DnJF6)

(8)
przy czym P = P, + P2 + ... Pn.

Zmiana warunków transportowych drogi, a więc zmiana
wartości współczynnika W6 uwzględniona została w prze
działach różniących się o 0,33, przy uwzględnieniu wiel
kości areału zbiorni i ich wydłużeniu — K.
Na rys. 9 pokazano wykres opracowany na podstawie
opisanych wyżej obliczeń, który można wykorzystać w
drugim etapie projektowania, odczytując z niego wielkości
procentowe wyjściowej powierzchni zbiorni odpowiadające
zmianie W6 o jednostkę skali, tj. 0,33.
Aby w toku projektowania pozostawać w zgodzie z za
łożeniem żądającym zachowania stałej wielkości transporto
chłonności, trzeba w każdej zbiorni pozostawić początkowo
tę samą powierzchnię, a następnie skorygować ją w za
leżności od wskazań wynikających z wykresu. Istotny przy
tym jest wybór drogi, której zbiornie będą traktowane jako
wyjściowe, tzn. w stosunku do których będzie się kolejno
dla każdej z pozostałych dróg określać różnice W6, a dla
pozostałych zbiorni — różnice wielkości obsługiwanej po
wierzchni.
O wyborze tym decydować może stan drogi (np. droga
zdecydowanie najlepsza lub najgorsza, co zapewnia uzy
skanie jednakowego znaku wszystkich poprawek po
wierzchniowych) lub cechy charakterystyczne zbiorni tej
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których istniejących dróg), aby uzyskać zmniejszenie trans
portochłonności dla całego obszaru gospodarstwa.
Końcowym rezultatem drugiego etapu projektowania, po
legającego na uwzględnieniu roli układu i stanu dróg w
kształtowaniu areału gospodarstwa, powinno być uzyskanie
zwartej figury ograniczonej liniami zamykającymi zbiornie
poszczególnych dróg. Kształt tej figury, a także kształty
figur uzyskanych dla tego samego obiektu, przy zasto
sowaniu innych założeń lub przy stopniowym zwiększaniu
areału zamykanego w granicach tych figur, dają projek
tantowi orientację w przedmiocie poszukiwanego kształtu
areału gospodarstwa.
Konfrontując wyniki otrzymane na arkuszu zbiorczym, na
którym określona zostaje ogólna lokalizacja obszaru pro
jektowanego gospodarstwa (I etap pracy), z rezultatami
uzyskanymi w zakresie kształtu figury tego gospodarstwa,
wynikającego z uwzględnienia wpływu układu komunika
cyjnego (II etap), można ustalić zarys granic gospodar
stwa.
Ostateczny układ areału ustalony zostanie po sprawdze
niu zgodności wielkości powierzchni użytków i klas grun
tów zamkniętych w tak określonych granicach z założe
niami gospodarczymi oraz po zaprojektowaniu szczegóło
wego przebiegu linii granicy zewnętrznej obiektu przy
uwzględnieniu występujących w terenie czynników mogą
cych stanowić oparcie dla tych granic. Kwestia projektowa
nia położenia tej granicy nie wymaga specjalnego omówie
nia i opiera się o dwie podstawowe zasady:
1. Odcinanie przy naturalnych liniach terenowych ob
szarów, które mogą być dogodnie uprawiane przez gospo
darstwo, do którego obszar taki zostanie przyłączony
z punktu widzenia możliwości dojazdu i wielkości tego
obszaru.
2. W przypadkach, gdy sytuacja pozwala na stosowanie
rozwiązań alternatywnych — decyzję, w jakim miejscu na
leży dociąć (odciąć) wątpliwy fragment areału należy uza
leżnić od wskazania wynikającego z następującego wyra
żenia:
tɪ ≡ G
(9)
We wzorze tym tɪ i t2 oznaczają transportochłonność dwu
rozpatrywanych fragmentów użytków, a o włączeniu jed
nego z nich do konkretnego gospodarstwa decyduje mniej
sza wartość t.

V. Uwagi końcowe
Opisany wyżej sposób projektowania układu areału
i przebiegu granic Wielotowarowych gospodarstw rolnych
nie wyczerpuje możliwości zastosowań przedstawionych
współczynników liczbowych odpowiadających wpływowi
różnych czynników terenowych. Metoda ta pozwala także
na ustalanie optymalnego miejsca lokalizacji bazy budyn
kowej z przyjętego tu punktu widzenia, na ustalenie kie
runku gospodarowania odpowiadającego określonym warun
kom terenowym itp. Jest ona propozycją usprawnienia
i usystematyzowania dotychczasowych sposobów projekto
wania, a także próbą zwrócenia baczniejszej uwagi pro

jektantów na lekceważony czasem element czynników te
renowych.
Dalsze badania i próby wykaźą, w jakim stopniu i czy
zawsze projekt wykonany przy zastosowaniu opisanej tu
metody będzie racjonalniejszym i właściwszym rozwiąza
niem zagadnienia niż rozwiązania uzyskiwane przy posłu
giwaniu się tradycyjnymi sposobami projektowania.
Uwaga. Oznaczenia dotyczące cytowanych pozycji lite
ratury odnoszą się do wykazu piśmiennictwa zamieszczo
nego w zakończeniu artykułu tegoż autora: Czynniki tere
nowe jako przedmiot zainteresowania rolniczej służby geo
dezyjnej — Przegląd Geodezyjny nr 5/1967 r.
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Zastosowanie maserów 1 laserów w geodezji
1. Wstęp
Wykorzystanie zdobyczy fizyki teoretycznej oraz elektro
niki przyczyniło się do powstania przełomu w dotychcza
sowych klasycznych metodach zakładania osnów geodezyj
nych ∣oraz w pomiarach i opracowaniach wyników. Roz
wój metod pomiarowych uzależniony jest od rozwoju kon
strukcji przyrządów. Przykładem tego może być wprowa
dzenie dalmierzy elektromagnetycznych do pomiarów geo
dezyjnych. Nie wszystkie jednał< problemy związane z po
miarami odległości zostały przez to rozwiązane pozytywnie
i definitywnie. Dlatego też w dalszym ciągu pilnie śledzo
ny był wszelki postęp w dziedzinie fizyki i elektroniki.
W 1954 r. C. H. Townes, S. P. Gordon i H. J. Zeiger ze
Stanów Zjednoczonych podali koncepcję pierwszego wzmac
niacza i generatora kwantowego dla zakresu mikrofalowego
nazwanego maserem.
Niezależnie od uczonych amerykańskich uczeni radzieccy
N. G. Basow i A. Μ. Prochorow w tym samym roku także
opracowali konstrukcję masera. W ślad za tymi wynalaz
kami w 1960 r. zostaje zbudowany przez Maimana pierwszy
generator świetlny nazwany laserem. Wynalezienie tych
urządzeń dało początek nowej gałęzi fizyki — elektronice
kwantowej.
Działanie maserów i laserów bazuje na zjawisku emisji
wymuszonej, którego podstawy teoretyczne opracował w
1917 r. A. Einstein. Zasada pracy zarówno maserów jak i la
serów w ogólności jest taka sama. Różnica natomiast wy
stępuje w rozwiązaniach technicznych tych przyrządów.
W zależności od stosowanej substancji czynnej można
wyróżnić masery gazowe (amoniakalny, wodorowy, cyjano
wodorowy, pary rubidu i srebra itp.), krystaliczne (rubi
nowy, rutylowy, wolframinowy), cieczowe — wykorzystujące
wodę, masery pompowane optycznie itp. W laserach można
wyróżnić podobne grupy, a więc: lasery krystaliczne wyko
rzystujące rubin, fluorek wapnia i baru oraz różne wolframiny itp., lasery z ciałem stałym ale niekrystaliczne,
wykorzystujące tworzywa niekrystaliczne, lasery gazowe,
w których stosowane są gazy szlachetne: hel i neon, ar
gon kryntonu, ksenon itp. Inną grupę stanowią lasery pół
przewodnikowe oraz cieczowe z rozproszonymi jonami pier
wiastków ziem rzadkich.
Stałe pomnażanie asortymentu substancji czynnych mase
rów i laserów jest ważne ze względu na wytwarzanie lub
wzmacnianie promieniowania elektromagnetycznego, o ści
śle określonej długości fali w różnych zakresach widma
promieniowania. To z kolei ma duże znaczenie przy wy
borze najodpowiedniejszego promieniowania w zastosowaniu
do konkretnych rozwiązań technicznych.
Wykrvcie maserów i laserów — nowych źródeł fal elek
tromagnetycznych przyczyniło sie do rozwoju postępu
w dziedzinie konstrukcji przyrządów i metod pomiarowych,
a także stworzyło całkiem nowe możliwości w zakresie
techniki pomiarów.
Rewelacja tych nowych urządzeń kwantowych polega na
szczególnych właściwościach wytwarzanego promieniowa
nia. Można powiedzieć, że w zasadzie są to urządzenia nie
wytwarzające szumów. Promieniowanie wytworzone przez

laser charakteryzuje się wysoką mocą, spójnością, monochromatycznością, dużą jasnością i kierunkowością wiązki.
Wszystkich tych cech w dużym stopniu pozbawione były
dotychczas stosowane konwencjonalne źródła promieniowa
nia w elektronicznych przyrządach geodezyjnych.
Na bazie nowych urządzeń kwantowych powstało szereg
rozwiązań technicznych zastosowanych w geodezji i dzie
dzinach pokrewnych. Niektóre z nich zostaną krótko omó
wione w tym artykule.

2. Zastosowanie maserów w radioastronomii
Masery, jak dotąd, znalazły najszersze zastosowanie w ra
dioastronomii. Przeprowadzono już cały szereg pomyślnych
eksperymentów z zakresu radiolokacji różnych obiektów
kosmicznych.
Maser jest zdolny do przechwycenia i wzmocnienia nawet
bardzo słabego sygnału przychodzącego z przestrzeni po
zaziemskiej z odległych planet, mgławic czy galaktyk. Te
chnicznie problem ten został rozwiązany w ten sposób, że
w Ognisku radioteleskopu umieszczony jest wzmacniacz
maserowy.
Pierwszym praktycznym wykorzystaniem masera w ra
dioastronomii było wykrycie sygnału odbitego od planety
Wenus w 1958 r. Później eksperymenty powtórzono z in
nymi planetami, a także przystąpiono do sondażu mgła
wic i galaktyk ∣[10].
Radiolokacja planet Odgrywa ważną rolę w określeniu
wielkości jednostki astronomicznej [10]. Względne odleg
łości w naszym słonecznym systemie znane są z optycz
nych obserwacji z dokładnością do 10—6—10—7. Bezwzględ
na wartość astronomicznej jednostki znana jest tylko z do
kładnością 1·—2 · 10—3. Na podstawie radiolokacyjnych
pomiarów odległości do planet można będzie wyznaczyć
wartość jednostki astronomicznej z dokładnością zbliżoną
do dokładności wyznaczenia prędkości światła.
Radiolokacja planet może dostarczyć jeszcze całego sze
regu innych informacji, a szczególnie dotyczących budowy
atmosfery, struktury powierzchni i prędkości obrotu planet.
Prędkość obrotu można określić np. przez pomiar efektu
Dopplera dla różnych części planety.

3. Zastosowanie maserów jako wzorców częstotliwości
i czasu
Własności masera amoniakalnego decydują o wykorzy
staniu go w roli generatora. Jego generator odznacza sie
bardzo dużą stabilnością rzędu 10-'0 — 10—12 co stanowi
2 — 0,02 Hz wytwarzanej częstotliwości równej w przybli
żeniu 24 000 MHz. Dzięki tak dużej dokładności maser amo
niakalny znalazł zastosowanie jako doskonały regulator
chodu zegarów astronomicznych. Zegar regulowany przez
maser zapewnia dokładność ± 1 sek na kilkaset lat.
Z innych maserów, które znalazły zastosowanie jako
wzorce częstości, należy wymienić maser pompowany op
tycznie o stabilności 10-8 — 10 ɪθ oraz najdokładniejszy
obecnie wzorzec częstości — maser wodorowy zapewniający
dokładność równą + 1 Hz.
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4. Zastosowanie laserów w lokacji obiektów kosmicznych
i ziemskich
Wykres przedstawiony na rysunku 1 podaje zasięg pro
mieniowania laserowego jako funkcję energi wyjściowej
impulsu. Podane zakresy można uznać za realne możliwości
lokacji obiektów pozaziemskich.
Klasyczne systemy radarowe ustępują lokacji świetlnej
w warunkach kosmicznych nie tylko pod względem za
sięgu, ale też pod względem dokładności, zdolności roz
dzielczej oraz ciężaru i wymiarów aparatury.

Urządzenie lokacyjne posługujące się wiązką spójnego
światła laserowego zostało nazwane colidarem.
Pierwsze próby lokacji ciał niebieskich przeprowadzane
były w stosunku do obiektu kosmicznego położonego naj
bliżej Ziemi, tj. Księżyca. Eksperymenty te były udane
i potwierdziły przypuszczenia co do możliwości szerokiego
zastosowania promieniowania laserowego w badaniach
kształtu, wymiarów i rzeźby Księżyca.
Lokacja za pomocą światła laserowego na powierzchni
Ziemi jest ograniczona ze względu na pochłanianie i roz
praszanie promienia świetlnego w atmosferze. Przy wyko
nywaniu pierwszych prób osiągnięto zaledwie zasięg rzędu
paru kilometrów i dokładność kilku metrów. Obecnie prze
prowadzone próby i opracowania teoretyczne pozwalają
spodziewać się znacznego postępu w tym zakresie szczegól
nie przy wykorzystaniu laserowego promieniowania pod
czerwonego.
Lokacja obiektów przy wykorzystaniu światła laserowe
go dotyczy także różnych obiektów położonych w głębi
mórz. Przewiduje się przy tym wykorzystanie promienio
wania dobrze przepuszczanego przez wodę morską. Promie
niowanie takie o barwie zielonej może być wytwarzane
przez laser cieczowy z roztworem Chelatowym jonów
terbu.

5. Zastosowanie laserów w geodezji satelitarnej

Najszersze do tej pory praktyczne zastosowanie laserów
przejawia się w geodezji satelitarnej.
Na podstawie obserwacji sztucznych satelitów Ziemi wy
znacza się kosmiczną sieć triangulacji. Sieć taką wykorzy
stuje się między innymi do określenia kształtu i wymia
rów Ziemi. W sieci triangulacji kosmicznej zachodzi ko
nieczność pomiaru elementów liniowych baz w celu na
dania sieci odpowiedniej skali. Pomiar taki jest możliwy
dzięki wykorzystaniu światła laserowego, wysłanego z Zie
mi i odbijającego się od specjalnych zwierciadeł sztucznego
satelity.
W 1965 r. przeprowadzono pomiary odległości do satelity
S —66 w zasięgu 1600 km i do satelity BE-C w zasięgu
2000 km. Pomiar ma przebieg analogiczny do pomiarów
radiolokacyjnych. W kierunku satelity wysyłane są impulsy
świetlne, które po odbiciu od luster satelity powracają do
układu teleskopowego. Na podstawie momentu wyjścia
i powrotu sygnału określa się odległość.
Położenie satelity może być określone na podstawie po
miarów liniowych wykonanych z trzech różnych punktów
naziemnych. Położenie dowolnego punktu na powierzchni
Ziemi można określić wykonując pomiar z trzech punktów
znanych i czwartego określanego.
Wymienione pomiary prowadzone są przez stacje lase
rowe Stanów Zjednoczonych rozmieszczone w różnych
punktach Ziemi.

6. Zastosowanie laserów w dalmierzach świetlnych

Problem ten najbardziej interesuje nas ze względu na
coraz szersze zastosowanie dalmierzy świetlnych w pomia
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rach geodezyjnych. Obecnie prowadzone prace badawcze
idą w kierunku adaptacji laserowych źródeł światła w miej
sce stosowanych konwencjonalnych źródeł. Problem ten jest
ważny z uwagi na specyficzne własności światła lasero
wego i cechy, których w takim stopniu nie posiadają źró
dła konwencjonalne. Z zastosowaniem laserowych źródeł
promieniowania w dalmierzach świetlnych wiąże się na
dzieje wyeliminowania istniejących wad. Najważniejsze
z nich są następujące:
1. Niemożność pracy w złych warunkach atmosferycz
nych (mgła, duże zapylenie i zadymienie, deszcz, śnieg).
2. Trudność pracy w ciągu dnia.
3. Ograniczony zasięg.
Laser dzięki dużej jasności, znacznie przewyższającej
spektralną jasność Słońca, o wiele lepiej pokonuje złą wi
doczność aniżeli najmocniejsze z istniejących źródeł stoso
wanych w dalmierzach.
Zasięg dalmierzy świetlnych, jak już wspomniano, ogra
niczony jest przez dwa zasadnicze czynniki: pochłanianie
i rozproszenie promieniowania świetlnego w atmosferze.
Zjawisko pochłaniania związane jest z przemianami ener
getycznymi zachodzącymi wewnątrz cząstek gazów wcho
dzących w skład atmosfery. Znajomość właściwości pochła
niania poszczególnych gazów stwarza możliwość zastoso
wania takiego promieniowania, które najsłabiej będzie po
chłaniane przez atmosferę. Dotychczasowe badania wyka
zują, że na największą uwagę zasługuje promieniowanie
z pasma podczerwieni.
Rozproszenie promieniowania zależy natomiast od sto
sunku wymiarów cząstek ciał stałych i pary wodnej do
długości fali promieniowania. Problem ten również można
częściowo pokonać dobierając promieniowanie o odpowied
niej długości fali świetlnej.
Bezpośredni związek z zasięgiem dalmierza świetlnego
ma także kierunkowość wiązki. Dużą kierunkowość wiązki
uzyskuje się dzięki temu, że w wiązce promieni lasero
wych znajdują się tylko te, które mają przebieg równole
gły w stosunku do osi materiału czynnego lasera. W związ
ku z tym wychodząca wiązką posiada rozbieżność rzędu
dziesiętnych stopnia. Zwiększenie zbieżności do 1” można
otrzymać skupiając wiązkę przez układy teleskopowe.
Bardzo istotna wadą występującą we współczesnych dal
mierzach są zakłócenia w postaci szumów. Powstają one
w wyniku tego, że do dalmierza wraz ze światłem odbi
tym przedostaje się także światło inne, przypadkowe. Sto
sując światło laserowe można pokonać tę trudność dzięki
temu, że jest ono monochromatyczne i w związku z tym
przez zastosowanie filtrów przepuszczających tylko światło
o określonej długości fal można zabezpieczyć się przed
wpływem innego promieniowania.
Wykorzystując właściwości światła laserowego można
mieć nadzieję na wykonywanie pomiarów odległości w do
wolnych porach i złych warunkach widoczności.
Katedra Geodezji Astronomicznej i Fizycznej w München
poczyniła pierwsze kroki w kierunku zastąpienia zwykłego
źródła światła w dalmierzach źródłem światła laserowego.
Pierwszy eksperyment wykonano z dalmierzem typu Geodimetr NASM-4B stosując laser helowo-neonowy.
Światło laserowe użyte w roli fali nośnej może być
modulowane częstotliwościami pomiarowymi geodimetru,
a pomiar odległości będzie realizowany przez wyznacze
nie różnicy faz fali wysłanej i odbitej modulowanej czę
stotliwościami pomiarowymi. .Tak widać zasada pomiaru
z laserowym źródłem światła nie uległa zmianie.
W Stanach Zjednoczonych wykonano próbne pomiary
Geodimetrem NASM-4D przy wykorzystaniu lasera. Zmie
rzono odległości 50, 421, 1650 i 13 000 m, z laserowym źró
dłem światła i przy użyciu lampy rtęciowej. W pierw
szym przypadku uzyskano lepszą zgodność wewnętrzną
wyników i tak dla odległości 421 m pomiary wykonane
na różnych częstotliwościach różniły się od 1 — 2 mm.
W ostatnio przeprowadzonych próbach z tym samym dal
mierzem osiągnięto dokładność rzędu 1 :1 000 000 dla dłu
gości 9,9, 18,6 97 i 26,1 mil (1 mila ang. <=
*1,61
km). Przy
pomiarze linii długości 42 km uzyskano dokładność ± 2 cm.
Odległości takiej nie jest w stanie zmierzyć żaden ze sto
sowanych dalmierzy świetlnych z konwencjonalnym źró
dłem światła.
Laser stosowany w tych doświadczeniach potrzebował
0,1 mocy tej, jaka byłaby potrzebna lampie rtęciowej.
Także w Związku Radzieckim prowadzone są prace ba
dawcze i eksperymenty nad zaadoptowaniem laserowych
źródeł światła w dalmierzach świetlnych. Prace te idą

w kierunku podniesienia dokładności i zwiększenia zasięgu
dalmierzy świetlnych. W związku z tym opracowano pro
jekt dalmierza świetlnego z aktywnym urządzeniem odbi
jającym ∣[8]. Wyposażenie, a także zasada pomiaru takim
dalmierzem, jest podobna jak w dalmierzach radiowych.
W skład takiego dalmierza wchodzą dwie stacje: główna
i pomocnicza. Istotną zaletą dalmierzy z aktywnym urzą
dzeniem odbijającym jest możność utrzymywania łączności
pomiędzy stacjami, na falach stosowanych do modulacji
strumienia świetlnego.

bardzo ważną rolę. Przyrządy pracujące w oparciu o zja
wisko interferencji światła są obecnie najdoκladniejszymi
przyrządami stosowanymi do pomiarów odległości w zakre
sie do 1 km. Odległości pomierzone interferometrycznie
spełniają rolę baz kontrolnych i komparacyjnych.
Duża jasnosć spektralna oraz inne wymienione już ce
chy światła laserowego pozwalają na otrzymanie dosko
nałego oorazu prążków interferencyjnych ała dużego za
kresu mierzonych długości. Teoretycznie dla światła mono
chromatycznego obraz prążków interferencyjnych można
uzyskać dla odległości rzędu 96 000 km. Przy zastosowaniu
konwencjonalnych źródeł światła wyrazistość prążków zani
ka już dla różnicy dróg rzędu paru decymetrów. W Naro
dowym Biurze Standardów USA obserwowano wyraźne
prążki interferencyjne lasera helowo-neonowego dla róż
nicy dróg rzędu 100 m. Wielkość taką można pomierzyć
z dokładnością rzędu połowy długości fali świetlnej, co od
powiada ułamkowi mikrona. Tak duża dokładność suge
rowałaby możliwość zastosowania światła laserowego w roli
wzorca długości. Obecnie wzorzec jednego metra definio
wany jest jako długość równa 1 650 763,73 długości fali pro
mieniowania w próżni, odpowiadającego przejściu pomiędzy
poziomami 2 pl0 i 5 d5 atomu kryptonu 86. Wykorzystanie
światła laserowego może przyczynić się do powstania no
wej definicji wzorca długości. Także dzięki precyzyjnym
pomiarom odległości przy zastosowaniu światła laserowego
do interferometrii będzie można dokładniej wyznaczyć
prędkość światła. Zagadnienie to jest szczególnie ważne
z uwagi na rozwój różnych dalmierzy elektromagnetycz
nych.
Pomiary interferometryczne mają także duże znaczenie
przy ustawianiu dużych zespołów maszyn, jak również do
kontrolowania założonych warunków geometrycznych współ
pracujących wzajemnie części maszyn.
Zakres zastosowania metod interferometrycznych przy
użyciu światła laserowego stale powiększa się. Jako przy
kład można podać wykorzystanie wymienionych metod do
ustawiania z najwyższą precyzją elementów w jednej pro
stej na odległość do 1 km. Zagadnienie takie występuje
np. przy ustawieniu w linii elementów akceleratora linio
wego i różnego rodzaju precyzyjnych prowadnic.

8. Zastosowanie laserów w technice obliczeniowej i budowie
maszyn matematycznych

W obecnie stosowanych dalmierzach świetlnych stosuje
się pasywne urządzenia odbijające w postaci luster odbi
jających, które spełniają bierną rolę w procesie pomiaru.
Wykres przedstawiony na rys. 2 podaje przewidywane
możliwości zasięgu pomiarów dalmierzami świetlnymi przy
zastosowaniu trzech źródeł promieniowania jako funkcję
współczynnika przezroczystości atmosfery t. Linia ciągła
przedstawia zasięg działania dalmierza świetlnego typu SDD
z pasywnym urządzeniem odbijającym, a linia przerywa
na — z aktywnym urządzeniem odbijającym. Oznaczenia
cyfrowe odpowiadają trzem źródłom światła: żarówce,
lampce rtęciowej i laserowi. Średni współczynnik przezro
czystości atmosfery wynosi około 0,65. Dla tej wielkości
można odczytać zasięg pomiaru odległości dalmierzami.
Opinie co do rzeczywistych możliwości pomiaru odleg
łości na powierzchni Ziemi, zasięgu i dokładności są dość
różne. Wymienia się najczęściej zakres 40—50 km w ciągu
dnia, a także 80—100 km przy dobrych warunkach atmo
sferycznych. Przewiduje się także uzyskiwanie dokładności
rzędu (4—5) ∙ 10-β D [6].

7. Zastosowanie laserów w interferometrii
Szczególną rolę we wszelkiego rodzaju mikropomiarach
odległości, czasu i częstotliwości odgrywają lasery gazo
we. Z uwagi na właściwości tego światła takie, jak spój
ność, monochromatyczność i stabilność częstotliwości.
Światło laserowe stworzyło olbrzymie możliwości w dzie
dzinie interferometrii. Interferometria spełnia w geodezji

W dziedzinie tej przewidywane są daleko idące zmiany.
Binarny system liczenia może być realizowany przez dwa
stany energetyczne atomu. Cyfrze 0 może odpowiadać roz
kład atomów na poziomach w stanie równowagi termicz
nej (rozkład boltzmanowski), natomiast cyfrze 1 może od
powiadać inwersja poziomów, tj. stan, w którym więcej
atomów będzie znajdować się na poziomach wyższych ani
żeli na poziomie podstawowym. Szybkość zmian obsadza
nia poziomów może być bardzo duża, a przez to taką sa
mą szybkość będą miały wykonywane obserwacje.
Światło lasera zogniskowane do wielkości rzędu mikrona
może być wykorzystane do zapisywania i odczytywania
kodu maszyny. W ten sposób można uzyskać gęstość zapi
su rzędu 7 tysięcy znaków na cm2. Przewody w lasero
wej maszynie matematycznej byłyby wytwarzane ze spe
cjalnych włókien szklanych, względnie plastycznych. Prze
wody takie spełniałyby rolę nie tylko tzw. „światłowodów”,
ale także i rezonatorów optycznych.

9. Inne zastosowanie laserów w geodezji

Szereg projektów wykorzystania laserów w geodezji
w miarę postępu badań jest praktycznie realizowany. Wie
le jednak z tych projektów znajduje się w sferze przewi
dywań i czeka na realizację. Ciekawe są propozycje wy
korzystania światła laserowego do optycznego pomiaru od
ległości i do niwelacji [11].
Pomiary niwelacyjne byłyby całkowicie zautomatyzowane.
Laty pokryte substancją fluoryzującą umożliwiałyby wy
konanie odczytu w miejscu, gdzie padnie promień lasera
i pojawi się pozioma świecąca kreska. Odczyty z łat noto
wane byłyby przez obsługującego łatę. Zaopatrzenie łaty
w odbiornik fotoelektryczny pozwoli na utrzymanie łącz
ności pomiędzy obsługującym łatę i pracującym przy przy
rządzie. Jednocześnie zaopatrzenie przyrządu w mecha
nizm obracający głowicę z lunetą wprowadziłoby dalszą
automatyzację do pomiaru, umożliwiając w ten sposób
równocześnie wykonywanie odczytów z łat ustawionych
w różnych punktach terenu.
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Wprowadzenie niwelatorów laserowych może mieć duże
znaczenie w zakresie zwiększenia zasięgu wykonywania
pomiaru niwelacyjnego. Uproszczeniu mogą ulec problemy
związane z przeniesieniem wysokości punktów przez zbior
niki wodne i inne przeszkody terenowe. Zagadnienia te
będą mogły być pomyślnie rozwiązane przy wykorzysta
niu opracowań teoretycznych związanych z wpływem re
frakcji na dokładność pomiaru.

zastosowań, jak np. w dziedzinie fotogrametrii, geodezji
górniczej i hydrografii.
Znając parametry oraz właściwości wzmacniaczy i gene
ratorów kwantowych można samemu w pewnym stopniu
przewidzieć przyszłe zastosowania tych urządzeń w dzie
dzinie geodezji.

W Polsce szereg placówek naukowych zajmuje się pro
blematyką elektroniki kwantowej. W pewnych dziedzinach
takich jak mechanika, chemia, medycyna, lasery praktycz
nie są już stosowane. W dziedzinie geodezji przykłady prak
tycznego wykorzystania maserów i laserów w Polsce, jak
dotąd, nie są znane.
W zakończeniu należy stwierdzić, że wynalezienie wzmac
niaczy i generatorów kwantowych było wielkim osiągnię
ciem nauki. Przed wieloma dyscyplinami otwarte zostały
nowe nieprzewidziane możliwości wykorzystania tych urzą
dzeń.
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Jeden ze sposobów wstępnego trasowania siatki realizacyjnej
Założenie siatki realizacyjnej jako zespołu prostokątów
lub kwadratów polega na usytuowaniu w terenie wierzchoł
ków tych figur w miejscach o współrzędnych teoretycz
nych, zadanych przez projekt siatki w lokalnym układzie
obiektu.
Stosowane obecnie metody tyczenia geodezyjnego nie
pozwalają wykonać tej czynności w ramach jednej opera
cji, bowiem trudno jest wykonać odłożenie w terenie pro
jektowych odległości i kątów z dokładnościami zabezpie
czającymi wymagania projektu. Z tego względu najpierw
wyznaczane są w terenie przybliżone pozycje wierzchoł
ków siatki, na których wykonuje się dokładne pomiary ką
tów i długości służące do precyzyjnego określenia współ
rzędnych tych punktów i poprawek, jakie należy od nich
odłożyć w terenie, aby uzyskać poszukiwane pozycje punk
tów siatki realizacyjnej.
W zależności od dokładności wstępnego tyczenia przybli
żonych pozycji punktów siatki uzyskuje się poprawki
o wielkościach od kilku centymetrów do kilku metrów.
W przypadku gdy wytyczanie wstępne jest dokonywane
z dużą dokładnością, można w wytyczonych przybliżonych
pozycjach stabilizować trwałe słupki betonowe z głowica
mi, bowiem jeśli przyjąć punkty środkowe głowic jako
przybliżone pozycje wierzchołków siatki to okaże się, że
odkładane od nich poprawki redukcyjne, wyznaczone z po
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miaru i Obhczenia będą mieściły się na głowicach i pozwo
lą na oznaczenie na nich projektowych pozycji wierzchoł
ków siatki. W przypadku gdy wstępne tyczenie jest mało
dokładne, należy w wytyczonych pozycjach zakładać sta
bilizację tymczasową z oznaczonymi przybliżonymi pozycja
mi punktów siatki.
W artykule niniejszym zajmę się jednym ze sposobów
wstępnego trasowania siatek realizacyjnych, a mianowicie
sposobem trasowania wstępnego, opartym na bezpośred
nim tyczeniu punktów siatki od osi; sposób ten jest dość
często stosowany w praktyce.
Na tle krótkiego przeglądu dotychczas stosowanych roz
wiązań tyczenia tym sposobem, chciałbym przedstawić jesz
cze jedno rozwiązanie, które może mieć zastosowanie
w praktyce geodezyjnej w określonych warunkach tereno
wych.
Korzystnym rozwiązaniem wstępnego tyczenia siatki by
łoby dokonanie związanych z nim czynności z taką dokład
nością, aby obliczone poprawki trasowania mogły się po
mieścić na głowicy znaku geodezyjnego utrwalonego w te
renie przy tyczeniu wstępnym. Rozwiązanie takie zmniej
sza ilość etapów tyczenia. Biorąc jednak pod uwagę, że
na ogół tyczenie wstępne jest czynnością pomocniczą, dokoy
nywaną prostymi metodami i przyrządami jak również
i to, że wielkość głowicy znaku ograniczona względami

praktycznymi wynosi około 10 X 10 cm, ostateczna stabili
zacja trwałymi znaκamι geodezyjnymi w czasie tyczenia
wstępnego może oyc wyκonana tyικo w przypadku tycze
nia InewieiKicn SiateK reaiizacyjnycn. Frzyjmijmy, ze w ty
czeniu wstępnym WyKonamy pomiary z aoKraanoscią 1 : t>υυu
jak również i to, ze dysponujemy typowymi znakami, któ
rych płytki metalowe mają rozmiary 8X8 cm. Przy powyzszycn zaiozemacn i przyjęciu warunku dokładności
X 4 cm, wynikającego z rozmiarów płytki, moglibyśmy tra
sować punkty odległe od osi tyczenia no 200 m. Przyjmu
jąc ponadto, ze punkty siatki oędą tyczone zarowno w jed
ną jak i w drugą stronę on osi, moglioyśmy wytyczyć siatkę
o szerokości ⅛uυ m. Naiezy podkreślić, ze narastanie błę
dów tyczenia będzie mɪaio miejsce me tylko w kierunku
poprzecznym do osi, ale również i w Kierunku podłuż
nym, a zatem stabilizację ostateczną punktów siatki zna
kami trwałymi można wykonywać tylko w ograniczonym
zakresie. .Należałoby tu zwrocie uwagę, ze w praktyce nie
jednokrotnie tyczenie wstępne wykonywane jest z większą
dokładnością [3], aniżeli poprzednio podałem, jak również
stosowane oywają znaki o nieco większych rozmiarach
płytki; takie rozwiązanie nie jest jednak uzasadnione wzglę
dami technicznymi, a tym bardziej ekonomicznymi.
Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się uzasadnione
w wielu przypadkacn dokonywanie stabilizacji tymczaso
wymi znakami pomocniczymi przy wykonywaniu wstępne
go tyczenia siatek. Niektórzy autorzy [2], [5] sugerują za
kładanie tymczasowych znaków pomocniczych w miejscu
przyszłego znaku trwałego, a po ustaleniu poprawek tra
sowania — usunięcie znaku pomocniczego i założenie od
powiednio przesuniętego znaku ostatecznego. Powyższy spo
sób me zapewnia jednak właściwej dokładności wyznacze
nia ostatecznego położenia punktów siatki, gdyż wytyczona
ostateczna pozycja punktu na znaku pomocniczym musi być
zasygnalizowana poza miejscem StaoiUzacji, a następnie prze
niesiona na płytkę trwale założonego znaku siatki. W wielu
Pubhkacjach radzieckich, między innymi w [5], propo
nuje się zastosowanie przy wstępnym tyczeniu punktów
siatki tak zwanej metody redukcji. Polega ona na wytycze
niu tymczasowego punktu pomocniczego w odległości kilku
metrów od przyszłego ostatecznego punktu siatki. Następ
nie wykonuje się pomiar długości i kątów określających
rozmieszczenie punktów pomocniczych i obhcza wartości
redukujące (kąt i długość), pozwalające wyznaczyć punkt
ostateczny z punktu pomocniczego.
Wartości redukujące obliczane są na podstawie współ
rzędnych punktów pomocniczych i założonych projektem
współrzędnych ostatecznych punktów siatki. Sposób ten
należy uznać za właściwszy od podanego poprzednio, gdyż
spełniony będzie warunek możUwości kontroli ostatecznych
punktów siatki dzięki temu, że punkt pomocniczy będzie
nie naruszony w czasie Stabihzacji punktu ostatecznego. Do
wad tego sposobu należy jednak zaliczyć zwiększenie ilości
pomiarów i obhczeń, a przy wnoszeniu elementów redukcji
szczególnie niewygodna jest konieczność użycia teodolitu
oraz konieczność ustalania dla każdego punktu kierunku
wyjściowego odkładanego kąta redukcji.
Opisany dalej sposób tyczenia wstępnego jest w zasadzie
modyfikacją powyższej metody redukcji, uwzględnia on
częściową eliminację niewygodnych obliczeń i pomiarów.
Istotą tego sposobu jest wytyczenie takich przybliżonych
pozycji punktów siatki, aby odkładanie Obhczonych następ
nie dużych Uniowych poprawek redukcyjnych dla uzyska
nia pozycji trwałych słupów, na których mają być ozna
czone ostateczne pozycje wierzchołków siatki, odbywało się
wzdłuż kierunków boków siatki.
Wychodząc od znanego punktu i kierunku wyjściowego
osi tyczenia przystępujemy do założenia punktów pomocni
czych P1, P2 itd. (rys. 1), których położenie wyznaczone
będzie przez tyczenie teodolitem i pomiar taśmą. Punkty
te utrwalamy palami zakładając je w pewnych ustalonych
odległościach od przyszłych ostatecznych punktów siatki 1,
2 itd., których usytuowanie wynika z projektu siatki. Ody
ległości P1 — 1, P2 — 2 itd. zależeć będą od konsystencji
gruntu, w którym Stabihzuje się siatkę, a przy tym po
winny one być tak dobrane, aby w czasie ostatecznej sta
bilizacji punktów 1, 2 itd. nie uległy poruszeniu pale P1,
P2 itd.
Na tym samym kierunku osi tyczenia zakładamy ponadto
pale K1, K2 itd., które będą się znajdowały po przeciwnej
stronie przyszłych punktów ostatecznych siatki 1, 2 itd.,
w podobnej odległości jak pale P1, P2 itd. (rys. 1). Na gło
wicach pali P1, P2 itd. należy przymocować blaszki lub

wbić gwoździe, na których oznaczymy punkty wytyczone
na kierunku osi tyczenia tak, aby można było wykonać
dokładne pomiary ich wzajemnych odległości. Głowice pali
K1, K2 itd. należy również zaopatrzyć w blaszki lub gwoź
dzie, na których oznaczony będzie kierunek osi tyczenia.
Pomiędzy tak oznaczonymi punktami na palach P1, P2
itd. należy wykonać pomiar długości z dokładnością usta
loną dla ostatecznego pomiaru siatki. Po Obhczeniu po
mierzonych długości O—P1, P1—P2 itd. należy ustahć wiel
kość hniowych redukcji, jakie należy odłożyć od punk
tów na palach P1, P2 itd. w kierunku na pale Ku K2 itd.
Wielkości tych redukcji będą wynikały z różnicy długości
pomierzonych i założonych projektem siatki. Wartości te
pozwolą określić miejsce ostatecznej Stabihzacji słupków
trwałych na osi, a po jej dokonaniu — oznaczyć punkty
1, 2 na metalowych płytkach znaków.
Punkt na płytce nie będzie ostatecznym punktem siatki,
jeśli siatka będzie wyrównana, gdyż odległości między
punktami 0—1, O—2 itd. założone projektem wejdą do wy
równania jako odległości zrealizowane z żądaną dokład
nością. Z wyrównania otrzymamy pewne, jednak już nie
wielkie poprawki do trasowania dla rozpatrywanych punk
tów osi.
Przystępując do wyznaczania punktów siatki leżących
poza osią należy w punktach O, 1, 2 itd. odłożyć kąty pro
ste. Dokładność odłożenia tych kątów przy omawianym ty
czeniu wstępnym będzie zależała od długości odcinków pro
stopadłych do osi. I tak na przykład przy dokładności od
łożenia kątów prostych ± 20” na długość 500 m wychyle
nie hniowe wytyczonych punktów od kierunku prostopa
dłego może dochodzić do ± 5 cm. Wynika stąd, że dla bar
dziej odległych punktów muszą być założone pale o odpo
wiedniej wielkości głowicy. Odłożenie długości na wytyczo
nych kierunkach prostopadłych dla wytyczenia pah RiK
można wykonać zwykłą taśmą ze szpilkami (rys: 1). Punkty
te, podobnie jak omówione powyżej punkty P i K na osi,
znajdować się mają przed i za punktami ostatecznymi
siatki (rys. 1) w określonych jak na osi odległościach. Na

założonych palach RiK, podobnie jak na palach osi P
i K, należy przybić blaszki lub gwoździe dla zaznaczenia
punktu wstępnego na palach R i kierunku wyznaczonej
wstępnie prostopadłej na palach K. Zgodnie z rysunkiem 1
dla wyznaczenia ostatecznych projektowanych pozycji punk
tów 1, 2, 5, 7, należy pomierzyć i włączyć do wyrównania
elementy określające rozmieszczenie wzajemne punktów
1, 2, R5, R7. Wytyczenie pozycji punktów 5, 7 będzie wy
magało obliczenia redukcji hniowych P5 — 5 i R1 — 7.
Poprawki redukcji dla punktów wytyczonych wstępnie
mogą być obliczone:
1. Po dokonaniu obserwacji niezbędnych do wyznaczenia
punktów siatki — bezpośrednio w terenie, bądź
2. Po przeprowadzeniu wyrównania obserwacji, gdy
w siatce dokonano obserwacji nadliczbowych.
Współrzędne przybliżone punktów R5, R wprowadzone
do wyrównania wynikać będą z pomierzonych długości dla
kierunków „pionowych” 1 — Rn, 2 — Rn itd., czyli będą
długościami projektowanymi plus wartości Rn — n (w ukła
dzie współrzędnych, którego jedna oś jest równoległa do
osi tyczonej rys. 2).
Wprowadzenie redukcji po wyrównaniu objaśnia szczegó
łowo rys. 2. Poprawki dy w punktach R będą miały war
tości niewielkie ze względu na możliwość stosunkowo do
kładnego wyznaczenia kierunków prostopadłych do osi
w ramach tyczenia wstępnego. Wartości dy w punktach K
będą mogły być obhczone ze wzorów podanych przy
rys. 2.
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Na kierunku wyznaczonym po wprowadzeniu poprawek
dy na punktach RiK będzie mogła być dopiero odłożona
od punktu R’n w kierunku K’n redukcja. Wartość tej re
dukcji będzie się składała z założonej w tyczeniu wstęp
nym i zrealizowanej długości Rn — n oraz, wynikającej
z wyrównania, poprawki dxn dla punktu Rn, od którego ta
redukcja będzie odkładana. Znajomość wartości redukcji

®
Θ
®
■f Punkty Kitfpnit
Kyznacione
♦ Punkty Oitalecine

:

:

H-Uugak wzięta
do wyrównania

dyk1 -dy, -(dy, -dys)^tΛ (gdy dy, ιdyi maja te same maki)

dgtti -dyt -(dy, e<tyi)

(gdy dy, i dy¡ maja znaki przeciwnej

Na zakończenie wydaje się słuszne podanie zalet opi
sywanego sposobu tyczenia wstępnego, jak również jego
wad. Do zalet należeć będzie:
1. Dzięki zastosowaniu przesuniętych punktów pomocni
czych R dla punktów poza osią tyczenia — możliwość wy
konania pomiarów liniowych w czasie tyczenia wstępnego
z małą dokładnością, na przykład za pomocą taśmy ze
szpilkami.
2. Proste obliczenie i odłożenie poprawek redukcyjnych
od pomocniczych punktów R w kierunku na punkty K.
3. Możliwość kontroli punktów ostatecznych po wyko
naniu stabilizacji trwałej. (Kontrola pomiędzy sąsiednimi
ostatecznie ustalonymi punktami siatki może być również
dokonana drogą przeprowadzenia odpowiednich pomiarów
geodezyjnych, ale jest ona bardziej pracochłonna).
4. Wykorzystanie punktów pomocniczych RiK jako poboczników zasadniczych punktów siatki.
Wadami opisanego sposobu będą:
1. Możliwość jego stosowania tylko w odkrytym i dogod
nym do pomiarów terenie tam, gdzie mogą być stosowane
bezpośrednie metody tyczenia siatek realizacyjnych (od
ustalonej osi tyczenia).
2. Dwupunktowa stabilizacja wstępna w pobliżu każdego
punktu siatki (mogąca doprowadzić do pomyłek w tere
nie), co wymaga wyraźnego oznaczenia numeracji punk
tów pomocniczych RiK.
3. Konieczność stosowania precyzyjnego pomiaru długo
ści na osi tyczenia, jak również stosunkowo dokładnych
pomiarów kątowych przy tyczeniu punktów poza osią. Włą
czenie dokonanych pomiarów liniowych na osi tyczenia do
«statecznego pomiaru siatki jest jak najbardziej wska
zane.
Biorąc pod uwagę podany wyżej sposób, jak i inne spo
soby tyczenia wstępnego siatek realizacyjnych, ostateczną
ocenę opisywanego sposobu pozostawia się wykonawcom
tego rodzaju prac w terenie.

Rys. 2
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Problematyka i metoda geodezyjnych badań dokładności montażu budynków
z elementów wielkopłytowych i Wielkoblokowych
I. Wstęp — Dynamiczny rozwój budownictwa wielkopły
towego i Wielkoblokowego, ze względu na swój rozmiar
oraz specyficzny charakter technologii produkcji i montażu
elementów prefabrykowanych, wymaga częstszej i dokład
niejszej niż w tradycyjnym budownictwie kontroli dokład
ności wykonania. Uzyskanie danych o faktycznym stanie
budynku w zakresie dokładności montażu jest możliwe
wyłącznie przez zastosowanie odpowiednich metod geode
zyjnych. Wyniki tych pomiarów stanowią podstawę do
orzeczenia o bezpieczeństwie obiektu bądź też mogą do
starczyć praktycznych danych dla określenia normatyw
nych wielkości tolerancji i dokładności pasowania elemen
tów.
Obecne tempo rozwoju budownictwa tego typu wyklucza
praktycznie możliwość wykonania pełnego zakresu badań
na każdym wykonywanym budynku. Stąd przeprowadzane
pomiary kontrolne i badawcze traktują zawsze wycinkowo
pełny program badań, będąc realizowane tylko dla staty
stycznie wybranych pionów dla pomieszczeń wszystkich
kondygnacji.
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Problematyka poruszona w niniejszym artykule jest kon
sekwencją potrzeby określenia i usystematyzowania za
kresu podstawowych badań dokładności montażu budynków
z elementów prefabrykowanych oraz opracowania lub za
adoptowania odpowiednich metod pomiaru w aspekcie eko
nomicznym i dokładnościowym, z uwzględnieniem różnych
przypadków rozwiązań konstrukcyjnych badanych obiek
tów.
II. Zakres prac pomiarowych

Prace geodezyjne rejestrujące stan powykonawczy ze
względów metodycznych rozdziela się na dwa podstawowe
etapy w zależności od stopnia zaawansowania prac montażowo-budowlanych.
1. Badania stanu zerowego wykonane po jego ukończe
niu, ale przed rozpoczęciem budowy pierwszej kondygnacji.
2. Badania dokładności montażu kondygnacji wykony
wane sukcesywnie podczas prac montażowych prefabryka
tów lub po ich zakończeniu, najlepiej przed zabudowaniem
zewnętrznymi ściankami osłonowymi.

Ad. 1. Zakres badań stanu zerowego dotyczy określenia:
— długości i szerokości budynku,
— rozmieszczenia ścian działowych,
— kątów w narożach budynku,
— niwelety.
Zgodność wykonania stanu zerowego ze stanem projek
towym stwierdza się na podstawie pomiaru odległości osi
poszczególnych ścian działowych i nośnych. Dokładność
określenia położenia poszczególnych punktów, co wynika
z ważności prawidłowego wykonania stanu zerowego ze
względów statycznych konstrukcji, nie powinna być mniej
sza niż ± 3 mm.
Ad. 2. Polowe prace geodezyjne przy badaniu dokładności
montażu poszczególnych kondygnacji obejmują:
— pomiar rzędnych wysokościowych,
— określenie współrzędnych płaskich.
Badania te wykonuje się dla wszystkich naroży staty
stycznie wytypowanych do pomiaru pomieszczeń, przyj
mowanych zwykle w pionach obejmujących wszystkie kon
dygnacje.
W oparciu o wyniki pomiarów wysokościowych i sytua
cyjnych można określić dane dotyczące prawidłowości
montażu, tj.:
— położenie elementów ścian nośnych, płyt lub bloków
na wszystkich kondygnacjach w stosunku do projektu,
— położenie płyt i bloków ścian nośnych na wszystkich
piętrach w stosunku do kondygnacji najniższej (pionu ro
boczego),
— poziome skręty ścian nośnych w stosunku do położe
nia modularnego,
— wychylenie ścian z pionu,
— odchylenia od poziomego ułożenia płyt stropowych.
Wszystkie wyniki pomiaru i określane na ich podstawie
wielkości pochodne, dla komunikatywności kameralnego
opracowania i łatwości interpretacji, muszą być odniesione
do jednolitego układu przestrzennego. Kierunki osi X, Y
orientuje się wg ścian budynku, jednak ze względu na
nierówności i odchylenia od stanu projektowego ostatecznie
ustala się je na podstawie obliczeń geodezyjnych (transfor
macja).
III. Metody pomiaru rzędnych wysokościowych

Określenie rzędnych wysokościowych, pozwalające na
ustalenie poziomości ułożenia stropów, sprowadza się do
wykonania pomiarów niwelacyjnych. Pomiary te mogą być
wykonane przed albo po zabudowaniu zewnętrznymi ścia
nami osłonowymi.
Na poziomie poszczególnych kondygnacji pomiar wyso
kości naroży badanych pomieszczeń Avykonuje się za po
mocą niwelacji technicznej metodą punktów rozproszonych
Oiajekonomiczniej niwelatorem samopoziomującym, np.
Koni 007, Ni 025);
Przeniesienie wysokości w pionie na wyższe kondygnacje
można wykonać metodą niwelacji ,,po schodach” lub za
pomocą taśmy wiszącej przewieszonej na całej wysokości
budynku w pionie otworów okiennych. Dla zwiększenia do
kładności odczytu dobrze jest stosować przykładki o po
dziale milimetrowym, a przy zmianie kondygnacji każdo
razowo sprawdzać stałość zawieszenia w stosunku do
znaczka kontrolnego o znanej wysokości.
Dowiązanie wysokościowe do układu państwowego czy
lokalnego można wykonać następująco. W badanych pio
nach budynku na poziomie parteru zaznacza się znaczki
kontrolne-repery robocze na mniej więcej jednakowej wy
sokości. Rzędne ich określa się przez dowiązanie wyrów
nanego ciągu zamkniętego do reperu — ..zera budowla
nego”, a w przypadku jego braku do średniego poziomu
stanu zerowego.
Z porównania obydwóch sposobów (obydwa dają> zasto
sować się zawsze) wynika, że stosowanie taśmy wiszącej
przy zaleconym sposobie dowiązania daje duże korzyści
pozwalające na:
— uproszczenie prac polowych i kameralnych,
— zwiększenie dokładności określenia rzędnych wyso
kościowych badanych naroży,
— porównywanie wielkości rzędnych dowolnych kondy
gnacji i pionów przy zachowaniu jednakowej dokładności.

IV. Metody pomiaru współrzędnych płaskich
Podstawowywmi wielkościami (obok rzędnych wysoko
ściowych), z których określa się elementy pochodne odno
śnie pionowości czy równoległości rzeczywistych osi ele

mentów do siatki modularnej, są współrzędne płaskie X, Y
naroży poszczególnych pomieszczeń. Dane te można uzy
skać za pomocą typowych metod stosowanych w pomia
rach geodezyjnych (metody kątowe, liniowe, przy użyciu
dalmierza BRT 006, odrzutowania na łatę itp.). Wymie
nione sposoby nie zapewniają jednak wyczerpującego roz
wiązania, co wynika z ich małej dokładności, pracochłon
ności prac polowych lub kameralnych, a przede wszystkim
ze względu na niepełny obraz wychyleń od stanu projek
towego, objawiający się brakiem wartości niektórych prze
sunięć. ,
Poniżej przedstawiono trzy sposoby pomiaru opracowane
specjalnie dla potrzeb budownictwa wielkowymiarowego.
Metody te zostały zastosowane przy badaniach dokładności
montażu różnych typów budynków wielkopłytowych, da
jąc wystarczająco dokładne rezultaty.
1. Za pomocą pionów przechodzących przez otwory mon
tażowe w pobliżu badanych naroży (1).
2. Przez określenie płaszczyzn modularnych ze stanowisk
obserwacyjnych zlokalizowanych poza obiektem (2).
3. Przez określenie płaszczyzn modularnych ze stanowisk
obserwacyjnych lokalizowanych w budynku na poszczegól
nych kondygnacjach (3).
Ad. 1. W ułożonych ponad piwnicami płytach stropowych
stabilizuje się w pobliżu przeznaczonych do badania na
roży znaczki osnowy pomiarowej (rys. 1) w postaci bol
ców metalowych (wbijanych np. Osadzakiem „Grom”).

W środkowej części kondygnacji zakłada się bazę pomia
rową w postaci linii prostej określonej przez 2—4 punkty.
Za pomocą wcięć kątowych lub metodą biegunową określa
się z najkorzystniejszego odcinka bazy współrzędne zastabilizowanych bolców. Uzyskane współrzędne transformuje
się do układu współrzędnych projektowych określonych
wymiarami podanymi na rysunku roboczym przy dostoso
waniu do czterech !zewnętrznych naroży stanu zerowego.
Pomiar wychyleń poszczególnych naroży od stanu pro
jektowego w pionach w kierunku X i Y polega na określa
niu odległości badanych ścian w narożach od wolno zwi
sającego pionu, którego położenie wyznacza się za pomocą
współrzędnych Zastabilizowanych kołków. W celu wyeli
minowania wahań utrudniających dokładne obserwacje
stosować należy obciążnik zanurzony w wodzie lub innej
cieczy.
Średnie położenie pionu przy domiarach uzyskuje się
przez uśrednienie pary skrajnych odczytów oddzielnie dla
każdej z wzajemnie prostopadłych podziałek.
Praktycznie stwierdzono (1), że amplituda wahań do
chodzi przy 5-kondygnacjowym budynku do 4 cm, co po
zwala na uzyskanie dokładności odczytu w granicach
2—3 mm.
Przy badaniach dokładności montażu budynków o 5—6
kondygnacjach jest celowe, a dla budynków 10—12-kondygnacjowych konieczne, na jednym z najwyższych pięter,
a dla obiektów wysokich także na środkowym, założenie
dodatkowych osnów pomiarowych, analogicznych jak na
poziomie stropu piwnic. Pozwala to na niezależne określe
nie wartości współrzędnych naroży, a przez to uzyskanie
możliwości kontroli prawidłowego wykonania pomiaru
oraz podstawy do oceny dokładności. W pewnych przypad
kach wskutek niekorzystnego usytuowania otworów mon
tażowych, przez które przechodzi pion, jest to jedyna moż
liwość prawidłowego wykonania programu obserwacji.
Zalety metody:
— możność wykonania badań dla budynków o dowolnej
ilości kondygnacji,
— prostota operacji przy badaniu przesunięć naroży po
pomiarze stanu zerowego,
— możliwość przeprowadzenia kontroli badań oraz cha
rakterystyki doikładnościowej a posteriori przez założenie
dodatkowej bazy.
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Wady metody
— trudności wynikające z konieczności korzystania z pio
nów przechodzących przez otwory montażowe (odpowied
nia wielkość otworów, usytuowanie ich w pionie),
— niejednoznaczne odczyty spowodowane ruchem wa
hadłowym pionów wpływające na obniżenie dokładności
pomiaru niższych kondygnacji.
Powyższa metoda została opracowana dla potrzeb bu
downictwa wielkopłytowego i w tych przypadkach jest
przede wszystkim wykorzystywana. W szczególności w za
stosowaniu do budynków wysokich (ponad 6 kondygnacji)
metoda ta w konfrontacji z pozostałymi daje najlepsze
wyniki. Istnieje także możliwość jej adaptacji przy mody
fikacji pewnych szczegółów do badań budynków z elemen
tów blokowych.
Ad. 2. Metoda ta polega na odniesieniu rzeczywistego
usytuowania elementów wielkopłytowych czy blokowych
do płaszczyzn kolimacyjnych równoległych do odpowied
nich osi siatki modularnej.
. Badanie wychyleń przeprowadza się oddzielnie dla kie
runków osi X i Y w oparciu o dwie niezależne osnowy
pomiarowe. Osnowy te w postaci prostokątów wyznacza
się w stosunku do dwóch punktów, przyjętych w pobliżu
naroży budynku na licu jednej z dłuższych ścian, poprzez
odpowiednie domiary i wytyczenie kątów prostych (rys. 2).
Odpowiednie ukierunkowanie płaszczyzny kolimacyjnej
uzyskuje się przez wytyczenie kąta prostego w stosunku
do wyznaczonych kierunków osnowy (dla osi Y), a w przy
padku osi X zorientowanie jej wg linii osnowy (rys. 2).
W celu otrzymania przemieszczeń ścian w stosunku do
wyznaczonej płaszczyzny wykonuje się odczyty na łatach
przykładanych poziomo do badanych naroży. Dla każdego
pomieszczenia obserwacje takie należy wykonać w dwóch
położeniach lunety dla lewego (L) i prawego (P) znaczka
osi stanu zerowego.
Przy wykonywaniu odczytów z łat przykładanych w dol
nych wewnętrznych narożach niekiedy trzeba posługiwać
się pionem mechanicznym. Dotyczy to szczególnie wyż
szych kondygnacji, gdzie trzeba korzystać, w miarę wzro
stu wysokości, z coraz dłuższego pionu. Obniżenie dokład
ności dla tych przypadków, z uwagi na znikomy ruch po
wietrza w osłoniętych Domieszczeniach, jest niewielkie. Cał
kowite wyeliminowanie pionów jest praktycznie niemożli
we, a wydłużenie celowych dla skrócenia długości pionu
jest niekorzystne ze względu na zmniejszenie dokładności
odczytu oraz zwiększający się wpływ nierównoległości
ukierunkowania płaszczyzn kolimacyjnych. Dodatkową
przeszkodę zwykle stanowi rozbudowane zaplecze budowv.
W przypadku konieczności uzyskania wysokich dokład
ności, szczególnie przy znacznych tolerancjach, usytuowa
nie bazy pomiarowej i wynikające stąd przyjęcie układu
osiowego X, Y wg dwóch punktów lica ściany budynku
należy traktować jako robocze, a prawdopodobne poło
żenie osi określić przez transformację uzyskanych wyników.
Zalety metody:
— niski koszt wykonania pomiarów przy zachowaniu tej
samej klasy dokładności.
— uniknięcie trudności wynikających z konieczności wy
korzystania otworów montażowych,
— ujednolicenie dokładności określenia położenia bada
nych punktów i wynikającą stąd możność porównywania
odchyłek od stanu projektowanego punktów różnych kon
dygnacji i poziomów (wpływ zmiennego nachylenia osi ce
lowej jest zbyt mały, aby mógł zaważyć na zróżnicowaniu
dokładności).

Wady metody:
— ograniczona wysokość badanego budynku do 5 kon
dygnacji z uwagi na trudności przy obserwowaniu tylnych
ścian
— trudności w uzyskaniu wolnych celowych na placu
budowy.
, ,
.
,
Metodę tę można stosować bez względu na wymiary ele
mentów, także w przypadku zabudowania konstrukcji ścian
nośnych ściankami osłonowymi. Jednak wskutek koniecz
ności Odpionowania dużej ilości punktów znacznie obniża
się wówczas dokładność określenia położenia punktów.
Ad. 3. Osnowę pomiarową stanowi czworobok o wierz
chołkach stabilizowanych, lub pomierzonych metodą punk
tów straconych (statywy ze spodarkami stojące przez cały
czas pomiaru) usytuowanych przy narożnikach budynku
w odległości 20—40 cm. Obliczone na podstawie osnowy
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i domiarów współrzędne czterech narożnych punktów ist
niejącego stanu zerowego budynku transformuje się do
układu projektowanego. Wielkości odchyleń ʌ Y określa
się poprzez domiary od badanych naroży do płaszczyzny
pionowej zrealizowanej przez dwa unieruchomione piony
mechaniczne dowiązane do osnowy I, II, III, IV (rys. 3).
Odczyty na łatach poziomo przystawianych do prefabry
katów wykonuje się teodolitem Wtyczonym w płaszczyznę
pionów na każdej kondygnacji.
Odchylenia w kierunku osi X wyznacza się w podobny
sposób jak przy metodzie opisanej w pkt. 2, przy wyko
rzystaniu płaszczyzn kolimacyjnych teodolitem ustawia
nym kolejno na punktach osnowy.
Opisana metoda pozwala na:

— uniknięcie trudności wynikających z konieczności wy
korzystania otworów montażowych,
— badanie wychyleń w kierunku osi Y niezależnie od
zabudowy ściankami osłonowymi.
Do warunków organiczających jej stosowalność należy:

— konieczność wizury na całej szerokości budynku,
— wpływ warunków atmosferycznych (wiatr),
— krótkie celowe utrudniające dokładne odczyty na ła-

— zwiększona ilość prac kameralnych związana z ko
niecznością redukcji płaszczyzn kolimacyjnych na równo
ległe do osi modularnych.
Opisana metoda pomiaru szczególnie korzystna jest przy
badaniach budynków z elementów blokowych lub bada
niach błędów kształtu płyt. Stosowanie jej ze względu na
długie piony winno ograniczać się do budynków o 5—6
kondygnacjach.

ΕO1LJLLJL⅛
/.7TTT7Π^7Tfl .
■

-------------------------------------------------------------------------------------------- ®!l
XStanowisko

Rys. 3

Podane metody pomiarów geodezyjnych stosowanych
przy badaniu dokładności montażu prefabrykatów rozwią
zują wszystkie spotykane w praktyce przypadki. O wybo
rze jednej z nich, wykonujący pomiar geodeta powinien
zadecydować po dokładnym zapoznaniu się ze szczególnymi
warunkami odnośnie sytuacji, montażu, wielkości obiektu,
wymiarów płyt, rozkładu pomieszczeń i postępu robót bu
dowlanych. Dokładność określenia współrzędnych punktów
naroży pomieszczeń odnosząca się do wielkości ʌ X
i ¿Y dla trzech opisanych sposobów jest tego samego rzę-

du i wynosi ok. ± 6 mm, co całkowicie zaspokaja potrzeby
budownictwa. Uzyskanie takiego błędu średniego wymaga
jednak od wykonawcy dużej staranności przy wykonywa
niu poszczególnych czynności pomiarowych i odpowiednio
przygotowanego dokładnego sprzętu.
V. Pomiar wychyleń ścian z pionu

Przy wykonywaniu pełnego programu obserwacyjnego
polegającego na określeniu współrzędnych X, Y, Z wyty
powanych do badania naroży, poziome skręty i wychyle
nia ścian z pionu określa się jako wielkości pochodne da
nych współrzędnych. W przypadku, kiedy celem pomiaru
jest wyłącznie określenie wielkości wychyleń ścian z pio
nu, a także przy zabudowaniu konstrukcji nośnej ścianka
mi osłonowymi stosowanie opisanych metod jest bezcelowe.
Dobre wyniki przy niewielkich kosztach i małym nakładzie
pracy można uzyskać przy pomocy specjalnie dla tych ce
lów skonstruowanych przyrządów znanych w literaturze
geodezyjnej pod nazwą pochyłomierzy (4) i (5). Łatwa
obsługa, natychmiastowe wyniki, duża precyzja wskazuje
na szerokie możliwości zastosowania tych przyrządów nie
tylko przy rzadko przeprowadzanych statystycznych bada
niach kontrolnych, ale także w trakcie prac montażowych
i przy weryfikacji ustawienia elementów.

VI. Uwagi końcowe
Opisane w artykule metody pomiarowe i podany zakres
badań geodezyjnych opracowano celem przeprowadzenia
statystycznych badań dokładności montażu budynków

wielkopłytowych (dla Instytutu Techniki Budowlanej).
Uzyskane wyniki miały na celu ustalenie wielkości tole
rancji i dokładności pasowania elementów wielkopłyto
wych. Specyfika tych badań wymagała odpowiednio du
żego zakresu oraz odpowiednich dokładności, co dla innych
celów może być ujęte w mniejszym stopniu.
Dokładność pomiaru, wybór oraz ilość pomieszczeń, w
których przeprowadza się, w zależności od potrzeb, częścio
we lub całkowite badanie, należy każdorazowo uzgadniać
ze zleceniodawcą. W każdym jednak przypadku program
badań i metodykę pomiaru powinno ustalać się szczególnie
starannie pod kątem przydatności wyników dla możliwości
przeprowadzenia analizy statystycznej oraz zastosowania
rachunku prawdopodobieństwa. Właściwy dobór najodpo
wiedniejszej metody obserwacji dla specyficznych warun
ków poszczególnych obiektów może zadecydować o możli
wości i zakresie szczegółowej anajizy budowlanej.
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Inwentaryzaqa torów podsuwnicowych
1. Wstęp. Nowa suwnica po ukończeniu jej budowy i od
daniu do eksploatacji nie pozostaje w idealnym stanie,
w jakim została skonstruowana, wytyczona i zmontowana.
Ulega ona deformacjom trwałym (stałe), sprężystym (ela
styczne) i wzrastającym (progresywne).
Szyny suwnicy powinny być proste, równoległe i ułożo
ne w poziomie tworząc tor jezdny. Wyniki geodezyjnych
pomiarów odkształceń mają na celu stwierdzenie wielkości
poszczególnych deformacji i są podstawą do wydania orze
czenia o konieczności dokonania poprawek, względnie wy
cofania suwnicy z eksploatacji.
Przedmiotem badania była suwnica, składająca się ze sta
rej i nowej suwnicy tworzącej całość, charakteryzująca się
następującymi wymiarami zasadniczymi: a) długość toru
suwnicy — stara 99,11 m, nowa 28,20 m, b) prześwit 14 m,
c) wysokość główki szyny nad poziomem podłogi hali 8,80 m.
Program badań obejmował stwierdzenie stanu torów od
nośnie: 1) równoległości, 2) prostolinijności, 3) położenia
w stosunku do ścian hali, 4) prześwitu, 5) przekroju po
dłużnego.

2.2,3. Badanie prostolinijności i położenia osi toru w sto
sunku do ściany hali. Badania prostolinijności wykonano
metodą rzutów prostokątnych z zastosowaniem teodolitu,
suwmiarki i łaty przykładanej prostopadle do badanej szy
ny i ściany. Prostopadłość łaty do elementu badanej ścia
ny zapewniła odpowiednia konstrukcja podstawy łaty.
Odchylenia poprzeczne osi toru do osi celowej teodolitu,
zorientowanej wzdłuż linii osnowy, pomierzono przy po
mocy suwmiarki z dokładnością odczytu ± 0,5 mm, w od
stępach co 10 m wzdłuż każdego toru. Odległość ścian hali
od linii osnowy pomierzono przy pomocy łaty z dokład
nością ± 1 mm.
2.4. Prześwit torów. Bezpośredni pomiar prześwitu uzy
skano przy pomocy ruletki stalowej, dokonując odczytu
z dokładnością ± 1 mm. Wyniki pomiaru potraktowano jako
kontrolę w stosunku do graficznie wyznaczonych prześwi
tów.

2. Metoda badania
Jako podstawową osnowę pomiarową dla badań wymie
nionych we wstępie przyjęto dwie proste, wyznaczone przez
skrajne punkty osi torów AC i BD ∙(rys. 1). Wzajemne po
łożenie prostych CA i DB określono przy pomocy pomie
rzonych bezpośrednio elementów długościowych (lj, ɪə oraz
kątów poziomych («, β, γ, δ). Pomiar długości wykonano
skomparowaną taśmą stalową z dokładnością odczvtu
i 1 cm, pomiar katów w dwóch seriach teodolitem Theo
010 f-my Zeiss, o dokładności odczytu ± 0,2cc.

2.1. Badanie równoległości. Proste AD i BC Przeciete
dwiema równoległymi AB i BD daia równe co do wiel
kości kąty naprzemianległe (rys. 1). Przez porównanie ka
tów naprzemianległych τ1 — γ — Ay. a, — α = Aa oraz
nrzy nomocy pomierzonych odległości b r≈, L obliczono dwu
krotnie. niezależnie przesunięcie poprzeczne Ap punktu A
osnowy od prostej przechodzącej przez punkt C, równole
głej do prostej DB
Ap = --(IιAα'+ I1Ay
)
*

(1)

Pośrednio obliczono prześwit p1 i p2
rów (2)

ze wzo

(rys. 1)

Pi = I2 tg α1 ≡≤ Iitgy1, p2 =P1± Ap

.

(2)

Prześwity w dowolnym przekroju poprzecznym wyzna
czono pośrednio na podstawie graficznie przedstawionych
osi torów (rys. 2).
2.5. Przekrój podłużny osi torów. Przekrój podłużny osi
torów w płaszczyźnie pionowej wyznaczono niwelacją geo
metryczną w odstępach co 10 m oraz na stykach szyn przy
użyciu niwelatora samopoziomującego f-my Zeiss typu
Ni 025 z dokładnością odczytu ± 1 mm. Według zalecenia
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instrukcji H-IV rzędne punktów badanych, pomierzone
i Obliczone dwukrotnie — niezależnie, nie powinny prze
kraczać różnicy ± 3 mm.
3. Wyniki badania
Celem graficznego przedstawienia i opracowania wyni
ków pomiaru zastosowano odpowiednie skale: a) sytuacja
1 :100, b) prześwit 1 : 200, c) przesunięcia poprzeczne osi
torów 1:1, odstępy ścian od osi szyny 1 : 5 oraz skalę wy
sokości profilu osi szyny 1 :1. Przedstawiony rys. 2 sta
nowi pomniejszony obraz opracowania graficznego.
Stwierdzone odkształcenia poprzeczne osi toru i odstę
py ścian hali od linii osnowy podano w tablicy 1.

Rys. 2.

Pomniejszony fragment opracowania graficznego
Tablica 1

AC
ława zachodnia

Element badany

odkształcenia poprzeczne osi to
rów
odstępy ścian

BD
ława wschodnia

5 — 18 mm
170-221 mm

5 — 27 mm
199 — 229 mm

nym toru wynoszą od —16 mm do +21 mm (ława zachod
nia) oraz od —11 mm do +30 mm (ława wschodnia), w
przekroju poprzecznym od —40 mm do +9 mm, przekra
czając dozwolone przez instrukcję H-IV wartości.

4. Analiza dokładności

4j1. Równoległość teoretycznych osi szyn. Główna przyczy
na niedokładności pomiarów wypływa z podłużnego kształ
tu suwnicy oraz niemożliwości najkorzystniejszego usytuo
wania osnowy. Według zaleceń instrukcji H-IV pomiar ką
tów poziomych należy wykonać z dokładnością ± 10”, od
ległości z błędem względnym 1 : 10 000.
Dwukrotne, niezależne obliczenie przesunięcia poprzeczne
go osi szyny obliczono ze wzoru (1). Błąd w pomiarze kąta,
a tym samym w obliczeniu przesunięcia, wzrasta propor
cjonalnie do odległości. Jedna 0,6 sekundy powoduje na
długości 200 m przesunięcie 1 mm. Z powyższego wynika
konieczność ustawienia Centrycznie instrumentu nad punk
tem i zastosowanie odpowiednich znaków celowniczych.
W badanym przypadku przesunięcie poprzeczne osi szyny
w stosunku do prostej AC wynosi ∆P = + 0,7 mm,
a więc praktycznie szyny były równoległe.
4.2,3. Błąd określenia prostolinijności torów i ścian hali.
W analizie założono, że średni błąd niecentrycznego usta
wienia instrumentu (τn1) i celu (τn0) oraz przyłożenia przy
miaru (τn3) do badanego elementu jest równy ± 1 mm.
Odczytu na suwmiarce i łacie dokonano pośrednio po wy
celowaniu nitką pionową instrumentu na indeks. Blad z te
go tytułu (m4) oceniono na ± 1 mm. Warunek prostopa
dłości łaty do osi celowej (τη?) będzie spełniony, o ile ce
lowa pokrywa się z osią badanej szyny. Jednak szyna po
siada pewne odchylenie od prostolinijności (rys. 3).

Wymiary uzyskane z pomiaru odkształceń poprzecznych
podane na rys. 2 pozwalają na graficzne wyznaczenie prze
świtu w dowolnie obranym przekroju. Dla kontroli pomie
rzono bezpośrednio prześwit w 5 przekrojach. Wyniki po
równawcze podaje tablica 2.
Tablica 2

Prześwit (m)
P-kty

pomierzony
bezpośrednio

graficznie z odkształceń
poprzecznych

Różnica (mm)

1-1’
3-3’
7-7’
9-9,
koniec hali

13,970
13,978
13,988
13,996
13,986

13,970
13,972
13,986
13,991
13,984

0
+6
+2
rf-5
+2

W uwagi na ograniczoną możliwość poruszania się po
ławie suwnicy oraz stosunkowo duży prześwit torów (14 m)
liczyć należy się z błędem spowodowanym zwisem taśmy.
W związku z powyższym wyniki bezpośredniego pomiaru w
stosunku do graficznie wyznaczonego prześwitu wykazują
systematyczne odchyłki ze makiem dodatnim (tablica 2).
Różnice rzędnych główek szyny torów w przekroju po
dłużnym i poprzecznym podano w tablicy 3.
Instrukcja H-IV zaleca określanie rzędnych na podporze
suwnicy i między podporami. Dopuszczalne różnice rzęd
nych nie powinny przekraczać odpowiednio ±10 mm
i ± 15 mm.
Tablica 3

Odległość
od p-ktu A
(m)
1,10
11,10
21,10
31,10
41,10
51,10
61,10
71,10
81,10
91,10
97,42
101,10
111,10
120,56

Różnica w przekroju (mm)
podłużnym

ława zachodnia
+ 10
- 5
4-10
0
+ 4
-16
- 6
— 2
+ 21
- 2
+ 5
+ 17
+ 18

wschodnia
- 2
- 7
+ 4
+ 9
- 3
-11
+ 3
- 8
0
-13
+ 2
+ 13
+ 30

poprzecznym
+ 9
- 3
- 5
-11
— 2
- 9
- 4
+ 5
— 1
-22
-34
-40
-37
-28

Ponieważ szyny na całej długości suwnicy były ułożone
bezpośrednio na murze, badane punkty profilu podłużnego
przyjmowano w odstępach co 10 m. Jak wynika z tab. III,
różnice wysokości sąsiednich punktów w przekroju podłuż
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Wpływ nieprostopadłości łaty do celowej określa wzór

(3)
gdzie: i — odchylenie łaty od prostopadłości do płaszczyzny
celowej, 1— odczyt z łaty. Przyjmując t = 5 cm, I=Im
otrzymamy τn5 = 1 mm. Badanie stałości celowej przy
ogniskowaniu jest konieczne w przypadku stosowania róż
nych długości celowych, nawet gdy używamy najwyższej
jakości instrumentów precyzyjnych. Błąd ogniskowania
powstaje na skutek ekscentrycznego położenia środków
optycznych soczewek lunety i środka krzyża nitek. W ba
danym teodolicie błąd ogniskowania tmg = ± 1 mm. Śred
ni błąd wyznaczenia prostolinijności osi toru, wykonanego
niezależnie w dwóch położeniach lunety, wynosi zgodnie
z prawem przenoszenia się błędów:
nι∣ + ml + mj + ni’ +
+ mθ
1 mm 1/ 6
-------------------------- --------------------- _--------------- =1,7 mm

√

2

√2

(4)
4.4. Sredni błąd wyznaczenia prześwitu. Instrukcja II-IV
zaleca stosować pomiar prześwitu torów metodą: a) bez
pośrednio — ruletką stalową z błędem 1 :10 000, b) pośred
nio — przez rozwiązanie trójkąta prostokątnego, w którym
należy pomierzyć przyprostokątną wzdłuż osi szyny z błę
dem względnym 1 : 10 000 oraz oba kąty (ostry i prosty)
przy wierzchołkach tej przyprostokątnej z dokładnością
± 10”.
Sredni błąd wyznaczenia prześwitu sposobem rachunkowograficznym wyliczymy ze wzoru (5)

πip = m ∣2 = + 2,4 mm
(5)
4.5. Sredni błąd pomiaru rzędnej główki szyny. Sredni
błąd pomiaru różnicy wysokości na stanowisku, przy odczy
cie łat z dokładnością ± 1 mm, wynosi ± 1 mm ∣∕2 =
= ± 1,4 mm. Dla ciągu składającego się z „n” stanowisk
pomierzonego dwukrotnie tam i z powrotem otrzymamy
mn = l mm)/n

(6)
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Uproszczona analiza nie uwzględnia błędów instrumentu,
łat i libel. Dodać należy, że instrument powinien być zrektyfikowany, bowiem błąd nierównoległości osi celowej do
osi Iibeli niwelacyjnej łącznie z błędem ogniskowania jest
szczególnie niebezpieczny przy różnych długościach celo
wych, których długość nie powinna przekraczać 50 m. Łaty
powinny być ustawiane pionowo przy pomocy sprawdzo
nych libel pudełkowych.

5. Wnioski i zalecenia

1. Suwnica na okres pomiaru powinna być należycie
przygotowana zgodnie z wymogami przepisów bhp (zmon
towanie odpowiednich stanowisk obserwacyjnych dla in
strumentów, zapewnienie bezpiecznego poruszania się po
ławach suwnicy, wyłączenie przewodów elektrycznych itp.).
2. Dla prawidłowego przeprowadzenia pomiaru konieczne
jest zatrzymanie nie tylko ruchu suwnicy mierzonej, ale
produkcji w halach i placach obsługiwanych przez suw
nicę mierzoną i sąsiednie.
3. Badania prostolinijności szyn i odstępu ścian od linii
os∣nowy powinny być Vzykonane niezależnie w dwóch poło

żeniach lunety. Eliminuje się w ten sposób ewentualne błę
dy instrumentu, uzyskując jednocześnie kontrolę pomiaru.
4. Prześwit torów jezdni suwnicy w dowolnie wyznaczo
nym przekroju poprzecznym wyznaczono z wykresu (rys. 2)
z błędem średnim ± 2,4 mm.
5. Dwukrotne, niezależne wyznaczenie rzędnych główki
szyny zapewnia dokładność rzędu ± 3 mm.
6. Pomiary suwnic wykonywane są z reguły na terenach
przemysłowych, gdzie istnieją złe warunki oświetleniowe.
Celem zapewnienia wysokiej dokładności pomiarów zastoso
wać należy dodatkowe oświetlenie w czasie pomiaru.
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Blad dokładności współrzędnych biegunowych i długości bazy na błąd szerokości
• pasma siatki współrzędnych hiperbolicznych
Decometr jest to urządzenie odczytowe odbiornika sy
stemu Decca, pozwalające odczytać współrzędne hiperboIiczne w danym układzie stacji nadawczych łańcucha Decca
(Przegląd Geodezyjny nr 4/1966 r„ s. 144—147). Decometr
można porównać do urządzenia odczytowego w teodolicie.
W decometrze rolę Iimbusa spełnia tarcza z dwoma podzia
łami: zewnętrznym i wewnętrznym, a rolę indeksu — dwie
ruchome wskazówki. Dłuższa wskazówka odnosi się do po
działu zewnętrznego a krótsza — do podziału wewnętrzne
go. (rys. 1 przedstawia obraz odbiornika Decca Mark 12,
gdzie trzy dolne tarcze przedstawiają decometry).

Pomiar współrzędnych hiperbolicznych sprowadza. się do
wykonania odczytu z decometrów. Według dużej wskazów
ki odczytuje się z tarczy zewnętrznej nr kolejny pasm w
danej strefie, a według wskazówki małej na tarczy we
wnętrznej odczytuje się setne części pasma. Na rys. 1 od
czyt na lewym decometrze wynosi A 23 80. Odczyt ten
oznacza, że punkt znajduje sie w sektorze A, w paśmie 23
i w odległości 80 od pasma 2*3. Odczyt ten można również
wyrazić w ten sposób, że punkt znajduje się w sektorze A,
osiemdzieisiątej części 23 pasma.

Rys. i

Szerokość pasma EH = s przedstawioną na rysunku 2
można wyrazić za pomocą wzoru [1]:
dż.
EH = S =-------------

2ccosα

(1)

2c = b —odległość między radiostacjami FF1 zwana bazą,
a — kąt między normalną w środku bazy FF1 a kierun
kiem do danego punktu P,
d
— odległość od środka bazy do punktu P,
EH — szerokość pasma w punkcie P,
λ
— = RS — szerokość pasma na linii bazy,
λ — długość fali porównawczej.
Z wzoru (1) wynika, że szerokość pasma EH jest funkcją
czterech argumentów: I) odległości punktu od środka bazy
d, 2) długości fali porównawczej 2; 3) długości bazy b;
4) kąta a między normalną w środku bazy a kierunkiem
do punktu P.
Argumenty d i a są współrzędnymi biegunowymi punktu
P. Szerokość pasma będzie zależna od wielkości współrzęd
nych biegunowych d oraz długości bazy b i fali porównaw
czej 2.
Zapytajmy się o błąd szerokości pasma spowodowany
błędami współrzędnych biegunowych d, χ i bazą b. Odpo
wiedź na to pytanie otrzymamy, rozpatrując wzór (1).
Dla łatwiejszego przedstawienia wzoru (1) wprowadzimy
podstawienia 2c = b, EH = s.
Otrzymamy ze wzoru (1) wzór (2)
d2
s = TOCCSQ
-----(2)
Wpływ współrzędnych biegunowych i bazy b na zmianę
szerokości pasma dla danego punktu Pi otrzymamy po
zróżniczkowaniu wzoru (2) i Zaistosowaniu prawa przeno
szenia się błędów. Różniczkując wzór (2) względem zmien
nych d, a, b, Otrzymamyt

355

d*
dd

ds
da

λ

b cos a

dtga
b ɛos ɑ

ds

d

Ö&

62 cos a

Korzystając z równania (2), pochodne cząstkowe napiszemy
w następującej formie:

ds
dd

λ
b cos a

s
d

Składowe błędu średniego szerokości pasma otrzymamy
ze wzoru (3). Wypisując jedną składową błędu średniego,
pozostałe składowe przyjmujemy równe zeru.

ds
dλ tg a
--- =---------- — s gt a
da
b cos a

ld

ds
db

b2 cos a

4 działki decometru. Przyjmując działkę decometru równą
34,81 m otrzymamy błąd współrzędnej hiperbolicznej, rów
ny 139,24 m. Założony błąd 3,46 m jest 40 razy mniejszy od
przewidywanego błędu współrzędnych hiperbolicznych, czyli
możm powiedzieć, że praktycznie nie będzie miał on wpły
wu na ostateczny błąd wyznaczenia współrzędnych hiper
bolicznych.

Napiszmy składową błędu długości d:
mα

s
b

stąd

m,d
s

md — ------—

Stosując prawo przenoszenia się błędów napiszemy wzór
na błąd średni pasma

m* ʒɪ

/ m2
ʃ , v6α i
d’
e’

6«

800 000
md — ----- —— = 229,8 metra
3481

∕Q∖

Zbadajmy we wzorze (3) wielkości współczynników md,
md, mb dla wielkości argumentów d, α, b wybrzeża pol
skiego.
Średnie wartości d, a dla wybrzeża polskiego i łańcucha
duńskiego wynoszą:

d = 400 km
a = 40°

dla ms = 2 metry s = 3481 metrów d = 400 000 metrów.

b — 150 km
λ = 1 km

Błąd długości d równy 230 metrów powoduje zmianę sze
rokości pasma o 2 metry, czyli zmienia wartość najmniej
szej działki decometru o 2 cm.

Wniosek. Współrzędną biegunową d należy określić
z dokładnością 230 metrów. Zbadajmy, z jaką dokładnością
należy znać kąt a, by jego wpływ na szerokość pasma wy
nosił 2 metry
1
m, = snιa tg α —
Q

stąd

Dla powyższych argumentów otrzymamy: s = 3481 me
trów.
Podstawiając do wzoru (3) wartości d = 400 km, ⅛ = 40°,
b = 1'50 km i obliczone s = 3481 metrów otrzymamy:

dla przyjętych warunków

s = 3481 m, α = 40o, ms = 2 m
otrzymamy:

0,70409
206 265

∖a / mh V
/ + ∖ Ts<ΓθOO /

Po sprowadzeniu do wspólnego mianownika i uwolnieniu
się od ułamka otrzymamy:

m, = ]∕m⅛ + 2,67 m2 -I- 7,11 mj · 0,0087052

Przy założeniu w = ⅜ = nιa = 1, ze wzoru powyższego
wynika, że największy wpływ na zmianę szerokości pasma
będzie miał błąd mb, a najmniejszy md.
Wpływ błędu bazy będzie 2,7 razy więksizy, a wpływ
błędu kąta a 1,6 razy większy od wpływu błędu długości d.
Obliczamy wielkości błędów md mb ma przy spełnieniu
2 warunków:
1) sumaryczny wpływ tych błędów na szerokość pasma
będzie wynosił 3,46 metra,

2) wpływ każdego błędu będzie jednakowy.

Przyjęta wartość 3,46 m w stosunku do szerokości pasma
równego 3481 metrów stanowi błąd względny:

m =

206 265-2
" 2924

142" = 2'22"

Drugą Współrzędną biegunową, czyli kąt a należy określać
z dokładnością 2'22".
Zbadajmy, jak dokładnie należy określić bazę b, by jej
wpływ na szerokość pasma wynosił 2 metry:

stąd
m,∙6
nɪt = -----s

dla założonych warunków:

6 = 150 000 m

s = 3481 m

m, = 2 m

otrzymamy:
w⅛ =

300 000
= 94 m
3481

Bazę należy określać z dokładnością 94 metrów.
346
1 ʌ
1
348 100 ~ 1006 = 1000

co stanowi 0,1%.
Błąd ten jest bardzo mały w stosunku do błędów okre
ślonych współrzędnych Iiiperbolicznych systemu Decca na
polskim wybrzeżu. Dokładność określenia współrzędnych
hiperbolicznych na polskim wybrzeżu wynosi średnio
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Wniosek. Dokładności współrzędnych biegunowych
punktów położonych na polskim wybrzeżu wystarczy znać
z dokładnością: odległość 230 m, kąt — z dokładnością 2<22",
a bazę b z dokładnością 94 metrów.
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Egzaininatory precyzyjne typu Iiannowerskiego
Egzamimatory typu hannowerskiego są konstruowane na
zupełnie innej zasadzie niż egzaminatory starszych typów,
np. Askania Werke. Konstrukcja egzaminatorów hannowerskich jest oparta na zastosowaniu układu dźwigni na
przegubach. Układ dźwigni przenosi w odpowiednim po
mniejszeniu wychylenie końcówki mierniczej śruby mi
krometrycznej na ramię egzaminatora. Przy takiej budo
wie zmniejsza się w dużym stopniu wpływ błędów śruby
mikrometrycznej na wyniki badanej libelli. Jedną z pierw
szych konstrukcji egzaminatorów tego typu przedstawia
rys. 1. Egzaminator ten został skonstruowany przez Kurta
Oberbecka z Instytutu Geodezyjnego Wyższej Szkoły
Technicznej w Hannowerze.
Zasada działania egzaminatora jest następująca. Ramię
pomiarowe E stanowi ostatni człon systemu dźwigni C i E,
które są złączone na stałe z obudową A egzaminatora. Ra
miona E i C połączone są ze sobą ∣za pomocą przegubu 3.
Przez obrót pokrętła P zostaje wprowadzona w ruch ob
rotowy tarcza Kb która następnie uruchamia tarczę K2
sprzężoną na stałe ze śrubą mikrometryczną. Na skutek
tego końcówka śruby działającej na dźwignię C zmieni
swe położenie (podniesie się o wielkość „x”). Spowoduje
to obrót dźwigni C wokół przegubu 1. Wielkość „x” cha
rakteryzująca liniowe wychylenie dźwigni C zostanie za
pośrednictwem przegubu 3 przekazana na ramię pomia
rowe egzaminatora w stosunku f : c.

Rys. 1.

Konstrukcja egzaminatora Oberbecka

Przegub 3 znajduje się w odległości „e” od osi obrotu
ramienia pomiarowego egzaminatora; oś tę stanowi prze
gub 2. Wychylenie kątowe ramienia pomiarowego egza
minatora można wyrazić wzorem

e-c
gdziei

e-c

i jest wielkością stałą dla danego egzemplarza, czyli
a" = kx [mm]
x — liniowe przesunięcie śruby mikrometrycznej.
Analizując ten wzór stwierdziliśmy, że dokładność po
miaru zależeć będzie od dokładności zmierzenia odcinka
„x” oraz od dokładności wykonania przegubów.
Zakładając błąd pomiaru odcinka „x” równy 1 μ otrzy
mamy błąd wychylenia da ∞ 0,01 '.
Dla porównania podaję, że dla„ egzaminatora Askania
Werke błąd ten wynosi da = 0,5" także przy założeniu
dx = 1 μ.
Następnym ulepszonym egzaminatorem typu hannower
skiego jest egzaminator konstrukcji Hopkego produkowa
ny przez firmę Freiberger Praezisionsmechanik. Egzami
nator Freiberger służy do badania libel zarówno w obu
dowie (np. libele nasadkowe), jak i bez obudowy. Możliwe
jest także badanie libel bez Wymontowywania ich z in
strumentu. Do tego celu służy tzw. talerz instrumentu

(odpowiednia spodarka z trzema rowkowanymi nacięcia
mi) przymocowany trzema śrubami do ramienia egzami
natora. Należy zaznaczyć, iż ciężar instrumentu ustawio
nego na płaszczyźnie pomiarowej (ramieniu) egzaminatora
nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia, które
dla tego przyrządu wynosi 15 kg. Egzaminator Freiberger
może być także użyty do sprawdzania kompensacyjnych
niwelatorów samopoziomujących.
Podam niektóre dane techniczne egzaminatora Freiber
ger:
— najmniejsza działka podziału bębna śruby
mikrometrycznej
0,5"
— zakres pomiarowy
.
300"
— jeden obrót śruby mikrometrycznej
25"
— dopuszczalne obciążenie
15 kg
— przewaga 1Iibel rurkowych do poziomowania
przyrządu
60"
— wymiary egzaminatora
350 × 200 × 180 mm
— ciężar egzaminatora
17,5 kg
Konstrukcję egzaminatora Freiberger oraz zasadę jego
działania przedstawia schematycznie rys. 2.

Płaszczyzna pomiarowa (ramię egzaminatora) — (1), o osi
obrotu (5), stanowi zakończenie systemu dźwigni — (1) i
(2) — izłączonych z obudową przyrządu przy pomocy sta
lowych taśm sprężynujących. Przez działanie śruby mikro
metrycznej (3) na dźwignię kątową (2) osiąga się wychy
lenie ramienia egzaminatora (1).
System mierzący egzaminatora znajduje się w solidnej,
żeliwnej obudowie w kształcie prostopadłościanu o nie
wielkich wymiarach. Obudowa opiera się na trzech nóż
kach, z których dwie są śrubami ustawczymi. Górną
część przyrządu stanowi płaski pomost, poniżej którego
jest umieszczone ramię egzaminatora (1), jak to pokazano
na rys. 3.
Na pomoście tym przymocowuje się nasadkę libel (14)
lub podstawę do instrumentu (25). Do przymocowywania
służą odpowiednie śruby (24) i (26). Ramię egzaminatora
z prawej strony jest złączone z obudową za pomocą dwóch
sprężynujących taśm. Z lewej strony jest połączone z
dźwignią kątową, poprzez którą łączy się przegubowo
z obudową przyrządu.
Dzięki takiej konstrukcji może być dobrana dowolna
przekładnia tak, aby przenoszenie się błędów śruby mi
krometrycznej na wyniki badanych libel było możliwie
najmniejsze. Śrubę mikrometryczną egzaminatora stanowi
nagwintowany walec przesuwający się w nieruchomej
tulei. Sruba zakończona sferyczną · końcówką z jednej
strony opiera się o wyszlifowaną płytkę agatową wytrzy
małą na ścieranie (płytka ta stanowi zakończenie dźwigni
kątowej). Drugi koniec śruby jest zaopatrzony w bęben
pomiarowy z podziałem (9) posiadający odpowiednie po
krętło (18). Przy dźwigni kątowej znajduje się urządzenie
aretujące układ mierzący egzaminatora. Za pomocą po
krętła (6) zabezpieczamy przyrząd w czasie, gdy nie znaj
duje się on w użyciu.
Z powodu, że ciężary badanych libel są bardzo różne,
co powoduje zakłócenie równowagi statycznej układu mie
rzącego egzaminatora, a nawet stwarza możliwość uszko
dzenia śruby mikrometrycznej lub płytki agatowej, ramię

357

egzaminatora zaopatrzone jest w przeciwciężar. Zastoso
wano itutaj przeciwciężar w postaci sprężyny. Do regulo
wania równowagi (odpowiedniego przesuwu przeciwcięża
ru) służy pokrętło (19) umieszczone obok pokrętła mikro
metru.
Do poziomowania egzaminatora służą dwie libele — po
dłużna (19) i poprzeczna (20) o przewadze 60".
Nasadka libel (14) posiada dwa równoległe ramiona (13)
umożliwiające badanie dwóch libel jednocześnie. Na każ
dym z ramion ,znajdują się ∣po dwie przesuwane podpórki
w kształcie klina (24), na których umieszcza się badane
libele. Obydwa ramiona lewymi końcami są przymoco
wane do nasadki sprężynującą taśmą stalową. Prawe
końce mogą być pochylane za pomocą śrubek leniwych
(21), dzięki czemu można ustawić pęcherzyk badanej Iibeli
w dowolnym położeniu wyjściowym. Jest to dogodne przy
badaniach libel wysokoczułych, gdy wykonuje się pomiary
w wielu seriach na różnych miejscach zakresu śruby. Na
zakończenie opisu egzaminatora Freibergera podamy parę
istotnych uwag o sposobie posługiwania się nim przy ba
daniach libel.

Przed rozpoczęciem badania Iibeli należy zamocować
nasadkę, a następnie spoziomować ramię egzaminatora.
Badaną libelę nmieszcza się na podpórkach i osłania klo
szem zapewniającym możliwie stałą temperaturę Iibeli i
najbliższego jej otoczenia. Temperaturę kontroluje się na
termometrze, który również umieszcza się pod kloszem.
Po upływie około godziny następuje wyrównanie tempe
ratur pod kloszem i możemy rozpocząć właściwe badanie.
Odaretowujemy przyrząd, wówczas końcówka pomiarowa
śruby mikrometrycznej winna dotknąć płytki agatowej.
Istotne jest tutaj zachowanie stałego nacisku na śrubę
mikrometryczną. Do kontrolowania stałości obciążenia słu
ży waga piórkowa. Wagę tę umieszcza się (przy zerowym
położeniu wskaźnika) między dźwignią kątową a ostrzem
śruby mikrometrycznej i ustawia się wskaźnik na 100 p.
Podczas badania libel należy tak obracać pokrętłem prze
ciwciężaru (19), aby przy nacisku płytki agatowej na
ostrze śruby wskaźnik wagi nie schodził ze 100 (obrót w
prawo pokrętła (19) zwiększa nacisk na ostrze śruby mi
krometrycznej).

Rys. 3. Widok ogólny egzaminatora (I): 6 — śruba aretująca
urządzenia pomiarowe, 7 — osłona śrub płytki agatowej (rekty
fikacyjnej i zaciskowej), 8 — pierścień do ustawiania tulei śruby
pomiarowej (do regulowania mimośrodu śruby), 9 — bęben po
miarowy, 10 — śrubka rektyfikacyjna Iibeli podłużnej, 11 — klin
między obudową a kapturem ochronnym osi obrotu ramienia
egzaminatora, 12 — kaptur ochraniający oś obrotu egzaminatora;
pozostałe oznaczenia jak na rys. 1

Rys. 5. Widok ogólny egzaminatora (III): 25 — podstawa row
kowana do ustawiania instrumentu z libelą do zbadania, 26 —
śruby do przymocowywania podstawy instrumentu do ramienia
egzaminatora

Rys. 4. Widok ogólny egzaminatora (II): 13 — dwa ramiona na
sadki do badania libel, 14 — nasadka do badania libel, 15 —
wskaźnik skali podłużnej, 18 — libela podłużna egzaminatora,
17 — podkładki pod śruby ustawcze, 18 — pokrętło śruby mikrometrycznej, 19 — pokrętło służące do odpowiedniego ustawienia
przeciwciężaru, 20 — libela poprzeczna egzaminatora, 21 — śruby
ruchu leniwego do ustawiania ramion nasadki. 22 — osłona tem
peraturowa, 23 — łożyska pryzmatyczne do układania libel, 24 —
śruby do przymocowywania nasadki libel do ramienia egzamina
tora
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Dla wprawnego obserwatora kontrolowanie stałości na
cisku za pomocą wagi piórkowej nie jest niezbędne. Prze
ciwciężar można ustawiać na wyczucie tak, aby opór przy
obrocie pokrętłem śruby mikrometrycznej był zawsze ta
ki sam.
Przy badaniu precyzyjnych libel ważne jest, aby war
tość jednej działki podziału bębna śruby mikrometrycznej
była stała na całym zakresie pomiarowym i aby śruba
mikrometryczną miała możliwie niewielkie błędy. Kon
strukcja egzaminatora Freiberger pozwala na taki dobór
przekładni, żeby błędy śruby mikrometrycznej przenosiły
się na wyniki badania libel w możliwie najmniejszym
stopniu.
W Katedrze Geodezji Wyższej Politechniki Warszawskiej
zbadano śrubę mikrometryczną egzaminatora Freiberger

Rys. 6. Wykres poprawek do odczytów śruby mikrometrycznej
egzaminatora Freibergera nr 39414 ze względu na błąd postępowy

nr 39414 (metoda badania została podana w Zeszytach
Naukowych PW Geodezja, 1967). Wyniki badania wska
zują na to, że błędy śruby mikrometrycznej są niewielkie
i właściwie tego samego rzędu co błąd ich określenia.
Przy wyznaczaniu przewagi IibeI praktycznie można przy
jąć, że śruba mikrometryczną jest bezbłędna.

Przykładowo podam wykresy charakteryzujące poprawki
do odczytów śruby mikrometrycznej ze względu na błąd
postępowy (rys. 6) i poprawki ze względu na błąd Okre
sowy (rys. 7).

Omówione tu egzaminatory Oberbecka i Freibergera
miały zakres pomiarowy od 0 do 5' i nie posiadały mo
żliwości zmiany zakresu, tzn. zmiany przekładni.
Dalsze konstrukcje egzaminatorów typu hannowerskiego
poszły w kierunku uzyskania większej dokładności po
miaru (aż do 0,0001"), możliwości wybrania do pomiaru
dowolnego zakresu oraz -wprowadzenia pewnych udogod
nień w obsłudze przyrządu. Zwiększenie dokładności uzys
kano stosując przekładnię 1 : 100. Rozwiązanie konstruk
cyjne tego przypadku ilustruje rysunek 9.

Rys. 7. Wykres poprawek do odczytów śruby Htikrometrycznej
egzaminatora Frelbergera nr 39414 ze względu na błąd okresowy

Średnie błędy określenia tych poprawek wynoszą
mi= ± θ,02"

m, = ± 0,02"

Celem sprawdzenia, czy wartość jednej działki podziału
bębna śruby mikrometrycznej nie uległa zmianie, należy
przeprowadzać okresowe jej wyznaczanie. Gdyby zaist
niał przypadek zmiany wartości działki, należy wykonać
rektyfikację. Z przeanalizowania wzoru na wychylenie
ramienia
e-c

wynika, że wielkość działki zależy od długości ramion
(dźwigni).
W egzaminatorze Freibergera istnieje możliwość zmiany
długości ramienia pionowego. Długość tego ramienia jest
określona z jednej strony przez punkt styczności śruby
mikrometrycznej z płytką agatową, z drugiej zaś przez
przegub łączący to ramię z obudową. Końcówka mierni
cza śruby mikrometrycznej ujęta jest w ekscentryczną
oprawę (rys. 8): 1) ekscentryczna oprawa, 2) końcówka
miernicza śruby, 3) śrubki mocujące, 4) skala obrotu z in
deksem.
Po zluzowaniu śrubek mocujących można skręcić opraw
kę o odpowiednią wielkość. Dzięki ekscentrycznemu osa
dzeniu, podczas obrotu oprawki, końcówka miernicza śru
by mikrometrycznej zostanie podniesiona względnie opu
szczona. W ten sposób można dokonać zmiany długości
ramienia, a zatem zmiany wartości działki. Właściwe
ustawienie oprawy umożliwia umieszczony na niej indeks
oraz skala odczytowa. Regulacja wielkości jednej działki
musi odbywać się drogą kolejnych przybliżeń. Po skoń
czonej regulacji (stwierdzeniu, że wartość jednej działki
wynosi 0,5" ) należy przykręcić śrubki mocujące.
Pcdczas transportu bądź też wskutek niewłaściwej ob
sługi może zaistnieć przypadek uszkodzenia płytki aga
towej w miejscu jej styku z końcówką mierniczą śruby
mikrometrycznej. Istnieje możliwość skręcenia płytki aga
towej tak, aby część uszkodzona nie stykała się ze śrubą
mikrometryczną. Należy w tym celu odkręcić osłonę płyt
ki agatowej, następnie zluzować trzy śrubki mocujące, co
pozwoli na dokonanie odpowiedniego obrotu płytki. Zakres
obrotu oprawki z płytką agatową wynosi 120°. Dzięki
trzem kontrśrubkom podczas obracania oprawki jej za
mocowanie w ramieniu pionowym egzaminatora pozostaje
nie zmienione. Po tej korekcie należy zawsze kontrolować
wartość jednej działki podziału śruby mikrometrycznej.
W przypadku, gdy ruchomy indeks licznika obrotów (15)
nie odpowiada zerowemu odczytowi bębna śruby mikro
metrycznej, można dokonać jego zgrania. Obracając po
krętłem śruby mikrometrycznej (18) należy zgrać indeks
licznika obrotów z najbliższą kreską. Następnie trzeba
odkręcić szklaną płytkę osłaniającą system odczytowy.
Ponieważ indeks licznika obrotów jest zsynchronizowany
z obrotami śruby przez układ kół zębatych, więc przez
przyciśnięcie wskaźnika indeksowego odłączone zostaje
koło zębate i można pokrętłem śruby mikrometrycznej
ustawić odczyt zerowy na bębnie odczytowym. Po zwol
nieniu wskaźnika koła zębate zazębiają się i wskaźnik po
nownie .zsynchronizuje się z ruchem śruby mikrometrycz
nej. Po skończonej korekcie należy przymocować szklaną
płytkę ochronną. Regulację śrub ustawczych oraz rektyfi
kację libel wykonuje się podobnie jak w innych instru
mentach geodezyjnych.

Zakres pomiarowy od 0,5" do 0,0001" (w zastosowaniu
do egzaminatora Oberbecka) uzyskuje się przez zastoso
wanie dodatkowej dźwigni f (rys. 9), którą przegub ozna
czony nr 4 ,dzieli w stosunku 1 : 100. Wadą tego rozwiąza
nia jest mała rozpiętość zakresu pomiarowego. Wprowa
dzono więc możliwość zmiany długości dźwigni f, a tym
samym zmiany zakresu. Konstrukcję tę nazwano uniwer
salnym Iiannowerskim stołem przechylnym (rys. 9). Stół
ten pracuje jednakowo i liniowo na wszystkich zakresach
pomiarowych. Zostały także wprowadzone pewne udosko
nalenia w obsłudze, np. elektryczno-mechaniczne urządze
nie do prowadzenia śruby mikrometrycznej, oraz możliwość
zdalnego dokonywania odczytów. Zastosowano także prze
ciwwagę sprężynową. Uniwersalny stół przechylny zaopat
rzony jest w specjalną rozpiętą ramę do badania różnych
libel (np. od dużych instrumentów astronomicznych), po
siada podstawę-spodarkę do ustawiania instrumentów geo
dezyjnych oraz specjalną nasadkę do ustawiania wahadeł
poziomych, które także ¡mogą być badane na tym przyrzą
dzie.
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LECH RATAJSKI
Katedra Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Sylwetka zawodu geografa—kartografa
Kartografowie kształceni są w Polsce w czterech ośrod
kach: w trzech katedrach kartografii na uniwersytetach
w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu oraz w Katedrze Kar
tografii na Politechnice Warszawskiej. Katedry uniwersy
teckie kształcą kartografów-geografów, katedra politecnniki — kartografów-geodetów.
Geograf-kartograf w pracy zawodowej przewidziany jest
jako autor lub redaktor map geograficznych. Jako mapy
geograficzne uważamy mapy, które są wynikiem również
generalizacji jakościowej a dobór ich treści podyktowany
jest założonym z góry tematem geograficznym, względnie
tematami pokrewnych dyscyplin naukowych posługujących
się mapami jako narzędziem badania lub ilustracji ɪ). Opra
cowanie takich map wymaga zatem nie tylko umiejętności
generalizowania zdjęcia podstawowego (generalizacja głów
nie jakościowa) i map podstawowych, lecz w pierwszym
rzędzie umiejętności oceny i wyboru faktów (treści) wypeł
niających temat mapy, jak też właściwego doboru metod
kartograficznych.
Zakres pracy zawodowej kartografa-geografa określają
wymagania związane z procesem powstawania mapy.
W procesie tym bierze zazwyczaj udział szereg osób o róż
norodnej specjalizacji i zainteresowaniach, ale tylko nie
które z nich są przedmiotem działalności kartografa-geo
grafa:
<-'-j
1. Autor mapy względnie zespół autorów, w których
umyśle powstaje idea mapy przedstawia w oparciu o nią
konkretny koncept mapy, a więc zasób jej treści w postaci
gotowego opracowania lub materiałów, jak też pewne su
gestie rozwiązania kartograficznego. Kartograf powinien
posiadać kwalifikacje jako autor map w zakresie specjal
ności geograficznych, w odniesieniu do autorów map niegeograficznych, którzy swoim ideom nie potrafią nadać
właściwej szaty kartograficznej; robi to wówczas geograf
-kartograf jako redaktor mapy.
2. Redaktor
mapy opracowuje program mapy,
określa lub wykonuje podkład kartograficzny, wykonuje
pierworys redakcyjny bezpośrednio lub kieruje jego wy
konaniem oraz czuwa nad całym tokiem produkcyjnym.
3. Rysownik kartograficzny wykonuje czystorys mapy, przy czym studia wyższe nie są tu wymagane.
4. Zakład reprodukcyjny przygotowujący pły
ty drukarskie i powielający mapę (druk). Tutaj są zatrud
nieni pracownicy o wykształceniu poligraficznym.
Kartograf-geograf wiadomości merytoryczne niezbędne
mu jako autorowi map geograficznych, nabywa w czasie
całych studiów geograficznych, natomiast na specjalizacji
z kartografi szczególny nacisk kładzie się na procesy re
dakcyjne. Redaktor mapy powinien być tym pracownikiem,
który w porozumieniu z autorem (jeśli sam nim nie jest)
określa postać kartograficzną danego tematu i dba o pra
widłowe wykonanie mapy. Jego miejsce w cyklu powsta
wania mapy pomiędzy autorem a wykonawcami technicz
nymi wyznacza zakres wymaganych umiejętności. Funkcja
redaktora może być przy tym dwojaka: jako redaktora
naukowego i jako redaktora technicznego.
Jako redaktor naukowy powinien on umieć:
a) zapaoponować, obliczyć i skonstruować właściwą osno
wę kartograficzną (odwzorowanie),
b) zaznajomić się w wystarczającym zakresie z mery
toryczną stroną przedstawionego tematu,
c) ocenić wartość i jednolitość kryteriów wypływających
z założeń tematu,
d) ocenić przydatność materiałów autorskich pod wzglę
dem ich kartograficznej interpretacji,
e) sprawdzić kompletność danych i ich porównywalność,
f) zebrać i wykorzystać materiały dodatkowe dla uzu
pełnienia i pełniejszego przedstawienia zjawiska,
g) w razie potrzeby przedstawić autorowi propozycje ko
niecznych uzupełnień lub zmian,
h) zastosować najwłaściwszą metodę kartograficzną dla
przedstawienia zjawiska,
*) Mapę geograficzną traktuje się również jako przeciwstawie
nie do mapy nieba, mapy księżyca itp.
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i) wykonać koncept autorski mapy w postaci pierworysu.
Redaktor techniczny powinien we współpracy z wyko
nawcami technicznymi wykonać:
a) opracowanie techniczne programu mapy, a mianowicie
opracować: skalę Czystorysu i reprodukcyjną, w razie po
trzeby treść podkładu topograficznego, kolejność zestawie
nia treści, klucz znaków kartograficznych, postać legendy
mapy, nazewnictwo geograficzne (samodzielnie lub zlecić),
adiustację nomenklatury (dobór kształtu i wielkość czcion
ki), układ kolorystyczny mapy itp.
b) pierworys redakcyjny mapy, samodzielnie lub z kie
rowanym przez siebie zespołem, względnie ocenić i odpo
wiednio adaptować pierworys dostarczony przez autora,
c) określić technikę wykonania Czystorysu mapy,
d) kierować pracami rysowników przy wykonaniu czystorysu,
e) zaproponować rozbicie na kolory dla reprodukcji,
f) rewizje i korekty mapy w poszczególnych stadiach
wykonawczych aż do momentu podpisania do druku.
W praktyce czynności kartografa-geografa wykraczają
czasem poza przedstawiony wyżej schemat, innym razem
są bardziej ograniczone. Zależy to od charakteru map oraz
od potrzeb instytucji zatrudniających kartografów. W du
żych przedsiębiorstwach kartograficznych o wielokierunko
wej produkcji mapowej występuje specjalizacja redaktorów
pod względem przeznaczenia map (szkolne, przeglądowe,
ilustracyjne itp.), pod względem tematycznym (turystyczne,
fizyczno-geograficzne, gospodarcze, oddzielnych regionów
geograficznych itp.) oraz pod względem organizacyjnym
(redaktor główny, redaktor działu, redaktorzy elementów
mapy — Zestawiciele, redaktorzy dokumentaliści itp.).
W małych komórkach kartograficznych innych instytucji
czy też wydawnictw od kartografów wymaga się opraco
wywania tak autorskiego, jak i redakcyjnego wszelkich po
trzebnych map względnie wyspecjalizowania się w opra
cowywaniu i redakcji pewnych tylko typów związanych
tematycznie z kierunkiem działalności danej instytucji.
W terenowych zespołach badawczych od kartografa-geogra
fa wymaga się ponadto umiejętności wykonania uzupeł
niającego najczęściej zdjęcia topograficznego terenu,
względnie zdjęcia tematycznego metodami topograficznymi.
Względy praktyczne stawiają zatem przed kartografem-geografem wymagania opracowania mapy autorskiego, re
dakcyjnego oraz umiejętności zdjęcia topograficznego (w
ograniczonym zakresie), jak też umiejętności rysunku kar
tograficznego.
W świetle powyżej wymienionych zadań praktycznych
kartograf-geograf powinien posiadać:
a) wystarczającą znajomość odpowiednich działów ma
tematyki i statystyki,
b) dobrą znajomość kartografii matematycznej, umożli
wiającą ocenę, wybór, obliczenie i ewentualnie wykreśle
nie siatek kartograficznych stosowanych w mapach geogra
ficznych,
c) wystarczającą znajomość podstaw geodezji, fotogra
metrii, topografii i aerokartografii,
d) dobrą znajomość podstaw rysunku kartograficznego
oraz współczesnych technik graficznych i reprodukcyjnych,
e) doskonałą, wszechstronną znajomość cech i właści
wości współczesnych map geograficznych,
f) dobrą znajomość bibliografii map i wydawnictw kar
tograficznych,
g) doskonałą znajomość metod kartograficznych, ich spe
cyfiki i właściwości,
h) umiejętność korelacji zjawisk geograficznych w odnie
sieniu do mapy,
i) umiejętność zastosowań do mapy wiedzy geograficz
nej, zwłaszcza w zakresie geografii regionalnej, w tym jej
aspekcie, który znajduje odbicie w treści map ogólnogeograficznych i ogólnogospodarczych.
Szkolenie kartografów-geografów
Wymienione wyżej umiejętności kartograf-geograf uzy
skuje w trzech etapach studiów uniwersyteckich:
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1. W pierwszym etapie, podczas studiów na I i II roku
student uzyskuje szeroką podbudowę ogólnogeograficzną
oraz pewne podstawy z matematyki i statystyki.
2. Na III roku studiów obok przedmiotów Ogolnogeograficznych, głównie z zakresu geografii ekonomicznej, stu
dent wybiera specjalizację i zostaje do niej wprowadzony.
W ramach specjalizacji kartograficznej zapoznaje się on z:
— matematyką dla kartografów,
— geodezją i topografią z fotogrametrią i aerokartografią,
— ogólną wiedzą o mapie,
— rysunkiem kartograficznym,
— wybranymi, wartościowszymi opracowaniami karto
graficznymi na proseminarium kartograficznym.
3. Właściwa specjalizacja obejmuje IV i V rok studiów.
W tym czasie student uzyskuje wiadomości z zakresu:
— kartografii matematycznej,
— kartografii map specjalnych,
— redakcji map i atlasów,
— procesów reprodukcyjnych,
— historii kartografii, a ponadto
— odbywa praktykę terenową z topografii (na niektó
rych uniwersytetach raz na I roku studiów, drugi raz jako
instruktor po IV roku studiów),
— odbywa praktykę produkcyjną w zakładzie kartogra
ficznym.
Zakończeniem studiów jest wykonanie (zwykła mapa)
i napisanie pracy dyplomowej (magisterskiej). W oparciu
o tematykę pracy dyplomowej student pogłębia swoje wia
domości w wybranym kierunku kartografii ogólnej lub
tematycznej oraz sprawdza samodzielność postępowania w
opracowaniu kartograficznym tematu.
W okresie studiów specjalistycznych należy ponadto wy
robić w studencie pewne cechy, umiejętności i nawyki, któ
rych nie da się zamknąć w nomenklaturze wykładów i ćwi
czeń. Wydaje się, że powinny nimi być:
a) umiejętność korelacji różnych faktów i zjawisk skła
dających się na kartograficzny obraz regionu,

Narada wojewódzkiej służby
geodezyjno-urządzeniowej w Gdańsku

W dniu 18 Iipca br., w Sali Herbo
wej Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdańsku odbyła się uro
czysta narada załóg wojewódzkiego i
powiatowych biur geodezji woj. gdań
skiego, związane z:
— zakończeniem prac związanych z
ewidencję gruntów,
— zdobyciem przez WBGiUR w
1966 r. pierwszego miejsca w ogólno
polskim socjalistycznym współzawod
nictwie pracy między wojewódzkimi
biurami geodezji i ur., a tym samym
proporca przechodniego Ministerstwa
Rolnictwa i Zarządu Głównego Związ
ku Zawodowego Prac. Rolnych,
— podsumowaniem socjalistycznego
współzawodnictwa pracy między po
wiatowymi biurami geodezji.
Referat sprawozdawczy z działalności
służby geodezyjno-urządzeniowej w
okresie ostatnich 10 lat, w zakresie za
kładania ewidencji gruntów wygłosił
dyrektor Jerzy Stawowski. Po wrę
czeniu proporca przechodniego IVIinistra
Rolnictwa i Z.G. ZZ Pracowników Rol
nych dla załogi biura na ręce dyrekto
ra J. Stawowskiego — zastępca prze
wodniczącego prezydium WRN — mgr
inż. Karol Smielak wręczył odznaki ho
norowe „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”:
mgr inż. K. Dumańskiemu, inż. J. Ba

b) umiejętność dostrzegania przyczyn i skutków roz
mieszczenia poszczególnych zjawisk,
c) umiejętność dostrzegania różnic regionalnych w cha
rakterze rozmieszczenia zjawisk na mapie,
d) wpojenie kategorycznej zasady, że dobra mapa powin
na dążyć do odpowiedzi na pytania: co?, gdzie?, jak?, ile?,
e) wyrobienie smaku estetycznego w odniesieniu do
mapy,
f) świadomość psychologicznego oddziaływania obrazu
mapy,
g) umiejętność i znajomość hierarchizacji zjawisk, nie
zbędnej w procesach generalizacji.
W związku z powyższymi zaleceniami należałoby do pro
gramu kształcenia kartografów-geografów wprowadzić
pewne zajęcia dotyczące zasad doboru i oddziaływania ko
lorów, liternictwa, kompozycji obrazu mapy, czytelności
mapy, doboru treści mapy. Zajęcia te mogłyby być reali
zowane na ćwiczeniach z redacji map i atlasów oraz czę
ściowo na pracowni specjalizacyjnej IV roku przez prowa
dzenie ukierunkowanych zajęć plastycznych (zasady rysun
ku odręcznego i kolorystyki malarskiej) oraz wykonania
odpowiedniej ilości konceptów i pierworysów redakcyjnych
map, a następnie czystorysów nadających się do redakcji.
Wraz z udoskonaleniem lub wprowadzeniem nowych me
tod kartograficznych ilościowych może okazać się potrzeba
dodatkowego kształcenia kartografów w zakresie wybra
nych działów statystyki i zastosowań maszyn matematycz
nych.
Tak przygotowany kartograf-geograf, po odbyciu obo
wiązkowego stażu produkcyjnego (podyplomowego), wpro
wadzającego w specyfikę danej instytucji zatrudniającej
będzie mógł sprostać czekającym go zadaniom jako facho
wiec w dziedzinie opracowania i redakcji map geograficz
nych. Wydaje się, że zasób wiedzy uzyskanej w czasie stu
diów jest jednocześnie wystarczający również dla tych,
którzy zechcą poświęcić się karierze naukowej z zakresu
kartografii.

S BYCIA ORGANIZACJI

iz

jerowi, inż. R. Specyalskiemu i K. Pa
sławskiemu.
Odznaki „Przodownika pracy socja
listycznej” przyznane przez Zarząd
Główny Zw. Zaw. Prac. Roln. otrzy
mali: W. Grabowski, J. Skiba, W. Kra
kowski, Μ. Bartczak, W. Pabis, T. No
wak i Z. Małolepszy.
Złote odznaki „Zasłużonego przodow
nika pracy socjalistycznej” otrzymali:
J. Stawowski, A. Kozłowski i L. Czer
ny.
Ponadto geodeci: L. Czerny, A. Ka
lisz, Z. Piesik, D. Saramak. E. Specyalski, F. Kłos, H. Chludzinska, A. Bagrowska, K. Paslowski, J. Jankowski,
P. Góral, H. Pokorski, H. Kręcicki, J.
Skiba, W. Grabowski, J. Gładki, J.
Horbacz, Μ. Szymańska, St. Szymań
ski, J. Bajer, J. Stawowski — wyróż
nieni zostali dyplomami uznania za
wkład pracy przy zakładaniu ewidencji
gruntów na terenie woj. gdańskiego w
latach 1957—1967. Dyplomy te przyzna
ne zostały przez Przewodniczącego
Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro
dowej.
Następnie ogłoszone zostały wyni
ki socjalistycznego współzawodnictwa
pracy pomiędzy powiatowymi biurami
geodezji i ur. w 1966 r. I miejsce oraz
proporzec przechodni Przewodniczące

go Prezydium WRN i Zarządu Okręgu
Z.Z. Prac. Rolnych otrzymało Powia
towe Biuro Geodezji w Wejherowie.
Dwa równorzędne drugie mɪejsea zdo
były: powiatowe biura geodezji w No
wym Dworze Gdańskim i Kwidzyniu.
Trzecie miejsce uzyskało Powiatowe
Biuro Geodezji w Lęborku.
Szereg osób wyróżnionych, poza od
znaczeniami i dyplomami, otrzymało
również nagrody pieniężne.
Uczestnicy narady mieli możność w
czasie jej przebiegu zapoznać się z ma
teriałami w postaci zestawień, wykre
sów i tabel, opracowanych przez
WBG, obrazującymi postęp prac w
poszczególnych okresach czasu przy
zakładaniu ewidencji gruntów, osiąg
nięciami ekonomicznymi itp.
Na naradzie zaprezentowano również
mapę glebowo-rolniczą powiatu Szum
skiego.
Ponadto uczestnicy narady zwiedzili
wystawę amatorskiego malarstwa mgr
inż. geodety — Kazimierza Delerta,
obejmującą 30 obrazów w tym: akwa
rele, pastele i olej, przedstawiających
pejzaże gdańskie i kaszubskie oraz
nadmorskie. Wystawa wywołała wiele
podziwu i uznania dla autora.
Antoni Nalepa
Gdańsk
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Odznaczenie prof, dr Antoniego Kilińskiego
Dwudziestego Iipca br. odbyła się
w Głównym Urzędzie Geodezji i Kar
tografii miła uroczystość wręczenia
przez prezesa GUGiK mgr inż. Bory
sa Szmielewa złotej odznaki „Za zaw Głównym Urzędzie Geodezji i Kargrafii” profesorowi dr Antoniemu Ki
lińskiemu, kierownikowi Katedry Bu
dowy Maszyn Matematycznych Poli
techniki Warszawskiej.
Wręczając odznakę swemu dostoj
nemu gościowi prezes GUGiK pod
kreślił duże zasługi prof. Kilińskiego
m. in. również dla geodezji.

Pod kierunkiem Profesora skon
struowane zostały elektroniczne ma
szyny cyfrowe UMC 1 i UMC 10, któ
re jak dobrze wiadomo, znalazły sze
rokie zastosowanie w geodezji, umoż
liwiając terminowe wykonanie przez
służbę geodezyjną pilnych prac zwią
zanych z założeniem państwowej sieci
podstawowej. Ostatnio w wyniku
współpracy Katedry z Instytutem
Geodezji i Kartografii, przy udziale

i czynnym poparciu ze strony profe
sora Kilińskiego, powstała specjalis
tyczna maszyna cyfrowa do obliczeń
geodezyjnych GEO 1.
W swym krótkim przemówieniu
prezes Szmielew zwrócił uwagę, że
współpraca służby geodezyjnej, a w
szczególności Instytutu z Katedrą Bu
dowy Maszyn Matematycznych jest
idealnym przykładem właściwego sta
nowiska wybitnej placówki naukowej

Seminarium Sekcji Kartograficznej w Poznaniu
Kolejne
posiedzenie
seminaryjne
Sekcji Kartograficznej odbyło się w
Poznaniu (19.V. br.). Omówiono na
nim zagadnienia definicji mapy w
świetle dotychczasowych sformułowań.
Referat
wprowadzający
wygłosił
dr Janusz Gołaski przedstawiając ze
branym definicje mapy zarówno daw
ne, historyczne już dzisiaj, jak rów
nież nowe, mieszczące się we współ
czesnej literaturze kartograficznej.
Na tle takiego historycznego prze
glądu Autor referatu przeprowadził
analizę cech przypisywanych mapie,
które winny być określone w defini
cji. Podjął się również trudnej próby
oceny poszczególnych definicji, zaj
mując wobec nich uzasadnione kry
tyczne stanowisko. W dalszych roz
ważaniach stwierdził, że nie sposób
już dzisiaj postawić jednoznaczną,
wyczerpującą definicję mapy. Zacho
dzi konieczność istnienia dwóch defi
nicji, jednej — dydaktycznej i dru
giej — ścisłej. Definicja dydaktyczna
określa mapę w aktualnie istnieją
cych warunkach, stworzenie ścisłej
definicji mapy jest niezwykle trudne
i praktycznie niewykonalne, gdyż de
finicja taka powinna określać jedno
znacznie przedmiot definiowania —
mapę, w każdym etapie rozwoju, a
więc mapę historyczną, współczesną,
a nawet wybiegać w przyszłość, któ
ra przynieść może nowe koncepcję
map.
Zdaniem Autora referatu najbar
dziej trafna definicja mapy jest na
stępująca. „Mapa danej części po
wierzchni ziemi jest to przekaz topo
graficzny, który informuje tylko za
pomocą rozmieszczenia znaków ota
czających obiekty lub zjawiska”.
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Po referacie wprowadzającym roz
winęła się dyskusja, w której brali
udział niemal wszyscy zebrani. Stwier
dzono, że podjęty przez Sekcję Kar
tograficzną problem definicji mapy
jest tematem bardzo aktualnym i że
nierozerwalnie wiąże się z rozwojem
kartografii, różnych technik i metod
konstruowania map.

Prof. Felicjan Piątkowski podał w
dyskusji ostatnią wersję swojej defi
nicji, która brzmi „Mapa jest to
zmniejszony na płaszczyźnie obraz
określonego obszaru ziemi (lub ciała
niebieskiego) jednoznacznie orientują
cy w
usytuowaniu przestrzennym
przedmiotów ewentualnie zjawisk w
tym obszarze występujących”.
Dyskutowano również zagadnienie
powierzchni ziemi podlegającej przed
stawieniu
kartograficznemu.
Po
wierzchnię ziemi można uważać za
granicę między kolejnymi fazami sta
nu materii, a więc między fazą ciała
stałego a gazu, fazą ciekłą a gazową
i fazą ciała stałego z cieczą. Oma
wiano zagadnienie sposobów przedsta
wienia na mapie zjawisk występują
cych na powierzchni ziemi. Omówio
no teorię znaku i pojęcia znaku ikonicznego. Każdy znak może posiadać
cechę ilościową i cechę wielkościową.

Seminarium zostało przeprowadzo
ne w okresie, kiedy również w Insty
tucie Geodezji i Kartografii rozwinię
to dyskusję nad zagadnieniem opra
cowania norm z zakresu podstawo
wych nazw i określeń związanych z
opracowaniem map. Przeprowadzona
dyskusja może stanowić pewien wkład
do podjętego przez Instytut tematu.

wobec produkcji i życia praktycznego.
Profesor Kiliński podziękował w
serdecznych słowach za odznaczenie
podkreślając przy tym, że geodezja
jest tą dziedziną techniki w Polsce,
która najszerzej wprowadziła u siebie
zastosowanie maszyn elektronicznych
i dala przez to wyraz swemu zrozu
mieniu istoty postępu technicznego i
modernizacji produkcji. Osiągnięcia,
które wspólnie uzyskaliśmy — po
wiedział profesor Kiliński — są w
pierwszym rzędzie wynikiem właści
wego klimatu, jaki panuje w służbie
geodezyjnej oraz żywej aktywności
naukowej i technicznej w Zakładzie
Rachunku Wyrównawczego i Obliczeń
Geodezyjnych IGiK,
prowadzonym
przez docenta Jerzego Gozdzickiego.
Po uroczystości wręczenia odznaki,
prezes Szmielew podejmował prof.
Kilińskiego lampką wina. Skromne
przyjęcie upłynęło w niezwykle ser
decznej atmosferze.
A. K.

Dzieje instrumentów
niwelacyjnych
Jubileuszowa ekspozycja z okazji
400-letniej rocznicy wydania „GEO
METRII” Stanisława Grzepskiego zai
naugurowała w grudniu 1966 r. stałe
stoisko poświęcone geodezji, a zwłasz
cza jej przeszłości, w warszawskim
Muzeum Techniki1). Kolejny pokaz
urządzony na tym stoisku pt. „Od
sznura mierniczego do radaru” obra
zował historię pomiarów odległości *).

Trzecia ekspozycja, otwarta w sierp
niu 1967 r. ma na celu przedstawienie
rozwoju instrumentów niwelacyjnych,
począwszy od starożytności, a skoń
czywszy na czasach współczesnych.
Ekspozycja ta nosi tytuł „Dzieje in
strumentów niwelacyjnych”.

Wśród zgromadzonych eksponatów
zwracają uwagę zabytkowe niwelatory
z XIX wieku, między innymi waga
wodna konstrukcji Bianchiego. Instru
menty z epok wcześniejszych zostały
pokazane bądź na rycinach, bądź w
postaci modeli. Dla potrzeb omawianej
ekspozycji wykonano na przykład
specjalnie model tak zwanego chorobatesu — instrumentu używanego w
czasach rzymskich, a opisanego przez
Witruwiusza w jego znanym dziele „De
architectura”. Podobnie, na podstawie
opisów zawartych w pracy Olbrychta
Strumiehskiego „O sprawie, sypaniu,
wymierzaniu i rybieniu stawów” zo
stały sporządzone modele — tak zwa
nej synwagi oraz model wagi wodnej,
używanych w Polsce w XVI stuleciu.
Przegląd zamykały instrumenty nowo>) Przegląd Geodezyjny nr 5 (dodatek do
PG) str. 31.
=) Przegląd Geodezyjny nr 7/1987 str. 280.
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czesne: niwelator hydrostatyczny skon
struowany w Instytucie Geodezji i
Kartografii w Warszawie (patent włas
ny) oraz niemiecki niwelator samopoziomujący (Zeiss KONI 007).

Omawiana ekspozycja została wypo
sażona w mechaniczny informator,
mianowicie objaśnienia poszczegól

IN MEMORIAM

18 kwietnia 1966 r. zmarł prof,
zwyczajny Michał Paszkiewicz, kie
rownik Katedry Geodezji Politechniki
Śląskiej im.' Wincentego Pstrowskiego
w Gliwicach.
Prof. Michał Paszkiewicz urodził
się 29.IXj1896 r. we Lwowie, gdzie
również ukończył szkołę średnią. Stu
dia wyższe na Wydziale Inżynierii
Politechniki Lwowskiej ukończył z
odznaczeniem w 1922 r.
W 1Θ23 r. rozpoczął pracę naukowodydaktyczną jako asystent w Katedrze
Miernictwa II Politechniki Lwowskiej.
Wkrótce został adiunktem, następnie
wykładowcą miernictwa na wydziałach: Architektury, Rolno-Leśnym i
Oddziale Mierniczym Wydziału Inży
nierii. Równolegle z pracą na uczel
ni rozpoczął od 1928 r. praktykę za
wodową w Dyrekcji Kolei Państwo
wych we Lwowie, a następnie w Ma
łopolskich Zakładach Melioracyjnych
i Technicznych, w których w 1936 r.
objął stanowisko dyrektora.
Prace te przerwała II wojna świa
towa. W okresie okupacji pracował w

nych instrumentów oraz ilustracji na
grano na taśmie magnetofonowej i
każdy ze zwiedzających, naciskając
wskazany przycisk, może uruchomić
urządzenie z sygnalizacją świetlną, to
znaczy, że w czasie objaśniania zapala
ją się światełka sygnalizacyjne przy
poszczególnych elementach ekspozycji,
o których w danym momencie mowa.

Scenariusz ekspozycji opracował mgr
inż. Tadeusz Bychawski. Inicjatorem
imprezy, podobnie jak poprzednich po
kazów, była Komisja d.s. Muzeum i
Wystaw, działająca przy Zarządzie
Głównym Stowarzyszenia Geodetów
Polskich.
J. J.

W rocznicę śmierci
prof. Michała Paszkiewicza
okolicach Złoczowa, następnie w oko
licach Piotrkowa Trybunalskiego.
Po wyzwoleniu, rozpoczął pracę po
czątkowo przy wykonywaniu reformy
rolnej, następnie w Krakowie w od
budowującym się szkolnictwie wyż
szym. Tu właśnie z rąk pierwszego
rektora Politechniki Śląskiej w Gli
wicach prof, dr W. Kuczewskiegootrzymał nominację na kierownika
Katedry Miernictwa. Równocześnie z
powracającymi repatriantami — pra
cownikami Politechniki Lwowskiej,
udał się prof. Μ. Paszkiewicz do
Gliwic, gdzie tworzy od podstaw Ka
tedrę Miernictwa.
Równolegle z pracą dydaktyczną
bierze wraz z młodzieżą udział w od
budowie i adaptacji wielu gmachów
dla potrzeb Uczelni. Jego talent orga
nizacyjny, zdolności dydaktyczne i
umiejętności nawiązywania kontaktu
z młodzieżą, a także niespożyta ener
gia wpływają na powierzenie Mu, już
w 1946 r. godności dziekana Wydziału
Inżynieryjno-Budowlanego, które to
stanowisko pełni do 1∣952 r. Ta długa
kadencja dziekańska pełna jest waż
nych dla rozwoju Wydziału i Politech
niki wydarzeń. Wystarczy tu wspom
nieć budowę gmachów Wydziału In
żynierii
Budowlanej i rozbudowę
dzielnicy akademickiej.
Równolegle z pracą naukowo-dy
daktyczną i administracyjną prof. Μ.
Paszkiewicz pełnił liczne funkcje spo
łeczne. Wiele lat był przewodniczą
cym Zakładowej Organizacji Związ
kowej, rzecznikiem Komisji Dyscypli
narnej dla pracowników naukowych,
kierownikiem Komisji Egzaminu Dyp
lomowego na stopień inżyniera zawo
dowego. W latach 1955—1057 ponow
nie pełnił obowiązki dziekana Wy
działu Budownictwa Przemysłowego
i Ogólnego.

Prof. Μ. Paszkiewicz był zawsze
zwolennikiem ścisłego powiązania na
uki z przemysłem, co znajdowało swo
je odzwierciedlenie w doborze tema
tyki prac naukowych w prowadzonej
przez niego Katedrze. Stąd liczne pra
ce Katedry dla potrzeb przemysłu,
zwłaszcza
Górnośląskiego
Okręgu
Przemysłowego; ekspertyzy z zakre
su budowy dróg i kolei, robót ziem
nych, mechaniki gruntów i funda
mentowania, wodociągów i kanaliza
cji, budownictwa wodnego oraz kon
strukcji przemysłowych. Stąd wresz
cie tematyka magisterskich prac stu
denckich, a także rozpraw doktorskich
łącząca się ściśle z zagadnieniami bu
downictwa przemysłowego i obejmu
jąca opracowanie nowych metod po
miarowych z zastosowaniem do tych
metod nowej aparatury pomiarowej.
Charakteryzując sylwetkę zmarłego
profesora, niesoosób pominąć jego
wyjątkowych zdolności dydaktycznych.
Wykłady, które prowadził, jasne,
przejrzyste, konkretne i usystematy
zowane, pozostawiły trwały ślad w
pamięci Jego uczniów, którzy choć raz
Go słyszeli.
Śmierć zabrała nie tylko cenionego
profesora i doskonałego inżyniera,
ale także ulubionego nauczyciela, wy
chowawcę młodzieży, opiekuna i przy
jaciela.
W uznaniu zasług prof. Michał Pa
szkiewicz został odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi. Złotą Od
znaka Politechniki Śląskiej.
Nad Jego trumną w kwietniowy de
szczowy dzień stanęli pełni smutku
i żalu przedstawiciele licznych wyż
szych uczelni technicznych, instytucj’
naukowych i stowarzyszeń, związków
społecznych, przyjaciele i uczniowie.
Kazimierz Juzwa, Stefa Mercik

Fundusz Pośmiertny

— więziq koleżeńską geodetów
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zadań
Rozwiązanie zadania nr 46
Zadanie ∣nr 46 nadesłane przez stu
denta AGH — Pham Kim Chi z De
mokratycznej Republiki Wietnamu,
spotkało się z zainteresowaniem czy
telników. Nadesłano na nie 18 odpo
wiedzi. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca:

domska, Jaromir Starzyński z Białe
gostoku, Jadwiga Szymańska z Dą
browy Górniczej, Edmund Musiał z
Radomska i Leon Malec z Wrocławia.
Punktem wyjścia było tu twierdzenie
o siecznej (rys. 1).
CN2 = CK- CM
gdzie
KM = X
CM = X + 64
zaś CN = CB- BN

stąd X’ = 132
Z rysunku 2 widoczne jest, że
CB = 2AH = 80 + X = 80 + 132 = 212

AH = 106

zaś

R2 = OK2 = KP2 + OS2

KP = CK sin 30o = 32
CP = CK cos 30 - 32 j/3

R = 260- 112 √3^ = 66,01

PN=CN-CP= 112-32√3^

Odpowiedź z takim sformułowaniem
nadesłali: Ksawery Malewicz z Ra

(112 - ¿2 √3 y+ (R- 32)2 = R2

zaś po uporządkowaniu
R = 260- 112 j/ï

więc CN = X + 80 — 100 = X — 20
stąd (X — 20)2 = 64 (64 + X)

W wyniku losowania nagrodę głów
ną w postaci mapy plastycznej otrzy
mał kol. Longin Strutyński z Bla
chowni Śląskiej, zaś nagrody dodat
kowe w postaci książek otrzymali
koledzy: Grzegorz Krawczyk ze Szcze
cina, Józef Strzelec z Niemodlina,
Jadwiga Szymańska z Dąbrowy Gór
niczej, Leon Malec z Wrocławia i
Ryszard Szostek z Wrocławia.
St. J. T.

X2 — 104x — 3696 = 0

NADESŁALI
ROZWIĄZANIE ZADANIA NR Ifi
Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Ksawery
Malewicz (Radomsko), Józef Strzelec (Nie

modlin), Józef Trzebiński (Gdańsk), Jaro
mir Starzyński (Białystok), Józef Zdyb
(Ostrowiec Sw.), Gerard Ramolla (Wójtowa
Wieś k. Opola), Wladyslaw Figielski (Szcze
cin), Longin Strutyński (Blachownia Ślą
ska), Jadwiga Szymańska (Dąbrowa Górni

cza), Jerzy Antonowicz (Kraków), Saturnin
Zygmunt (Bytom), Henryk Liberek (Jaro
cin), Edmund Musiał (Radomsko), Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Zenon Zarzycki
(Łódź), Leon Malec (Wrocław), Ryszard Szo
stek (Wrocław).

NAGRODA

ZADANIE nr 51
Dane są w kole cięciwy AB =
= 90,00 m i CD = 94,00 m. Prosta PO,
łącząca punkt przecięcia się tych cię
ciw i środek koła O, dzieli kąt APD
na dwa kąty ai i α2, dla których sto
sunek wstaw wynosi 1,2 (sin a1 : sin
«2 = 1>2).
Obliczyć promień R koła.

Zadanie nadesłał kol. Saturnin Zyg
munt z Bytomia.
Rozwiązanie zadania nadsyłać nale
ży do dnia 15 listopada 1967 r.
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Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagroda
w postaci książki-albumu — od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez,
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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KART∙GRARCZNY
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Katedra Gruntoznawstwa AGH w Krakowie

Klasyfikacja nieużytków poprzemysłowych dla ich kartograficznej inwentaryzacji
I. Wstęp. W związku z intensywnym rozwojem prze
mysłu w Polsce coraz większe powierzchnie użytków rol
nych i leśnych znajdują się w zasięgu jego bezpośrednich
i pośrednich wpływów. Stąd szczególnego znaczenia na
biera sprawa okresowej aktualizacji map klasyfikacyjnych,
której ogólne zasady omówiono w artykule pt. „Problemy
aktualizacji map WasjTikacyjnych na terenach objętych
wpływami przemysłu” (Przegląd Geodezyjny nr 4, 5 —
1967). Równocześnie podkreślono tam, że w przypadku
powstawania powierzchni bezproduktywnych, w wyniku
szkodliwego oddziaływania przemysłu, samo tylko zazna
czenie tego faktu przez Okonturowanie nieużytków na ma
pach klasyfikacyjnych, bez podania ich bliższej przyrodni
czej charakterystyki, jest stanowczo niewystarczające.
Celem niniejszego opracowania jest zatem podanie zasad
klasyfikacji terenów wyłączonych na tej drodze z produk
cji rolnej lub leśnej, czyli tzw. nieużytków poprzemysło
wych.
Nieużytki poprzemysłowe najogólniej zwykło się dzielić
na 3 gnupy, a mianowicie powstałe w wyniku:
a) zaburzenia warunków Lydrogbologicznych,
b) przemysłowego zanieczyszczenia powietrza,
c) mechanicznego uszkodzenia powierzchni.
Do dwu pierwszych grup należą tereny o nie zniszczo
nej w zasadzie strukturze wierzchnich utworów. Wobec
tego ich kartograficzny opis może być odniesiony do znaj
dującej się na mapie klasyfikacyjnej charakterystyki
pierwotnych warunków siedliskowych. Uzupełnienie tej
charakterystyki przez podanie jednego albo kilku działa
jących zespołowo czynników przemysłowych, doprowadza
jących do powstania powierzchni bezproduktjwnych, w
zasadzie spełnia wymagania stawiane kartograficznej in
wentaryzacji tych terenów. Inne zasady muszą być przy
jęte dla nieużjtków bezglebowych, powstałych w wyniku
tzw. mechanicznego uszkodzenia powierzchni. Wobec zni
szczonej do różnej głębokości struktury utworów wierzch
nich zachodzi potrzeba podania dodatkowej ich charakte
rystyki.
Sprawa kartograficznej inwentaryzacji nieużytków bez
glebowych stała się szczególnie pilna w związku z wejś
ciem w życie Uchwały nr 301 Rady Ministrów z 6 wrześ
nia 1966 r. w sprawie rekultywacji i zagospodarowania
gruntów przekształconych w związku z poszukiwaniem i
eksploatacją kopalin. Z przepisów uchwały wynika —
między innymi — konieczność prowadzenia stałej rejes
tracji terenów przeznaczonych do rekultywacji. W związ
ku z tym postuluje się oparcie rejestrów powierzchni nie
użytków na kartograficznej ich inwentaryzacji uwzględ
niającej zróżnicowanie warunków naturalnych i technicz
nych, pozwalające na zalecanie kierunku zagospodaroʌvania oraz określenie przewidywanego stopnia trudności
prac rekultywacyjnych.
Celem uzyskania jednolitej dokumentacji kartograficz
nej dla terenów zdewastowanych, proponuje się przepro
wadzenie jej w ramach prac przy aktualizacji map klasy
fikacyjnych, wykorzystując do tego istniejące mapy oraz
angażując fachowców z dziedziny klasyfikacji bonitacyj
nej lub kartografii gleb.
Aby uzasadnić proponowane w niniejszym opracowaniu
założenia klasyfikacyjne, podajemy krótką charakterysty

kę kilku grup nieużytków poprzemysłowych występujących
w Polsce i uznanych za najważniejsze z racji zajmowanej
powierzchni.

Π. Charakterystyczne grupy
bezglebowych nieużytków poprzemysłowych
występujących w Polsce

Bezglebowe nieużytki poprzemysłowe, występujące na
terenie Polski, wykazują bardzo duże zróżnicowanie nie
tylko pod względem zajmowanego obszaru, ale także ca
łego szeregu takich czynników, jak rzeźba powierzchni,
rodzaj podłoża, stosunki wodne, właściwości chemiczne
(trofizm i toksyczność) środowiska. Są to czynniki decy
dujące o trudnościach i kierunku zagospodarowania tych
terenów, a więc o przeznaczeniu ich do użytkowania rol
nego, leśnego, wodnego, komunalnego (parki, zieleńce) itd.
Charakter nieużytków związany jest z rodzajami działal
ności przemysłowej doprowadzającej do ich powstania.
Chcąc uzyskać szczegółową charakterystykę wytworzonych
nieużytków należałoby przeprowadzić analizę wpływów
wszystkich niemal gałęzi przemysłu. Ponieważ wykracza
łoby to poza ramy niniejszego opracowania, ograniczono
się do opisu kilku tylko wyodrębnionych grup terenów, z
których każda reprezentuje charakterystyczne zmiany
wiążące się z określoną działalnością techniczną.
1. Tereny po eksploatacji piasków podsadzkowych.
Eksploatacja węgla kamiennego uwięzionego w filarach
ochronnych pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na
materiały do podsadzki płynnej. Dynamiczny rozwój gór
nictwa piasków podsadzkowych można mierzyć wielkością
powierzchni około 200 ha przejmowanych corocznie pod
eksploatację. W chwili obecnej obszar zajęty przez kopal
nie piasku wynosi około 5000 ha, a w planach perspekty
wicznych do r. 2000 przekroczy 15 000 ha. Powierzchnie
wyeksploatowane są odsłonięciami o różnej głębokości
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(ponieważ piaski nie posiadają nadkładu, więc nie ma
zwałowisk) i stanowią nieużytki bezglebowe. Podstawo
wym kierunkiem ich zagospodarowania będzie rekultywa
cja leśna, część powierzchni zostanie przeznaczona pod
zbiorniki wodne, istnieją też koncepcje tworzenia na ob
szarach wyrobisk poeksploatacyjnych centralnych zwało
wisk skały płonej górnictwa węgla kamiennego.
Rozmiary poszczególnych nieużytków popiaskowych są
bardzo różne (od kilkudziesięciu ha do kilku tysięcy),
przy czym w wyniku aktualnie prowadzonej eksploatacji
powstają wielkie, zwarte przestrzenie (rys. 1). Materiał
skalny występujący na dnie wyrobisk może mieć różny
skład mechaniczny, począwszy od jałowych głębokich pias
ków luźnych do piasków gliniastych czy piasków niecał
kowitych naglinowych lub naiłowych. Wpływa to bardzo
poważnie na możliwości i kierunek późniejszego zagospo
darowania. Również drugi istotny dla rekultywacji czyn
nik, a mianowicie stosunki wodne, mogą być zróżnicowa
ne. W zależności od tego, jak głęboko sięgała eksploatacja
można napotkać powierzchnie bardzo silnie zawodnione
(aż do otwartych zbiorników wodnych) albo zupełnie su
che. Nawet wtedy, gdy zgodnie z obowiązującymi zalece
niami, spąg wyrobiska dostosowany jest do kształtu
zwierciadła wody gruntowej przy odwodnieniu grawita
cyjnym, a grubość pozostawionej nad nim warstwy pias
ku wynosi około 50 cm, to i tak w przypadku piasków
luźnych (szczególnie gruboziarnistych) i Slabogliniastych
pewne partie będą silniej, a inne słabiej zawilgocone [2].
W takich bowiem warunkach nawet kilkunastocentymetro
we różnice wzniesień decydować będą o tym, jak głęboko
od powierzchni znajduje się górna granica wzniosu kapi
larnego. Rekultywacja wyrobisk popiaskowych natrafia
zwykle na duże trudności ze względu na jałowość i nieko
rzystne cechy fizyczne materiału. Wielką nadzieję na obni
żenie kosztów oraz poprawę efektów przyrodniczych prac
rekultywacyjnych dały przeprowadzone próby nawożenia

Rys. 3. Turoszow. Fragment powierzchni zwałowiska zewnętrznego
kopalni węgla brunatnego

leżącym z reguły poza zasięgiem złoża, tworząc tzw. zwało
wiska zewnętrzne, natomiast materiał usypywany w nie
czynnych partiach wyrobiska tworzy tzw. zwałowiska we
wnętrzne. Po zakończeniu eksploatacji oprócz zwałów ze
wnętrznych i wewnętrznych pozostaje jeszcze resztkowy
wykop, tzw. wyrobisko końcowe.
W przypadku węgla brunatnego powierzchnie zajmowane
bezpośrednio pod eksploatację czy też na prace z nią zwią-

Rys. 4. Gliwice. Fragment rekultywowanego zwału — biologiczna
obudowa zbocza

Rys. 2. Szczakowa. Fragment rekultywowanej powierzchni

skałami ilastymi zasobnymi w montmorillonit (bentoni
ty) [4]. W trakcie prac doświadczalnych na piaskowni
„Szczakowa” prowadzonych przez Katedrę Gruntoznawstwa
i Katedrę Mineralogii i Petrografii AGH oraz Zakład
Badań Naukowych GOP PAN w Zabrzu uzyskano, w
wyniku powyższego nawożenia, niespotykane dotychczas
przyrosty materii organicznej w glebie związane z bujnym
rozwojem roślinności pionierskiej (rys. 2). Niewielki sto
sunkowo dodatek, bo 10—30 t bentonitu na 1 ha piasków
powoduje wyraźną poprawę właściwości wodnych i zdol
ności sorpcyjnych, a więc i lepsze wykorzystanie stosowa
nych równolegle nawozów mineralnych. Ilości bentonitu
wysiewanego są przy tym nieporównanie mniejsze aniżeli
materii próchnicznej wprowadzanej na powierzchnię w me
todzie próchnicowania (400—600 t/ha).
2. Tereny po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatne
go, kamiennego i siarki. Odkrywkowa eksploatacja węgla
brunatnego, kamiennego i siarki w odróżnieniu od górni
ctwa piasków podsadzkowych wymaga zdejmowania i od
kładania dużych mas nadkładu. W wyniku tej eksploatacji
pozostają więc nie tylko wyrobiska, ale też zwałowiska,
i to na znacznej powierzchni. Materiał pochodzący z nad
kładu składany jest na terenie do tego przeznaczonym
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zane sięgają setek i tysięcy hektarów. Zwałowiska ze
wnętrzne (rys. 3) bywają niekiedy bardzo wysokie (100
i więcej metrów wysokości względnej), a wobec tego pod
stawowy problem stanowi zabezpieczenie ich stateczności.
Wymaga to prowadzenia odpowiednich zabiegów technicz
nych (umocnienia, drenaż) oraz biologicznej obudowy zbo
czy (rys. 4). Wierzchowina zwałów może być rekultywowana
rolniczo lub leśnie zależnie od jakości i powierzchniowej
zmienności utworów wierzchnich oraz rzeźby (stopnia zrów
nania powierzchni). Elementy te związane są przede
wszystkim z budową litologiczną nadkładu oraz systemem
zwałowania.
Stosunki wodne na zwałach wykazują duże zróżnicowa
nie. Na zboczach ze wschodnią i południową wystawą jest
wybitnie sucho, co zdecydowanie ogranicza wybór roślin
Pionierekich. Natomiast na wierzchowinie oraz u podnóża
w lokalnych zagłębieniach może występować zabagnienie.
Zwałowiska wewnętrzne budowane są zazwyczaj jako
zwały niwelacyjne (wypełniają zwałowisko równo z po
wierzchnią) albo niskie (1—2 m) nadpoziomowe. Jeżeli
pozwalają na to właściwości fizyczne i chemiczne mate
riału, mogą być rekultywowane rolniczo. W polskich wa
runkach eksploatacji i zwałowania na powierzchni terenu
przeznaczonego do rekultywacji przeważają iły trzeciorzę
dowe często przemieszane z czwartorzędowymi piaskami

nego

ałonɪewezeowy

i glinami pochodzącymi z górnych partii nadkładu. Wy
stępująca miejscami toksyczność środowiska, objawiająca
się niskim odczynem (poniżej 3,5 pH) związana jest z obec
nością w materiale zwałowym siarczków albo domieszek
zasiarczonej ziemistej substancji węglowej czy ksylitów.
Partie takie muszą być neutralizowane lub izolowane ma
teriałem żyznym. Sprawę rekultywacji niektórych zwało
wisk węgla brunatnego np. w Turoszowie, komplikuje do
datkowo silne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
pochodzące od lokalizowanych w pobliżu odkrywki za
kładów energetycznych.
Analogiczne formy nieużytków powstają w wyniku
odkrywkowej eksploatacji siarki — są to również duże
powierzchnie zwałowisk ziemnych i wyrobisk. Różnią się
więc nie tyle kształtem, ile składem mechanicznym ma
teriału (w przypadku siarki zwałowiska zewnętrzne w
większej mierze zbudowane są z piasków) oraz nieco od
miennymi jego właściwościami fizycznymi i chemicznymi,
nawet w przypadku zbliżonego uziarnienia.
Eksploatacja węgla kamiennego metodą odkrywkową nie
odgrywa istotnej roli w wydobyciu. Większość odkrywek
jest już nieczynna. Specyficzną cechą nieużytków po
eksploatacji węgla kamiennego są ich stosunkowo małe
rozmiary, częsty brak zwałowisk zewnętrznych i niewielkie
wyrobiska końcowe. Materiał występujący na powierzchni
ma przede wszystkim charakter gliniasty i ilasty z do
mieszką łupków i piaskowców karbońskich. Ze względu na
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vią-

Rys. 5. Wirek. Mały kemieniołom piaskowca karbońskiego (fot.
J. Greszta)

iczna

ze(100
pod
łości,
ιiczzbovana
owej
rówzede
mem

ɔwajest
ośliń
nóża
enie.
jako
poeżeli
ιatewarenu
ɔrzę⅛ami

nie uporządkowaną powierzchnię zwałowisk i częste wystę
powanie wśród kompleksów leśnych nadają się one raczej
do rekultywacji leśnej, a nie rolnej.

3. Tereny po odkrywkowej eksploatacji surowców skalnych.
W związku z intensywnie postępującym uprzemysłowie
niem kraju oraz rozwojem budownictwa wzrosło także na
silenie eksploatacji kamieni budowlanych oraz różnych su
rowców do produkcji materiałów wiążących, ceramicznych,
szklarskich. Spowodowało to również wzrost powierzchni
poeksploatacyjnych, przy czym rozproszone są one na
znacznych obszarach, w miejscach zalegania wymienionych
powyżej surowców skalnych. Najtrudniejszymi do prze
kształcenia formami z tej grupy nieużytków są kamienio
łomy. Są to wykopy o różnej głębokości, o stromych po
szarpanych ścianach, sterczących nad stosunkowo płaskim
kamienistym dnem (rys. 5). Rozmiary ich dochodzić mogą
do kilkudziesięciu hektarów. Wykopy te zazwyczaj nie two
rzą zbiorników wodnych, a nie zagospodarowane mogą sta

nowić przez długie lata bezglebowe nieużytki. Prace rekul
tywacyjne powinny zmierzać do przygotowania ich pod
zadrzewienie, a w razie korzystnego położenia do wykorzy
stania jako zorganizowane tereny wypoczynkowe.
Tereny po eksploatacji innych złóż stanowią nieużytki
charakteryzujące się na ogół mniejszym stopniem trudności
dla biologicznego zagospodarowania, gdyż w obrębie ich
den istnieją dogodniejsze warunki dla rozwoju procesów
glebotwórczych. Decyduje o tym rzeźba, rodzaj utworów
występujących na powierzchni zi podłożu oraz stosunki
wodne. Występowanie nadmiernie przepuszczalnych utwo
rów kamienistych, żwirowych oraz piaszczystych w więk
szych miąższościach nie sprzyja zagospodarowaniu ze
względu na zbytnie przesuszenie podłoża. Doły, na których
dnie występują utwory trudno przepuszczalne (gliniaste czy
ilaste) często wypełniają się wodą. W zależności od ich
wielkości, głębokości i stosunków wodnych otaczającego
obszaru są to trwałe albo okresowe wysychające zbiorniki
wodne. Gdy mają większe rozmiary, a przy tym wolne są
od zanieczyszczeń wodami ściekowymi, służą jako nie zor
ganizowane tereny zabaw i sportów wodnych. W chwili
obecnej trudno jest jeszcze określić najracjonalniejszą for
mę zagospodarowania i użytkowania tych terenów, która
będzie silnie zależeć od warunków lokalnych.
4. Tereny po eksploatacji różnych złóż dla celów lokal
nych. Oprócz omówionej uprzednio eksploatacji różnych
surowców na skalę przemysłową, należy wspomnieć o dzia
łalności eksploatacyjnej różnych drobnych zakładów spół
dzielczych czy ludności wiejskiej. Doprowadza ona do po
dobnych form zniszczeń glebowych, tylko o nierównie
mniejszych rozmiarach powierzchniowych. Ponieważ for
my te stanowią w niektórych okręgach charakterystyczne
zbiorowiska, można określić je mianem nieużytków kopal
nictwa chałupniczego. Miejsca ich występowania zależą
głównie od zalegania surowców, ale największe nasilenie
różnych form tych nieużytków występuje na terenach
uprzemysłowionych. Wynika to z dużego zagęszczenia lud
ności, znacznego rozdrobnienia gospodarstw o strukturze
charakterystycznej dla tzw. chłoporobotników, a co za tym
idzie i zwiększonego popytu na poszczególne surowce skal
ne. Na terenie Górnego Śląska masowo były lub są wydo
bywane wapienie triasowe zarówno jako kamień budowla
ny, jak i surowiec do wypalania wapna, gliny i łupki karbońskie do wypału cegieł, piaskowiec karboński jako ka
mień budowlany oraz piaski z płytko zalegających złóż. Nie
tylko surowce skalne były przedmiotem tej chałupniczej
eksploatacji. W okresie międzywojennym bardzo pospolite
na terenie Śląska były tziw. „biedaszyby”, czyli drobne ko
palnie węgla kamiennego. Obecnie spotyka się jedynie po
zostałości po nich w postaci różnych deformacji powierzch
ni terenu łącznie ze zrujnowaniem gleb. Mogłoby się wy
dawać, że nieużytki takie stanowią problem zupełnie mar
ginesowy z uwagi na ich znikome rozmiary (powierzchnie
poszczególnych dołów poeksploatacyjnych wahają się od
kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych). Jednak
występują one zazwyczaj w skupiskach, a sumaryczna po
wierzchnia wraz z rozproszonymi wśród nich drobnymi
konturami o zasadniczo niezniszczonej pokrywie glebowej,
ale zwykle nie uprawianymi, jest znaczna. Terenów takich
nikt nie zagospodarowuje, bo podejmowanie zabiegów re
kultywacyjnych przez właścicieli pojedynczych nieużytków
nie leży w ich zainteresowaniach. Skomplikowany jest tak
że problem kartografii tych obszarów. Chcąc uwzględnić
lokalizację pojedynczych dołów o wymiarach np. 30 ×
X 30 m, należałoby na mapie w skali 1: 5000 tworzyć kon
tury o powierzchni zaledwie 36 mm2. Mimo to powinno
się zasygnalizować na mapie ich obecność, nawet kosztem
przewyższenia powierzchni, gdyż pozbawienie zdolności
produkcyjnych nie jest jak dotąd zjawiskiem przemijają
cym, a ilość tych nieużytków stale wzrasta.
c.d.n.
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Analityczne wyrównanie aerotriangulacji za pomocą wielomianów
I. Wstęp. Zarówno w aerotriangulacji przestrzennej prze
prowadzanej na autografach, jak i w aerotriangulacji ana
litycznej najbardziej niebezpieczne są błędy systematyczne.
Można wyróżnić dwa źródła tych błędów:
— Pierwsze źródło to niezbyt precyzyjne uwzględnianie
poprawek dotyczących systematycznych deformacji współ
rzędnych tłowych, takich jak np. dys∣torsji obiektywu, krzy
wizny Ziemi, refrakcji atmosferycznej czy skurczu filmu.
Zniekształcenia współrzędnych tłowych poprawione są co
prawda w pierwszej fazie obliczenia (czy przeprowadzania)
aerotriangulacji, niemniej precyzyjne ich uwzględnienie
jest ograniczone i pozostawiają one wpływy, które uwi
daczniają się na współrzędnych triangulowanych punktów.
— Drugie źródło — to w zasadzie błędy przypadkowe
(takie jak np. błędy pomiaru współrzędnych tłowych), które
sumując się oddziaływają w sposób systematyczny.
Systematyczny wpływ błędów przypadkowych [7] uzależ
niony jest od usytuowania miejsca w szeregu, gdzie został
popełniony błąd przypadkowy. I tak np. błędy przypadko
we popełnione na początku szeregu jednostronnie dowią
zanego wpływają silniej na współrzędne ostatniego punktu
szeregu niż błędy popełnione na dalszych zdjęciach. Wpływ
błędów systematycznych w procesie aerotriangulacji, ich
gromadzenie się i w końcu zniekształcenie szeregu — są
zjawiskami bardzo skomplikowanymi.
Analizując wpływy różnych błędów w procesie aerotrian
gulacji można wykazać, że błędy rozmieszczają się nieli
niowo i powodują, oprócz podłużnego wygięcia i poprzecz
nego skręcenia szeregu, również stopniowe zmiany w skali
i azymucie, tworząc w miejsce płaskiej wstęgi — pewną
powierzchnię błędów. Powierzchnia ta, przecięta płaszczyzną
ZY lub XZ — prostokątnego przestrzennego układu współ
rzędnych — daje ślady nieregularnych krzywych, których
równaniami są wielomiany wyższych stopni [12]. Stąd też
wielu autorów używa wielomianów [13, 91,10, 24,18—23] do
wyrównania aerotriangulacji metodami numerycznymi
(tj. do wprowadzenia poprawek do współrzędnych ze wzglę
du na deformację szeregu). Wielomiany te sformułowane
są jako wiernokątne lub niewiernokątne równania transfor
macji — drugiego lub wyższych stopni. Niektóre z obecnie
używanych metod stosują oddzielnie wyrównanie poziome
i oddzielnie wyrównanie pionowe. Głównymi powodami ta
kiego postępowania jest fakt, że punkty kontrolne są za
zwyczaj sklasyfikowane jako poziome i pionowe, a poza
tym sformułowania matematyczne wyprowadzone są w
oparciu o wcześniej istniejące metody graficzne, które osob
no traktowały wyrównanie poziome i wyrównanie pionowe.
Inną ważną okolicznością takiego pośtępowania jest nie
możliwość .transformacji wiernokątnej w trójwymiarowej
przestrzeni za pomocą wielomianów.
W dalszym ciągu niniejszej pracy rozważona zostanie
procedura wyrównania aerotriangulacji, stosowana w Na
tional Research Council1 w Kanadzie, którą opracował G. H.
Schut i przedstawił w publikacjach [18—23]. Wyrównanie
oparte jest na wykorzystaniu elektronicznej masizyny liczą
cej oraz transformacji wiernokątnej, która wykorzystuje
do obliczania współrzędnych wielomiany wyższych stopni.
Spośród wielu różnych typów najbardziej odpowiednia
do wyrównywania współrzędnych jest transformacja wiernokątna, przekształca ona bowiem bez zniekształceń każdą
małą powierzchnię w układzie współrzędnych szeregu [21],
Jednak taka transformacja wiernokątna w trójwymiarowej
przestrzeni jest niemożliwa za pomocą wielomianów. Można
ją tylko stosować dla dwóch wymiarów i mimo że jest wy
godnie dla trójwymiarowego wyrównania szeregu używać
wzorów, które dają transformowane współrzędne jako wie
lomiany w stosunku do współrzędnych szeregu, to jednak
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wyrównanie musi być dokonane stopniowo. Wykorzystuje
się zatem w poszczególnych etapach transformację wierno
kątną, ale stosowaną do dwuwymiarowych przekrojów sze
regów. Dzięki temu w każdym etapie wyrównania wysoko
ściowego poprawiany jest jeden typ deformacji szeregu,
tj. krzywizna pionowa wzdłuż szeregu, skręcenie wzdłuż
osi szeregu oraz krzywizna pionowa w poprzek szeregu.
Jeśli na powierzchni pasa istnieją dające się ocenić zmiany
skali, to współrzędna wysokości musi otrzymać odpowied
nią poprawkę skali. Wynik tak przeprowadzonej trójwy
miarowej transformacji nie może być dokładnie wiernokątny, ale różnica jest znikoma.
Ogólne równanie trójwymiarowej transformacji, które
jest równaniem pierwszego stopnia, można napisać nastę
pująco:
X = α0 + λ ∙ (aux + a12y + a13ι)
Y = fe0 + ¿ ’ («21
*
+ «227 + «22«)

(I)

Z = C0 + λ ∙ (a3-ix + a32y + a33z)
gdzie: 2 — oznacza zmianę współczynnika skali,
ɑn, a12, ... a33 — dziewięć elementów ortogonalnej
macierzy A kątów obrotów,
(α0, b0, c0) — wektor trzech elementów przesunięcia
początku układu.
Ażeby równania (1) mogły reprezentować transformację
wiernokątną, macierz współczynników x, y, z musi być
macierzą ortogonalną, tzn. musi mieć takie własności, że
suma kwadratów elementów każdej kolumny równa się
jeden oraz suma iloczynów odpowiadających sobie elemen
tów w każdych dwu kolumnach równa się zero.
Równanie trójwymiarowej transformacji drugiego stop
nia można napisać w ogólnej formie:
X — Λ0A AιχAj43y A--IazA--A1X2 A A3yι A Aez2 A A7xy A AayzA-A0zx
Y = B8+Bιχ ÷ B>y+B jιψ B1x2 ψ B5y2 -¡- B0z2 -J- B7xyA Bayz -∣- Bazx
Z — C0A-CixA- C2y + C3z AC1X2A- C5y2 -f- C8i2 -∣- C,xy-J- Cayz + C3zx
(2)

Równania (2) mogą reprezentować transformację wierno
kątną jedynie pod warunkiem, że:
-

SY
Sx
SZ
_ Sx

SX
Sy

SX ~
Sz

SY
Sy
SZ
Sy

SY
~S-.

== macierz ortogonalna

(3)

SZ
Sz _

macierz dziewięciu zróżniczkowanych wielkości musi być
ortogonalna dla każdej wartości x, y, z. Prowadzi to do
warunków, które stwierdzają, że współczynniki wszystkich
wyrazów x, y, z, które są wyższe od pierwszego stopnia
w równaniu (2) muszą być równe zero {31], co dowodzi, że
transformacja wiernokątna w trzech wymiarach jest nie
możliwa za pomocą wielomianów. Jest to, jak już poprzed
nio wspomniano, jednym z powodów, że oddzielnie prze
prowadza się wyrównanie poziome i oddzielnie wyrówna
nie pionowe, wykorzystując do tego celu transformację
wiernokątną za pomocą wielomianów wyższych stopni, ale
») Sekcja Badań Fotogrametrycznych, Wydział Fizyki Stosowa
nej Państwowego Instytutu Badawczego Kanady.

(X+iY) = (αι+i⅜)+(¾ + iβ<)∙(x+iy)+(os + iαβ)(x+0f)2 +
+(a, + ιas)∙(x+iy)s+ - · ■
(4)

Oddzielając wyrazy rzeczywiste i urojone otrzymamy:
X = α1+α3x-α1y+¾(x2-y3)—α62xy+α7(x3-3xy2)—
—a8(3x2y-y3) + ···
Y = <J2+a1x+<⅛y+aβ(x2-y2)+a52xy+a8(x3-3xy2) +
+<h(3x2y-y3)+ · · ·

(5)

pochylenie poprzeczne (skręcenie) szeregu, zaś czwarty —
poprawia krzywiznę w poprzek szeregu.
Zatem każdy wysokościowy punkt kontrolny dostarcza
jednego równania (7), w którym niewiadome są tylko współ
czynniki. Z układu takich równań oblicza się współczyn
niki a, b, c, d. Współczynniki ɑɪ i a? oznaczają odpowied
nio kąty obrotów szeregu około osi X i Y. Te kąty obro
tów wykorzystane są do dalszego obliczenia współrzędnych
X1, Y1, Z1, dokonanego za pomocą pomnożenia macierzy
równania (la) przez macierz ortogonalną A3, obliczoną ze
współczynników a1 i a, [20],
A3

gx = _ ar

Sχ

Sy

Sy

Sx

II. Wyrównanie pojedynczego szeregu aerotriangulacji
W metodzie wyrównania aerotriangulacji, opracowanej w
NRC zastosowano dwuwymiarową transformację wiernokątną do trójwymiarowego wyrównania współrzędnych.
Omówione tu będą zasady, według których dokonuje się
wyrównania pojedynczego szeregu. Obliczenia
dokonywane są w następującej kolejności:
1. Pas współrzędnych jest najpierw transformowany do
pomocniczego układu współrzędnych O, Xl, Yl, Zl, przecho
dzącego przez oś lotu, przy czym początek tego układu znaj
duje się w środku szeregu i określony jest jako średnia
arytmetyczna współrzędnych pierwszego i ostatniego punk
tu głównego. Obliczenie tej transformacji przebiega zgod
nie ze wzorem (1) i dokonane jest w dwu etapach. W pierw
szym etapie, korzystając ze wszystkich znanych punktów
kontrolnych, oblicza się współczynnik skali oraz wszystkie
elementy macierzy ortogonalnej A1. Następnie szereg zostaje
obrócony około osi Z, w rezultacie czego oś szeregu koincyduje z osią X, a nowe współrzędne Xl, Yl, Zl są współ
rzędnymi osi lotu spoziomowanego i posiadającego przybli
żoną skalę szeregu. Ten poszukiwany obrót A2 około osi Z
połączony jest z poprzednim — dokonanym w pierwszym
etapie obliczenia — za pomocą przemnożenia macierzy
współczynników pierwszego obrotu przez macierz współ
czynników drugiego obrotu.
Xl'

Yl

2π 1 ɑ.

1 — α J+ aj

— 2a,

2a1

(la)

.Zl.

Sprowadzone do takiego układu wszystkie współrzędne
triangulowanego szeregu umożliwiają łatwe i poprawne
wprowadzenie poprawek, ponieważ wspórzędne Yl na osi
lotu są równe zero (i przeciwnego znaku po obu jej stro
nach).
2. Następnie współrzędne osi lotu Xl, Yl, Zl muszą być
poprawione ze względu na deformację szeregu. Do oblicze
nia tych poprawek wykorzystuje się znane wysokości punk
tów kontrolnych oraz transformację wiernokątną za po
mocą wielomianów. Każdy znany punkt wysokościowy do
starcza poprawki w postaci różnicy wysokości Zg — Zl
(tj. dana wysokość terenu minus wysokość uzyskana
z transformacji). Poprawka ta może być wyrażona jako
wielomian wyższego stopnia we współrzędnych osi lotu, na
przykład:
Zq — Zl ~ ɑo 2αsX∕,+2α1 Yj,+
+fc1Xi+i2Xt+δsXl+ ...
(7)
+ciXl Yl+csXlXl+csX1Yl+ · · ·

+⅛Y1
Prawa strona równania (7) zawiera następujące wyrazy:
α0 — stała wartość określająca przesunięcia początku jed
nego układu wysokościowego w stosunku do dru
giego.
Pozostałe wyrazy pierwszego wiersza określają transfor
mację liniową, przy czym drugi wiersz w równaniu (7)
oznacza podłużne wygięcie szeregu, wiersz trzeci poprawia

1
1 + ɑɪ + a2

Zasady budowy takiej macierzy ortogonalnej podane są w
publikacji [∣Γ6].
Zatem
_________

aχ = dr .

2a1 a2

I

Warunkiem transformacji wiernokątnej jest zależność, że
dla każdej wartości x i y oraz dla każdego stopnia równań
muszą być spełnione następujące zależności pomiędzy po
chodnymi cząstkowymi transformowanych współrzędnych:

1 + ai — a]

I

tylko w dwóch wymiarach. W wyrazach liczb zespolonych
transformacja ta może być napisana

X~

= (A3-A2-A1)-A

y

z

.Z1 .

Pozostałe wyrazy w równaniu (7), które nie mają czynni
ka Y, oznaczają podłużne wygięcie szeregu. Wygięcie to
poprawia się za pomocą transformacji wiernokątnej współ
rzędnych Xi i Z1 scharakteryzowanej zależności (6), które
dla układów X1 i Z1 oraz X2 i Z2 przedstawiają się nastę
pująco:
gX3 _ SZ.
∂Xl _ _ SZt
SXi
SZi
SZi
SXi

Stosując te zależności jako wymagania do drugiego wiersza
w równaniu (7) oraz podstawiając w tym równaniu Zg = Z2
i odpowiednio w miejsce Xl = X1, można ułożyć następu
jące równania:

X2 = X1-i>12X1Z1-6.,(3X2lZ1-Z3)-i>3(4XfZ1-4X1Zl) · · ·
Ya=Y1
Z2 = Z1÷61(X2-Z2)+62(Xl-3X1Z2)+0s(X}-6XξZ
+ZD+
*

(8)

···

które spełniają warunki (6), a tym samym określają trans
formację wiernokątną.
Trzeci wiersz równania (7) oznacza skręcenie (pochylenie
poprzeczne) szeregu. Skręcenie to odnosi się do obrotu w
płaszczyźnie YZ i zmienia się wraz z wartością X. Skrę
cenie szeregu koryguje się za pomocą liniowej transfor
macji YZ według następujących wzorów:

X3 = X3
Y3 = ρY2-pZ2
Z3 = pY.Ji-qZi

(9)

które określają obroty szeregu około początku osi Y i Z.
Współczynnik p jest wielomianem ustalonego stopnia:

p = C1X; + C2Xf + C8Xl + · ■ ·
a współczynnik q obliczony jest jako:
q = l-p«

Ostatni, czwarty wiersz równania (7) poprawia krzywiznę
w poprzek szeregu za pomocą drugiego stopnia transfor
macji wiernokątnej YZ.
Wymagając zatem, ażeby zmodyfikowany fragment równa
nia (7): Z1-Z3=d1y82 spełniał zależności (6) odpowiednio
w płaszczyznach YZ, otrzymuje się następujące wzory
transformacji:
X1 = X3
Y1= Y3-2d, Y3Z3
(10)
Z1 = Z3+d,(Y2-Z2)
Współczynnik wyrazów drugiego stopnia może być obli
czony jako zmienna z wysokości punktów kontrolnych lub
jako stała równa połowie promienia Ziemi.
W rezultacie powyższych zależności, biorąc pod uwagę
równania (8), (9) i (10), poprawka na deformację szeregu (7)
może być napisana z dużym przybliżeniem następująco:
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H—Z1 = A0—2α3X1+2α1 Y1+
+61(X≡-ZD+62(X5-3X1Z0+63(X{-6X≡ZJ+ZJ)+ ∙ ■ ∙
+ctX1Yl+ciXiY1+ctXa
1Y1+ ∙ ∙ ■ +d1(Ya
ι~Zi)
(7a)

Przybliżenie jest rezultatem podstawienia w miejsce wiel
kości X¡, Y/, Zi {i — 2, i = 3) współrzędnych X1, Y1, Z1. Każ
dy wysokościowy punkt kontrolny dostarcza jednego takie
go równania (7a), w którym tylko współczynniki są nie
wiadomymi.
Współczynniki a, b, c, d określone są z układu równań
(7a). Każdy kontrolny punkt wysokościowy prowadzi do
dodatkowego równania (7a). Wyższy stopień użytego wie
lomianu wymaga większej ilości wysokościowych punktów
kontrolnych. Liczba tych punktów musi być równa lub
przekraczać sumę wyrazów poprawek. W praktyce użyte
wielomiany trzech rodzajów poprawek powinny być możli
wie niskiego stopnia w ramach zadowalających rezultatów
co zależy od ogólnej jakości triangulacji. Ponadto punkty
kontrolne powinny być odpowiednio rozmieszczone wzdłuż
szeregu i tak np. jeśli użyte są wyrazy drugiego
*
stopnia,
najlepiej ażeby były one rozmieszczone w trzech grupach —
na początku, w środku i końcu szeregu — po obu stronach
osi lotu.
Rozwiązanie układu równań (7a) określa niewiadome
współczynniki a, b, c, d oraz umożliwia obliczenie popra
wek do wszystkich triangulowanych punktów szeregu.
3. Poprawione ze względu na deformację szeregu współ
rzędne posłużą do wyrównania współrzędnych poziomych
X i Y za pomocą transformacji wiernokątnej ustalonego
stopnia odpowiednio według wzorów (5). Wysokość Z po
prawiona jest później ze względu na zmianę skali (spo
wodowaną transformacją) oraz ze względu na przesunię
cie α0. Zatem wyrównane współrzędne szeregu Xw, Yw, Zlr
określone są następującymi równaniami:
X«, = e1+¾X4-β4 Y4÷¾(XJ- Yl)-e62XiYi+
+e7(XJ-3X1Y
*)-⅜(3XJY 4-YJ)+ ∙ ∙ ∙

(H)

Yw = ⅞+e4X4+⅞Y4+⅞(X4-YJ)+⅞2X4Y4+
+¾(XJ-3X4 Y4*)+<⅛(3XJ Y4-YJ)+ ···

Ponieważ do usunięcia pionowych deformacji szeregu użyte
zostało równanie (7a), w miejsce ścisłych transformacji
Z2, Z3 i Z4 w równaniach (8), (9) i (10), jak również z uwagi
na to, że wyrównanie wysokości nastąpiło przed wyrówna
niem współrzędnych poziomych, dlatego mogą powstać małe
odchylenia w wyrównywanych wysokościach. Odchyłki te
można usunąć wstawiając powstałe różnice w Z do rów
nania (7a). Rozwiązanie tych równań dostarcza nowych
współczynników i umożliwia powtórzenie transformacji
przy użyciu nowych wartości. Kompletuje to wyrównanie
pojedynczego szeregu.
Dokładność obliczeń przy takim postępowaniu podczas
wyrównania szeregu zawarta jest w granicach kilku jedno
stek ostatniej znaczącej cyfry określającej współrzędne
punktów kontrolnych i ustalona została na podstawie wy
równania wykorzystującego minimalną liczbę punktów kon
trolnych oraz zniekształceń szeregu, jakie spotyka się w
praktyce. Nadmienić należy, że danymi wyjściowymi do
wyrównania szeregu — a więc „wejściem” maszyny liczą
cej — są współrzędne punktów otrzymanych w wyniku
aerotriangulacji analitycznej, czyli „wyjście” programu
triangulacji.

III. Wyrównanie bloku zdjęć

Wyrównanie bloku jest przedmiotem badań wielu ośrod
ków fotogrametrycznych. Badania dotyczą podejścia teore
tycznego, zasad rozwiązania numerycznego, programowania,
iteracji itp.
Obecnie [1] wyróżnić można trzy grupy procedur dokonu
jących wyrównania bloku:
1. IGN (Instytut Géographique National) w Paryżu roz
winęło metodę, która do wyrównania bloku wykorzystuje
współrzędne tłowe, a jako jednostki wyrównywane stosuje
pojedyncze wiązki promieni [6].
2. Ordance Survey w Londynie stosuje procedurę wy
równania bloku, która używa jako zasadniczej jednostki —
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stereomodel [14, 15, 2, 3]. Proces iteracji pozwala jedno
cześnie wyrównywać sytuację i wysokości.
International Training Centre w Delft używa również —
jako podstawowych jednostek — niezależnych Stereomodeli
do wyrównania sytuacji bloku [1'1], przy czym równania
normalne rozwiązuje bezpośrednio bez procesu iteracji.
3. National Research Council w Ottawie [17,18, 21], a tak
że Central Mapping Authority, Department of Lands w
Sydney (Australia) do wyrównania bloku używają szeregów
jako jednostek wyrównywanych,
W rozdziale tym omówiona zostanie procedura wyrówna
nia bloku, stosowana w NRC. Wyrównanie bloku składa
jącego się z ,szeregów o częściowo wspólnym pokryciu —
jakkolwiek wykorzystuje podobne wzory jak przy wyrów
naniu szeregu — dokonywane jest inaczej niż wyrównanie
pojedynczego szeregu. Przede wszystkim do wyrównania
bloku zdjęć służą dwa niezależne programy, z których
jeden wyrównuje tylko współrzędne poziome Xlr, Ylr,
a drugi tylko· wysokości Zlr. Do wyrównania współrzęd
nych poziomych niepotrzebne są wysokości, natomiast do
wyrównania wysokości muszą być znane współrzędne po
ziome. Wyrównaniu poddawane są współrzędne, otrzymane
z jakiejkolwiek aerotriangulacji. Warunkiem dla wyrów
nania poziomego jest, ażeby wszystkie punkty miały okre
ślone przybliżone położenie, podobnie jak wa
runkiem wyrównania pionowego jest, ażeby szereg (punkty,
które poddawane są wyrównaniu) posiadał przybliżo
ną skalę. Tego rodzaju współrzędne mogą być dostar
czone za pomocą transformacji drugiego stopnia, która
wprowadza poprawki, ze względu na pochylenie podłużne,
do współrzędnych XiY. Drugi Sposób otrzymania współ
rzędnych przybliżonych wymaga użycia równań (1) określa
jących trójwymiarową transformację. W czasie jednego
„przejścia” przez elektroniczną maszynę liczącą obliczane
są współrzędne przybliżone wszystkich szeregów, nawet
jeśli tylko jeden szereg posiada dostateczną liczbę punktów
kontrolnych. Jest to możliwe dlatego, że w czasie dokony
wania transformacji maszyna licząca sortuje w swojej pa
mięci transformowane współrzędne punktów wiążących
szeregu i dzięki temu może ich użyć jako dodatkowej kon
troli podczas transformacji następnego szeregu.
Dla dwóch niezależnych programów — wyrównania po
ziomego i wysokościowego — przygotowuje się tylko jeden
stos kart wejściowych i, to niezależnie od tego, czy punkty
kontrolne użyte w wyrównaniu poziomym i pionowym są
te same oraz niezależnie od wartości stosowanych do nich
wag. Oba programy wyrównania wymagają, ażeby dane
początkowe przeszły przez elektroniczną maszynę liczącą
dwukrotnie. W czasie pierwszego „przejścia” ułożone są
i rozwiązane — dla całego układu wszystkich szeregów —
równania normalne dostarczające współczynników transfor
macji. W drugim „przejściu” Współrzędne są transformowa
ne i ich wartości oraz wielkości różnic dziurkowane na
kartach. Taka dwuprzejściowa procedura pozwala włączyć
do obliczenia formuł transformacji nieograniczoną liczbę
punktów kontrolnych.
III.l. Wyrównanie sytuacyjne. Do wyrównania współ
rzędnych poziomych użyta jest transformacja wiernokątna
za pomocą wielomianów drugiego stopnia, która przebiega
zgodnie z pierwszymi dwoma wzorami (11), z tą różnicą, że
w miejsce współrzędnych X4, Y4 użyte są przybliżone
współrzędne X, Y oraz odrzucone wyrazy trzeciego i wyż
szych stopni. Zatem, jak łatwo zauważyć, wyrównanie wy
maga rozwiązania układu przynajmniej sześciu równań
normalnych dla jednego szeregu, co uwarunkowane jest
ilością współczynników (e1 — eG) we wzorach 11, dla dru
giego stopnia transformacji wiernokątnej. A więc ażeby
ułożyć te równania, trzeba znać przynajmniej trzy punkty
kontrolne ulokowane najlepiej w narożach prostokątnego
bloku i przynajmniej trzy punkty wiążące — na początku,
V środku i końcu — w pokryciu dwóch sąsiednich szere
gów. Ponadto trzeba określić współrzędne środka bloku albo
środek ciężkości punktów kontrolnych i punktów wiążą
cych. Umożliwia to dokonanie wyrównania bloku na ma
łych wartościach współrzędnych, a tym samym przyczynia
się do zwiększenia dokładności obliczeń. Jeśli spełnione są
wszystkie wymagania wymienione powyżej, to dokładność
obliczeniowa wyrównania poziomego jest bardzo· wysoka
i równa się jednej jednostce ostatniej znaczącej cyfry
współrzędnych punktów kontrolnych. I tak np. dla bloku
składającego się z 20 szeregów, każdy o długości 200 km,
dokładność przeprowadzenia obliczeń wynosi 1 cm.

Ilość wyrównywanych jednocześnie szeregów zależy od
objętości pamięci użytej maszyny liczącej. Korzystając
z maszyny liczącej posiadającej pamięć 40 000 słów można
jednocześnie wyrównać blok składający się najwyżej z 27
szeregów.
III.2. Wyrównanie wysokości. Wyrównanie bloku wyso
kości zachodzących na siebie szeregów dokonywane jest za
pomocą transformacji wielomianowej zastosowanej do wy
sokości. Poprawki ze względu na deformację szeregów
wprowadzane są w układzie współrzędnych osi lotu. Dla
tego każdy Szereg jest najpierw transformowany do po
mocniczego układu w taki sam sposób jak to nadmieniono
w paragrafie II.I. Następnie w każdym szeregu stosuje się
następujące poprawki na deformację wysokościową:
— poprawka na krzywiznę podłużną (wygięcie szeregu)
dZ1 = +b1X↑+biX↑+b,X∙+bi^l
(12)
— poprawka na pochylenie poprzeczne (skręcenie szere
gu)
JZ1 = +clXlyl+rsX>yl+t,XiYl
(13)
— poprawka na krzywiznę poprzeczną szeregu
dZ1=+d1Y[
(14)

Każdy szereg oddzielnie transformowany jest za pomocą
ustalonego stopnia wyrazów we wzorach (12), (1'3) i (14).
Stopień transformacji ustala się na podstawie ilości i roz
mieszczenia punktów kontrolnych. Do ułożenia równań wy
korzystuje się różnice pomiędzy wysokościami uzyskanymi
z aerotiangulacji i pomiarów terenowych. Można wykorzy
stać również do tego celu różnice wysokości pomiędzy tymi
samymi punktami wiążącymi w sąsiednich dwóch szeregach.
Uwaga: W zeszycie 10/67/PG zamieszczona zostanie „literatura” do
niniejszego artykułu.

Wyslawa FoiogrGmetryczna
na XI Kongresie MTF
W dniach od 8 do 20 Iipca 1968 roku,
w czasie obrad XI Międzynarodowego
Kongresu Fotogrametrycznego, który
ma mieć miejsce w Szwajcarii, w Lo
zannie, czynna będzie Międzynarodowa
Wystawa Fotogrametryczna. Wystawa
ta, uzupełniająca obrady Kongresu, bę
dzie miała trzy następujące działy:
— wystawa przyrządów i instrumen
tów fotogrametrycznych, na której około 60 wystawców firm przemysło
wych przedstawi najnowocześniejszy
sprzęt do wykonywania zdjęć oraz do
opracowania tych zdjęć w przedsię
biorstwach fotogrametrycznych;
— wystawa zorganizowana przez sto
warzyszenie fotogrametryczne poszcze
gólnych krajów — członków Międzyna
rodowego
Towarzystwa Fotograme
trycznego, na której mają być pokaza
ne: znaczenie fotogrametrii i jej różno
rodne zastosowania;
— wystawa o charakterze nauko
wym, na której poszczególne komisje
MTF, a także instytuty naukowe, i ba
dawcze pokaźą kierunki przyszłego roz
woju fotogrametrii.
Dla wszystkich siedmiu komisji Kon
gresu wystawa ma obrazować łączność
pomiędzy badaniami naukowymi w
dziedzinie fotogrametrii a praktyczny
mi zastosowaniami wyników tych ba
dań.
Wystawa będzie dla uczestników
Kongresu miejscem zebrań i spotkań
z okazji posiedzeń roboczych poszcze
gólnych komisji ilustrowanych seansa
mi filmowymi.
Wystawa da możność uczestnikom
Kongresu zaznajomienia się z cało
kształtem współczesnej techniki foto
grametrycznej oraz kierunków przy
szłego rozwoju tej techniki tak w dzie
dzinie metod pracy, jak konstrukcji

Jeśli wszystkie szeregi całego bloku są równoległe i jeśli
jest tam dostateczna liczba punktów wiążących pomiędzy
każdymi dwoma sąsiednimi szeregami, wtedy można zasto
sować do wszystkich szeregów te same poprawki ze wzglę
du na krzywiznę podłużną. Wtedy jednak jeden z szere
gów musi posiadać zadowalającą ilość odpowiednio rozlo
kowanych punktów kontrolnych, które umożliwią dokładne
określenie tej poprawki. I tak np. w celu określenia kwa
dratowej formy poprawki potrzeba minimum trzy punkty:
na początku, w środku i końcu szeregu. Wyrazy poprawki,
która uwzględnia skręcenie, powinny być Uistalone oddziel
nie dla każdego' szeregu, co wymaga podłużnie rozmieszczo
nych — wzdłuż Osi szeregów, po obu jej stronach — par
punktów kontrolnych z równymi w przybliżeniu współ
rzędnymi X.
Ilość szeregów, która może być wyrównana jednocześnie
w jednym bloku wysokości, uzależniona jest od objętości
pamięci elektronicznej maszyny liczącej oraz od stopnia
wyrazów użytych poprawek. Korzystając np. z maszyny
o objętości pamięci 40 000 słów zależność ta jest następu
jąca:
— transformacja liniowa pozwala poprawić jednocześnie
85 szeregów,
— jeśli do każdego szeregu zasto∣sowane są cztery wyrazy
wyższych stopni, można poprawić równocześnie tylko 22
szeregi,
— przy zastosowaniu 5 wyrazów wyższych stopni — je
dynie 17 szeregów.
Jak widać z tego krótkiego opisu, wyrównanie wysokości
bloku jest bardziej skomplikowane niż wyrównanie pozio
me. Komplikacja ta wynika z faktu, że nie można zastoso
wać jednego typu wielomianu do wyrównania wszystkich
bloków, a czasami nawet tego samego wielomianu do wy
równania wszystkich szeregów w jednym bloku.

narzędzi, czy ulepszenia ostatecznego
produktu pracy. Da ona również okazję
do nawiązania między uczestnikami
Kongresu osobistych kontaktów, któ
rych nawiązanie będzie znacznie łat
wiejsze na wystawie niż w czasie ofic
jalnych obrad samego Kongresu.
Organizacja wystawy powierzona zo
stała specjalnej komisji, która ukon
stytuowała się w sposób następujący:
przewodniczący i koordynator wystaw
narodowych stowarzyszeń fotograme
trycznych — dr H. Mathias — członek
komisji koordynującej wystawę firm
przemysłowych — prof. P. Howald;
członek komisji koordynujący wystawę
wyników badań naukowych — ing. dipl.
Ch. Broillet.
Wystawa otwarta będzie 10
Iipca
1968 roku o godz. 18,00 w Pałacu de
Beaulieu w Lozannie.

Narada robocza Komisji i VI MTF
Szybki rozwój fotogrametrii i jej
szerokie zastosowanie w różnych dzie
dzinach nauki i techniki i sprawa
należytego szkolenia kadr fotograme
trycznych na różnych poziomach, jest
zagadnieniem wielkiej wagi w skali
światowej.
Dla należytego przygotowania refe
ratów i dyskusji, jaka się ma odbyć
na ten temat na XI Międzynarodowym
Kongresie Fotogrametrycznym w Lozanie w roku 1968, niezbędne jest zor
ganizowanie narady roboczej wybitnych profesorów, dobrze zorientowa
nych w aktualnym stanie i potrzebach
tego szkolenia w różnych częściach
świata.
Na Kongresie Międzynarodowego To
warzystwa Fotogrametrycznego w Li
zbonie, w roku 1964 zostało powierzo
ne Polsce przewodnictwo Komisji VI,
obejmującej: szkolenie, terminologię i
bibliografię. Zarząd Komisji stanowią

koledzy prof. W. Sztompke i mgr inż.
Adam Linsenbarth.
Prace Komisji prowadzone są w kil
ku grupach roboczych, którym prze
wodniczą znani fotogrametrzy z róż
nych krajów, z którymi dotychczas
współpraca odbywała się koresponden
cyjnie.
W związku ze zbliżającym się XI
Kongresem MTF, który odbędzie się
w dniach od 6—8 Iipca 1968 r. w Lo
zannie, Komisja VI MTF organizuje w
Polsce zebranie robocze z udziałem
przewodniczących grup roboczych, a
także wybranych specjalistów z róż
nych krajów oraz krajów demokracji
ludowej. Zebranie ma się odbyć od 3
do 8.X.1967 r. w Warszawie.
Narada będzie miała charakter nau
kowy i jest bardzo konieczna dla nale
żytego przygotowania referatów i dys
kusji do zbliżającego się Kongresu.
Na naradę zaproszono:
— prof, dr W. Schermerhorna —
Delft — Holandia
— prof, dr B. Halerta — Stock
holm — Szwecja
— prof. A. J. Brandenbergera —
Quebec — Kanada
— prof. F. Μ. Moffitta — Albany —
USA
— prof. H. A. Brouvera — Delft —
Holandia
— prof. Μ. G. Petrie — Glasgow —
Anglia
— prof. inż. Μ. Baussarta — Saint-Mande — Francja
— dr P. O. Fragerholma — Stock
holm — Szwecja
— prof, dr Μ. D. Konszina — Mosk
wa — ZSRR
— prof, dr P. Galla — Bratislava —
CSRS
— dr inż. J. Pietschnera — Drezno —
NRD.
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Jan Flis — KARTOGRAFIA W ZARYSIE. Pań
stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Wanszawa
1966.

Nakładem PZWS ukazała się praca
J. Flisa pt. Kartografia w zarysie. Nie
jest to pozycja zupełnie nowa, gdyż
w latach pięćdziesiątych tenże Autor
opracował skrypt pt. Kartografia i to
pografia, przeznaczony dla studentów
geografii. Ukazanie się tej pracy z
wieloma zmianami i uzupełnieniami
jako podręcznika dla studium nauczy
cielskiego należy powitać z dużym za
dowoleniem.
Nowo opracowany podręcznik, opa
trzony wstępem, podzielono na 3 czę
ści:
ɪ — Elementarne wiadomości z to
pografii i geodezji wyższej. Omówiono
w niej m. in. zagadnienie podziałki
mapy, sposoby wykonywania pomia
rów terenowych, używane 'do tego
przyrządy itd.
II — Podstawy kartografii matema
tycznej. Znajdują się tu rozdziały
traktujące o kształcie Ziemi, odwzo
rowaniach kartograficznych stosowa
nych na mapach szkolnych i ich znie
kształceniach.
III — Treść mapy. Część ta zawieτa
m. in. rozdziały: Mapy topograficzne,
Rysunek rzeźby terenu, Ogolnogeograficzne mapy przeglądowe i Zarys hi
storii kartografii.
Podręcznik kończy zestaw niezbęd
nych pomocy i literatura uzupełnia
jąca.
Forma publikacji, która jest pod
ręcznikiem, narzuciła Autorowi pewne
ograniczenia, z których najważniejsze,
to zakres treści określony programem
geografii w studium nauczycielskim,
a ten z kolei — programem naucza
nia geografii w szkole podstawowej.
Przedstawienie tak dużej ilości ma
teriału było dodatkową trudnością, je
żeli zauważymy, że został on zawar
ty na niespełna 200 stronach, przy
czym rysunki, bez których trudno wy
obrazić sobie podręcznik kartografii,
stanowią 1/4 objętości.
Aczkolwiek Autor konsekwentnie
dostosował podręcznik do programu
obowiązującego w studium nauczyciel
skim, tym niemniej nasuwa się kilka
uwag co do zakresu podanego mate
riału.
W rozdziale I poświęcono dość dużo
miejsca pomiarom terenowym, których
praktycznie nauczyciel nie wykonuje
w tak szerokim zakresie, a ponadto
są to metody już nie stosowane w
naszej topografii, natomiast fotogra
metrii, która jest obecnie podstawową
metodą wykonywania map topogra
ficznych w Polsce i na świecie, po
święcono jedynie 3 strony. Wydaje się,
że celowe byłoby rozwinięcie tego roz
działu z odpowiednimi rysunkami
przedstawiającymi zasadę powstawa
nia obrazu stereoskopowego, gdyż
rys. 53 niestety tego nie wyjaśnia.
Dość ciekawe byłoby również zamiesz
czenie 2 zdjęć lotniczych, tzw. Stereopary, które wyjaśniłyby z pewnością
więcej niż opis słowny, z którego
obecnie trudno uchwycić istotne za
gadnienia fotogrametrii.

372

Nasuwają się również pewne uwagi
na temat III rozdziału, w znacznej
części poświęconego mapie topogra
ficznej. Mamy tu znaki radzieckich
map topograficznych; omówiono syste
my oznaczenia arkuszy (stary i nowy),
zasady posługiwania się mapą w tera
nie itd. Ponieważ istnieją pewne trud
ności z wprowadzeniem do szerszego
użytku aktualnych map topograficz
nych zachodzi pytanie, czy celowe jest
tak szczegółowe omawianie tej mapy,
pozostającej tylko w sferze wyobraźni
nie tylko ucznia, ale i nauczyciela?
Oczywiście zasady nauczania geografii,
a szczególnie kartografii wskazują na
potrzebę omawiania mapy topograficz
nej jako podstawy dalszych prac kar
tograficznych, ale wobec trudności sto
sowania tej pomocy naukowej staje
się problematyczne tak szczegółowe jej
omawianie. Z tego też względu szereg
ćwiczeń zamieszczonych na końcu roz
działów, w których mowa o mapie
topograficznej jest praktycznie nie
wykonalna. W niektórych przypadkach
Autor proponuje zastępczo szczegóło
we mapy turystyczne, co praktycznie
nie zmniejsza trudności, albowiem
mapy takie pokrywają znikomy pro
cent naszego kraju i to w większości
słabo zaludnione tereny górskie. Rów
nież użycie jako pomocy w nauczaniu
ćwiczebnych map topograficznych re
produkowanych w podręczniku (rys.
114) jest dość ograniczone, ponieważ
nie mają one odpowiednika w znanym
uczniowi terenie. Wobec powyższego
należałoby wiadomości o mapach to
pograficznych ograniczyć do niezbęd
nego minimum na korzyść map rze
czywiście w szkole używanych. W
podręczniku, mapom atlasowej i ścien
nej, będącym podstawową pomocą
w nauczaniu geografii, poświęcono
skromny
3-stronicowy
rozdział.
Wprawdzie przy omawianiu elemen
tów mapy w innych rozdziałach Autor
wspomina również o mapach szkol
nych, ale zwykle na pierwszy plan
wysuwa mapę topograficzną, co wydaje się pewnym niedociągnięciem.

W spisie literatury pominięto dwa
obowiązujące dla szkoły podstawowej
atlasy, z których nauczyciel praktycz
nie najczęściej korzysta w swej pracy.
Szkoda, że nie potraktowano w szer
szym zakresie owych atlasów jako ilu
stracji omawianych w podręczniku za
gadnień, gdyż wówczas przyszły nau
czyciel z pewnością znacznie więcej
mógłby skorzystać tak z podręcznika,
jak i z atlasu. Przyjęcie takiej zasady
nie byłoby z pewnością błędem, a roz
szerzenie jej również na inne podręcz
niki geografii pozwoliłoby na efek
tywniejsze nauczanie tego przedmiotu.
Szkoda również, że nie dokonano cho
ciaż krótkiego przeglądu wydanych
ostatnio map szkolnych lub chociażby
odpowiedniego zestawienia tytułów,
którego opracowanie nie nastręcza
większych trudności.

W pierwszym wydaniu pracy o tak
szerokim zakresie treści zwykle nie
do uniknięcia są pewne nieścisłości
czy drobne błędy. Wydaje się, że w
podręczniku należałoby raczej unikać
wprowadzania terminów nie używa
nych w literaturze współczesnej, jak
np. „węgieł” (str. 41) czy „deseń”
(str. 154). W niektórych przypadkach
podano błędne informacje, np. nie
słusznie lunetę z dalmierzem określa
się mianem taehymetru (str. 41).

Dla czytelnika, który chciałby roz
szerzyć swoje wiadomości, podręcznik
ten w pewnych przypadkach nie jest
„pierwszym stopniem wtajemniczenia”.
Dotyczy to zagadnień kartografii eko
nomicznej, gdyż terminologia i klasy
fikacja metod tego ogólnego podręcz
nika nie odpowiada znanej w tej dzie
dzinie publikacji, jaką jest „Kartogra
fia ekonomiczna” L. Ratajskiego i B.
Winida. Stwarza to tylko trudności dla
czytelnika tym większe, że pewne no
we określenia nie zostały dobrze do
brane: np. rozdział ..Sygnatury przed
miotów (?) liniowych” (str. 176) oma
wia diagramy wstęgowe, a termin
„wektorowy wykres analityczny” (str.
116) ma zastąpić bardziej zrozumiałe
określenie, jakim jest „wykres promie
nisty”. Pomimo że nie posiadamy
jeszcze
obowiązującej
terminologii
kartograficznej i nowe terminy nie
mogą być uznane za błędne, tym nie
mniej podręcznik na tym poziomie po
winien posługiwać się terminologią
powszechnie używaną.
Po zapoznaniu się z podręcznikiem
nasuwa się wątpliwość, czy odpowiada
on w całości zadaniom stawianym no
wej szkole 8-klasowej? Obok bowiem
ciekawie i przystępnie napisanych
fragmentów spotyka się szereg wiado
mości podanych bez bliższego ich wy
jaśnienia. Autor nie zaangażował ko
rzystającego z podręcznika do pewne
go wysiłku myślowego, podając mu
gotowe wiadomości i opinie, będące
czasem jego własnym .zdaniem. Sy
tuację ratują nieco pytania i ćwicze
nia zamieszczone po każdym rozdziale,
niestety są one jednak czasem nie
wykonalne, jak np. większość związa
nych z mapami topągraficznymi, bądź
też powinny być inaczej zredagowane,
np. „Zilustruj wykresami porównaw
czymi pierwszą kolumnę tablicy 7 na
str. 4 Małego Rocznika Statystyczne
go 1965” (str. 174).

Pomimo powyższych uwag krytycz
nych jest to z pewnością nowa, cenna
pozycja, którą należy przyjąć z zado
woleniem tym większym, że jako pod
ręcznik doczeka się ,z pewnością no
wych wydań uzupełnianych, aktuali
zowanych i udoskonalanych z pożyt
kiem dla czytelników.

Mgr Jacek Pasławski

Miasta polskie w tysiącleciu
Ukazał się już na półkach księgar
skich drugi tom wydawnictwa „Mia
sta polskie w Tysiącleciu” — edycji
Zakładów Naukowych im. Ossoliń
skich, we Wrocławiu, w nakładzie
20 500 egzemplarzy. Arkuszy wydaw
niczych ll,06.
Cena pierwszego i drugiego tomu
wynosi 360 złotych. Całość opracowa
na pod redakcją naukową Mateusza
Siuchminskiego.
Tom II obejmuje miasta dawne i
posiadające obecnie prawa miejskie
z województw: łódzkiego, olsztyńskie
go, opolskiego, poznańskiego, rzeszow
skiego, szczecińskiego, warszawskiego,
wrocławskiego i zielonogórskiego.
Poszczególne województwa opraco
wane zostały przez oddzielnie powo
łane zespoły i komitety.
Na wstępie opisu każdego woje
wództwa podana jest historia jego po
wstania i rozwoju oraz fakty z hi
storii kraju, które miały decydujący
wpływ na losy tych województw.
Wydawnictwo jest bogato ilustro
wane zdjęciami panoramicznymi i ar
chitektonicznymi i zawiera również
tablice herbów wszystkich miast, fo
tografie dawnych pieczęci miejskich
oraz odbitki historycznych druków,
wydawnictw, plakatów, obwieszczeń.
Układ materiału publikacji przyję
to według systemu alfabetycznego.
Po województwie
zielonogórskim
następuje skorowidz
miejscowości.

Zawiera on skrótowo informacje o
aktualnym stopniu organizacyjnym
jednostki osiedleńczej, przynależności
administracyjnej oraz stronę i tom, w
którym opis został zamieszczony.
Kapitalne znaczenie dla miłośników
dziejów miast polskich posiada wy
kaz ważniejszych pozycji bibliogra
ficznych, opracowany przez Stanisła
wa Pazyrę i Edwarda Rączkę. Obej
muje on bowiem zestawienie ważniej
szych wydawnictw w języku polskim,
opublikowanych do 1962 r. Załączni
kami do wydawnictwa są mapy wo
jewództw, na których uwidoczniono
miejscowości o prawach miejskich.
Zestaw tych map oparty jest na
wycinkach mapy
administracyjnej
Polski w skali 1' : 1 000 000. Na nich,
omawiane w wydawnictwie miejsco
wości oznaczano czterema kolorami, w
zależności od daty założenia miasta,
a w konkretnym przypadku dla okre
sów:
— do XIII wieku
— od XIV do XVI wieku
— wiek XX
Należy z uznaniem powitać inicja
tywę monumentalnego zamierzenia,
wyrazić podziękowanie za urzeczywi
stnienie od lat zapowiadanego zamó
wienia społecznego tym osobom z
Urzędu Rady Ministrów, którzy na
dali realny kształt marzeniom tech
ników, naukowców i działaczom spo
łecznym.

ONOMASTICA. Pismo poświęcone nazewnictwu
geograficznemu i osobowemu. Rocznik XI. Wro
cław — Warszawa — Kraków 1966. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich.

Pierwsza część rocznika poświęcona
jest Vladimirowi Smilauerowi — ję
zykoznawcy czeskiemu i jednemu z
najwybitniejszych współczesnych spe
cjalistów topomastyki, z okazji 70-lecia
urodzin. W części tej Μ. Karaś do
konuje przeglądu dorobku naukowego,
a poszczególni specjaliści — onomaści
z różnych krajów — zajmują się nie
którymi czołowymi dziełami jubilata.
Spośród nich S. Urbańczyk oma
wia ,,Uvod do toponomastiky” wyda
ny w 1963 r. z myślą o wprowadzeniu
początkującego badacza w dziedzinę
studiów Iopomastyczinych. J. Reczek
przedstawia profil redagowanego przez
V. Smilauera pisma ,,Zpravodaj Mistopisné Komise ĆSAV” poświęconego
szeroko pojętej onomastyce, w którym
na uwagę zasługuje bardzo żywa i
obszerna kronika badań nazewniczych.
Przy okazji warto wspomnieć, że w
piśmie często porusza się zagadnienie
kartograficzne, a w szóstym roczniku
(1965) znajduje się szerokie omówienie
artykułu na temat toponomastyki kar
tograficznej, zamieszczonego w Prze
glądzie Geodezyjnym nr 7/1965 r.
W

dziale

rozpraw

i

materiałów

J. Bubak zamieszcza drugą część
pracy o nazjwach przeniesionych w
polskiej toponomastyce (np. Korea,
Sachalin, Paryż), podając motywację
przeniesień. Stwierdzenie autora, że
przenoszenie nazw jest procesem ży
wym znajduje także potwierdzenie w
pracach nazewniczych kartografów.
Z działu tego warto zwrócić uwagę
na kilka artykułów, które mogą być
pomocne przy opracowywaniu na ma
pach nazw miejscowych w poszczegól
nych regionach. T. Brajerski zaj
muje się nazwą Wodomcza, występu
jącą często w formach: Woduncza,
Wodonca w pow. kraśnickim i kra
snostawskim. Nazwa ta oznacza miej
sca, którymi spływa woda podczas
ulewnych deszczów. Nazwę tę napot
kałem także pod Sandomierzem, gdzie
dotyczyła jednego z wąwozów lesso
wych. Artykuł podaje prawidłowe
rozwiązanie kształtu nazwy, która była
dotychczas różnie zapisywana na ma
pach. Dla kartografii miasta Lublina
cenną pomocą jest obszerna praca
Μ. Buczyńskiego o nazwach ulic
i placów Lublina, oparta na materiale
z okresu od 1530 do końca 1962 r.

Należy podkreślić trudną rolę i
osiągnięcia
kierownika naukowego
Wydawnictwa — Mateusza Siuchmińskiego. Miasta polskie w tysiącleciu
będą na pewno natchnieniem wielu
opracowań monograficznych, które z
pietyzmem badaczy indywidualnych
i miłośników rodzinnych okolic i
miast, szczegółowo rozwiną dzieje,
zgromadzą zabytki, pamiątki, osobli
wości, przytoczą losy rodzin, organi
zacji, wybitnych ludzi i ich czyny.

Uznając wielki sukces dzieła, rów
nocześnie należy wskazać na te ce
chy opracowania, które wynikają jak
gdyby z administracyjnego konspek
tu ujęcia tematu i jednolitości styli
zacji. Warto zwrócić poza tym uwa
gę na niedostateczne rozwinięcie te
matu kartograficznego i sprowadze
nie go do małoskalowej generalizacji.
Ale to jest zagadnienie samo dla sie
bie olbrzymie i wymaga przygotowa
nia w środowisku geodezyjnym, a
przede wszystkim wśród geodetów za
interesowanych geodezją miejską.
Na zakończenie swych uwag pragnę
polecić „Miasta polskie w tysiącle
ciu” wszystkim miłośnikom książki
poważnej, miłośnikom miast polskich,
do ich kompletów bibliotecznych, bo
biblioteki zakładowe pracowni i przed
siębiorstw geodezyjnych nabędą je z
własnej inicjatywy.

Bronislaw Lipiński

Na materiale historycznym oparte
są artykuły A. Pazdu r-S trok o wsklej o nazwach miejscowości b. wo
jewództw: łęczyckiego i sieradzkiego
oraz S. Reczka o polskich nazwach
z XVI i XVII w. na Dolnym Śląsku.
W roczniku publikuje swoje prace
także kilku autorów zagranicznych.
Spośród tych prac szczególnie intere
sujące wydają się dwa artykuły doty
czące nazw miejscowych we wsiach
położonych w rejonie Kalinina w
ZSRR. S. A. Koporskij omawia pe
wien szczególny typ nazw wsi Meżniki, odgrywających rolę w porozumie
waniu się co do miejsca. Przykładem
tego typu może być nazwa Za Sadom
dla pola leżącego za istniejącym w
terenie sadem. Nasuwa się tutaj wąt
pliwość, czy określenia tego typu
można zaliczyć do nazw własnych.
Wydaje mi się, że są one po prostu
skróconym opisem położenia pola.
V. P. Strogova publikuje obszer
ny materiał nazewniczy ze wsi Lipjaczi, liczący w sumie 134 nazwy miej
scowe zapisane w tejże wsi w latach
1953—¡1954. Obie prace rzucają ciekawe
światło na żywotność nazw miejsco
wych w tej część Związku Radzieckie
go oraz na produktywność nazw przyimkowych. Z uznaniem należy przyjąć
zaopatrzenie obu prac w mapy.
Szczególnie interesująca jest mapa
V. P. Strogovej zawierająca cały ma
teriał nazewniczy na tle sieci dróg,
granic pól, strumieni i zarysów osiedli.
Janusz Golaski
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Geodeticky a Kartograficky obzor
Nr 7 — lipiec 1965 r. — Postano
wienia V Geodezyjnej Konferencji
Czechosłowackiego
Naukowo-Tech
nicznego Stowarzyszenia (CSVTS) o
perspektywicznych zadaniach geodezji
w CSRS. — Przestrzenne wcinanie
wstecz na dwa znane punkty — inż.
dr L. Hradilek. — Błąd wielkości
stałej dalmierza nitkowego — inż. J.
Szolc. — Ocena jakości zdjęć foto
grametrycznych — inż. Z. Marszik.
— Nowe przyrządy do wykonywania
przewodów podziemnych — inż. A.
Krumphanzl. — Wpływ zmiany
horyzontu znaczka pomiarowego na
współrzędne modelu i opracowanie
graficzne — inż. Μ. B e r g. —
Nr 8 — sierpień 1965 r. — Określe
nie objętości za pomocą Stereopar —
doc. inż. J. Sutti. — Wykorzystanie
zdjęć lotniczych dla aktualizacji map
ewidencji nieruchomości — inż. V.
Kolaż. — Zastosowanie papierów
transparentowych w Kartografii —
inż. Μ. Klimesz. — Profile po
dłużne pomierzone tachymetrycznie i
ich obliczenia na EMC ZRA 1 — inż.
Μ. Palka, inż. W. Sztefanec. —
Teodolity kodowane — inż. F. Szi1 a r. — Diagramowy tachymetr MOM
TA-Fl — inż. Μ. Herda. — Prace

GEODESIA es KARTOGRAFIA
Nr 1 — styczeń — luty — marzec
1967 r. — L. Miskolczi — Dane
geodezyjne co do ruchów skorupy
ziemskiej w okolicach Debreczyna. —
S. Rado — Kształcenie kartografów.
— H. Foramitti — Zastosowanie
fotogrametrii przy ochronie zabytków
historycznych. — B. Berdar — Fotointerpretacja w leśnictwie. — Gy.
Gabos — Koncepcje trzeciego pla
nu 5-letniego w dziedzinie geodezji. —
L. Tamas — Optymalna długość
bazy dla zdjęć stereoskopowych sto
sowanych do obliczania kubatury. —
K. Horvath — Wpływ powierzchni
odniesienia na wyniki niwelacji try
gonometrycznej. — L. Felcsuti —
Prace techniczne przy rytowaniu pla
nów. — Gy. Alpar — J. Somogyi
— Uwagi do artykułu Fotogrametria
analogowa czy analityczna. — KRO
NIKA. Konferencja w Poczdamie o
obserwacji sztucznych satelitów (J.
Joo). — Sesja FIG w Belgradzie (T.
Rau m). — Sympozjum fotointerpretacji w Paryżu (Cs. Mike). — Gene
ralizaba zdjęć lotniczych dla celów
kartograficznych (F. Sarkozy).

Nr 2 — kwiecień — maj — czerwiec
1967 r. — Gy. Alpar — Niwelatory
Iibelowe. — J. J o o — Wykorzystanie
obserwacji sztucznych satelitów dla
celów geodezyjnych na Węgrzech. —
F. Halmos — Zastosowanie teodo
litów żyroskopowych w górnictwie. —
L. Bendefy — Dawne normy od
nośnie pomiarów długości i kątów. —
S. Katona — Zdjęcia fotogeodezyjne przedmieść Budapesztu. — J. Geb r y — Metody numeryczne odnośnie
rozkładu błędów aerotriangulacji. —
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geodezyjne przy budowie tunelu ko
lejowego pod Mont Blanc — inż. J.
Culek. —
Nr 9 — wrzesień 1965 r. — Metody
współczesnej analitycznej aerotriangulacji — doc. inż. W. Kratky. —
Paraszybowe odbicie w lunetach geo
dezyjnych — inż. P. Vyskofiz.il. —
Kamera Stereometryczna do zdjęć z
bliska — inż. W. Bitterer. — Za
dania geodety w planowaniu prze
strzennym — W. Włodzimierzo
wi cz. — Zdjęcia fotogrametryczne
dorzecza Nigru dla potrzeb projekto
wania zapór — dr C. Votrubec. —
Nr 10 — październik 1965 r. — Ge
odezyjne pomiary kontrolne i badaw
cze — inż. A. Michalczak. — Nie
które
doświadczenia z pomiarów
krótkich
odległości
geodimetrem
NASM-4B — inż. Μ. Zencz. —
Przykład nawiązania łuku o złożonej
konstrukcji — doc. inż. F. Hromadk a. — Stekomeitr — nowy Stereo
komparator z automatycznym urzą
dzeniem rejestrującym — inż. W.
Krzyż. — Wyciąganie pierwiastka
drugiego i trzeciego stopnia na aryt
mometrze — inż. dr K. Kuczera. —
Normy dokładności tyczenia w bu

L. Csorba — Klasyfikacja glebo
znawcza gruntów. — O. Bereczky
— Uwagi o artykule „Kształcenie kar
tografów”. — KRONIKA. Piętnasto
lecie przedsiębiorstwa geodezyjnego
w Budapeszcie (T. Rau m). — Spe
cjalny przypadek w poligonizacji bez
pomiaru boków (L. Sinor, T. Sza
fa o). — Atlas geograficzny a oświata
(E. Honyi). — Konferencja poświę
cona zdjęciom lotniczym w Paryżu
(J. Nag y). —
St. J. Tymowski

GÉOMÉTRE (Francja)
Nr 4 — kwiecień 1967 r. J. BatailIard — Integracja zawodu geodety
w krajach wspólnego rynku. ■— A.
Velu — Podstawowe wiadomości z
dziedziny geologii. — R. Soria —
Planimetryczny restytutor radialny. —
Nr 5 — maj — 1967 r. M. W aa Ievijn — Niwelacja hydrostatyczna
w Holandii. — A. Decae — Lasery
w geodezji. —

Nr 6 — czerwiec 1967 r. — Konfe
rencja informacyjna poświęcona pra
cy geodety przy budowie dróg i mo
stów. — Ch. F. Pouzadoux —
Autostrady. — S. Malfois — Urzą
dzenia rolne w świetle doświadczeń
praktycznych. — G. Velu — Od
szkodowania przy budowie linii wy
sokiego napięcia. —
Nr 7 — lipiec — 1967 r. — A. Ba
ronnet — Ziemia i Księżyc; —
Konferencja informacyjna poświęcona
pracy geodety przy budowie dróg i

downictwie przemysłowym — inż. dr
W. Staniek. — Segregacja opera
torów geodezyjnych dla celów archi
walnych — W. H o 1 a. —
Nr 11 — listopad 1965 r. — O kla
syfikacji i metodyce wyprowadzenia
wzorów różniczkowych do obliczania
współrzędnych geodezyjnych — prof.
A. W. Butkie w i c z. — Blokowe
rozwiązanie aerotriangulacji analitycz
nej metodą połączonych transforma
cji — dr inż. W. Kratky. — Zasto
sowanie metod Chromametrii do dru
ku map — inż. W. Kraus. — Prace
geodezyjne na obszarze wyspy Żytniej
nawiedzonej przez powódź w 1965 r.
— inż. D. Lenko. — Liczbowy (digitalny) model terenu i projektu —
dr inż. O-Valka. —
Nr 12 — grudzień 1965 r. — Bada
nia lokalnych zmian wysokości przy
pomiarze odkształceń zapór — inż. P.
Marczak. — Elektroniczna kopiar
ka EK 101 i jej zastosowanie w foto
grametrii — inż. W. Komarek, inż.
Z. Fainman. — Atlas Historii Cze
chosłowackiej — inż. K. Pecka. —
Prace naukowe nad opracowaniem
Atlasu Historii Czechosłowackiej —
dr K. Bednarz. — Znaczenie infor
macji naukowo-technicznej dla kie
rowania i rozwoju geodezji i karto
grafii — inż. P: S z i 1 a r. —

mostów. — J. P. Parayre — Pro
jektowanie autostrad. — J. Misson
— Zawód geodety i jego przystoso
wanie zawodowe w świetle współ
czesnej techniki i jej postępów. — A.
Solinot — Prace geodezyjne w
drogownictwie. — G. Sittler —
La Rance — elektrownia wykorzystu
jąca przypływy i odpływy. —

Bolletino di geodesia

E SCIENCE AFFINI
Nr 4 — październik — listopad —
grudzień 1966 r. — A. PuglianoTeodolit Gigas Tpr z elektronicznym
urządzeniem do utrzymywania wizury,
służący do obserwacji sztucznych sate
litów Ziemi. — A. Vullo — Amplifikatory. — C. de Concini
—
Studia i określenie refrakcji atmosfe
rycznej w miejscowości Opicina. — G.
Togliatti — Pomiary odkształceń
reaktora „ESSOR” w Ispia.
Nr 1 — styczeń — luty — marzec
1967 r. — M. Cunietti — Badania
nad zastosowaniem metod fotogrametrycznych do sporządzania map w dużych skalach.
Nr 2 — kwiecień — maj — czerwiec
1967 r. — O. Manferti — Działal
ność Instytutu Geograficznego w r. 1966
i program prac na rok 1967 r. — F. E.
Ackermann — Teoria błędów a
dokładność Iriangulacji pasów foto
grametrycznych. — H. Wolf — Za
sady wyrównania sieci triangulacyj
nych wielkich obszarów. — A. Vullo
— System „SECOR” dla badania orbit
sztucznych satelitów Ziemi. — PBencini — Odtworzenie punktów
osnów triangulacyjnych.
St. J. Tymowski

BIULETYN INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
DODATEK

DO
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MIESIĘCZNIKA

„PRZEGLĄD

GEODEZYJNY“

WARSZAWA, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1967

Nr 5

Z PRAC ZAKŁADU FOTOGRAMETRII
Mgr inż, JERZY SZYMAŃSKI

Zagadnienia aktualizacji map topograficznych
Część II
3. 1. 2. Unacześnienie bezpośrednio na kopii fotomapy
z naniesionym na nią Czystorysem sytuacji Unaczesnianej
mapy. Podkładem do Unaczesniania jest tu niebieski cjanotyp nowej fotomapy z nadrukowanym Czystorysem sy
tuacji unacześnianej mapy, naklejony na planszę aluminio
wą.
Czarny nadruk sytuacji na niebieskim tle aktualnej foto
grafii terenu pozwala na bezpośrednie kameralne unacześ
nienie arkusza przez mechaniczne usunięcie nie istniejących
już w terenie szczegółów oraz przez uzupełnienie ołówkiem
rysunku nowych szczegółów widocznych na cjanotypie. Dla
zabezpieczenia rysunku ołówkowego przenosi się codziennie
wszystkie zmiany na kalkę zmian.
W przypadkach szczegółów słabo czytelnych na cjanoty
pie, względnie w przypadkach trudności klasyfikacyjnych
pewnych szczegółów lokalizuje się je na miękkiej odbitce
fotomapy dla późniejszego ich sprawdzenia i uzupełnienia
w terenie.
Unacześnienie połowę odbywa się w identyczny sposób
jak przy unacześnieniu na diapozytywie.
Unacześniony Cjanotyp fotomapy przekazuje się rysowni
kowi kartograficznemu, który wykreśla czarnym tuszem
wszystkie zmiany w znakach umownych. Uzyskuje się
w ten sposób całkowity obraz aktualnej sytuacji w kolorze
czarnym na niebieskim tle odbitki fotomapy. Materiał ten
jest pierworysem unacześnionej mapy, a wykonany z niego
fotograficzny negatyw, a następnie diapozytyw — Czystorysem sytuacji unacześnianej mapy.
Diapozytyw Czystorysu rzeźby wykonuje się tak, jak to
podano w pkt 3. 1. 1.
3. 1. 3. Unacześnienie przy pomocy odbitek stykowych
aktualnych zdjęć lotniczych. Podkładem do unacześnienia
map tym sposobem jest diapozytyw Czystorysu sytuacji
unacześnianej mapy. Zmiany sytuacyjne przenosi się na
podkład z nieuczytelnionych odbitek stykowych przez rzu
towanie ich obrazu za pomocą małego przetwornika Zeissa,
lub za pomocą przenośników optycznych takich jak LUZ
czy P 28. Oczywiście, również i w tym sposobie konieczne
jest sprawdzenie i uzupełnienie kameralnego opracowania
w terenie. Wybór najwłaściwszego sprzętu oraz opracowa
nie szczegółowego procesu technologicznego jest obecnie
w stadium prac badawczych.
3. 2. Unacześnianie map na podstawie aktualnych mate
riałów kartograficznych. Unacześnianie na podstawie mate
riałów kartograficznych wykonuje się w przypadku ko
nieczności szybkiego unacześnienia małych obszarów, dla
których nie opłaca się wykonanie nowych zdjęć lotniczych,
a także w przypadku posiadania aktualnych materiałów
mapowych tego terenu w skalach równych lub większych
od skali unacześnianej mapy. Sposób ten stosuje się do
map wszystkich terenów niezależnie od ich ukształtowania
pionowego.

Podkładem do unacześnienia jest tu lewy diapozytyw sy
tuacji unacześnianej mapy sporządzony na folii plastykowej.
Z pierworysu aktualnych map wykonuje się fotograficznie
negatywy w skali unacześnianej mapy, a z nich pozytywy
na papierze fotograficznym. Pozytywy te podkłada się pod
diapozytyw sytuacji i po wpasowaniu ich na jednoznaczne
kontury sytuacyjne kopiuje się tuszem czerwonym aktual
ną sytuację na matowej stronie diapozytywu oraz prze
kreśla się sytuację nie istniejącą.
Diapozytyw ten następnie sprawdza się połowo i uzupeł
nia szczegółami, które powstały w terenie po wykonaniu
mapy, będącej podstawą do unacześnienia.

Otrzymuje się w ten sposób unacześniony diapozytyw sy
tuacji z zaznaczonymi wszystkimi zmianami w kolorze czer
wonym. Dalszy przebieg czynności związanej z wykonaniem
Unaczesnionych Czystorysow sytuacji i rzeźby jest identycz
ny jak przy unacześnianiu na diapozytywie w oparciu
o kopie nowej fotomapy.

3. 3. Polowe unacześnienie map topograficznych na kopii
pierworysu unacześnianej mapy. Ten sposób unacześnienia
stosuje się dla pojedynczych arkuszy map, na których brak
jest pokrycia aktualnymi zdjęciami lotniczymi lub innymi
aktualnymi mapami. Stosować go można również w tere
nach o większych deniwelacjach z braku odpowiednich au
tografów III kategorii. W tym przypadku zdjęcia lotnicze
należy wykorzystać jedynie dla lokalizacji zmian w terenie.
Unacześnienie wykonuje się w terenie na niebieskodruku
pierworysu unacześnianej mapy, naklejonym na planszy
aluminiowej, przytwierdzonej do stolika topograficznego
Topograf umieszcza deskę na lekkim statywie stolika topo
graficznego i, obchodząc teren objęty danym arkuszem
uzupełnia kopię pierworysu nowymi szczegółami i usuwa
mechanicznie szczegóły już nie istniejące. Nowe szczegóły
wnoszone są w oparciu o osnowę pomiarową dowiązaną do
wyraźnych i pewnych szczegółów sytuacyjnych, widocznych
w terenie i zidentyfikowanych na kopii pierworysu.
Większe zgrupowania zmian sytuacyjnych są przenoszone
na kopię pierworysu klasyczną metodą na normalnym sto
liku topograficznym. Jednocześnie ze zmianami sytuacji to
pograf unacześnia również rzeźbę terenu przez uzupełnie
nie odcinków warstwie na miejscu usuniętych szczegółów
sytuacyjnych, względnie zamierzając pikiety' i uzupełniając
nowe warstwice na miejscach o zmienionej częściowo kon
figuracji terenu.
Po unacześnieniu sytuacji i rzeźby wykonuje się ich czystorysy. Sposób wykonania jest identyczny ze sposobem
unacześniania na diapozytywie w oparciu o kopię nowej
fotomapy.
Podane powyżej sposoby unacześniania map topograficz
nych są projektami metody przyszłego produkcyjnego una
cześnienia tych map w Polsce. Wymagają one jeszcze dal
szego sprecyzowania technologii, co zostanie opracowane po
zakończeniu trwających obecnie prac doświadczalnych.
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Nagrody Przewodniczącego Komiieiu Nauki i Techniki za dwie prace
naukowo-badawcze wykonane przez Insiyiui Geodezji i Kartografii

Po raz pierwszy Komitet Nauki i Techniki przyznał na
grody za dwie prace naukowo-badawcze wykonane przez
Instytut Geodezji i Kartografii i zakończone w 1966 roku.
Prace wykonane zostały w Zakładzie Geofizycznych Prob
lemów Geodezji IGiK przy współudziale pracowników
Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii i Państwo
wego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.
Pierwsza nagrodzona praca naukowo-badawcza nosi ty
tuł „Opracowanie kompletu map średnich wysokości nad
poziomem morza w Polsce”.
Opracowane mapy przedstawiają rzeźbę terenu w posta
ci usystematyzowanego zbioru wartości liczb reprezentu
jących określone pod względem powierzchni obszary. W
tej formie znalazły zastosowanie zarówno w zagadnieniach
geodezyjnych, jak też w resorcie łączności do opracowania
planu sieci stacji telewizyjnych II programu oraz do pla
nowania sieci linii radiowych, a także w innych pracach
specjalnych.
Za wykonanie tej pracy nagrodzony został zespół w
składzie:
Kierownik zespołu
— dr inź. Jerzy Bokun
IGiK
Członkowie zespołu
— mgr inż. Danuta Chowańska
IGiK
— mgr inź. Maria Majewska
IGiK
— techn. Teresa Ligowska
IGiK
— mgr inż. Roman Rodkiewicz
IGiK
— inż. Józef Ciszewski
PPF
— mgr inż. Tadeusz Federowski
PPF
Tadeusz Pęczek
PPF
Druga zespołowa nagroda przyznana została za pracę
naukowo-badawczą np. „Geodezyjne wyznaczenie piono

wych przesunięć powierzchni na obszarze Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego i ujednolicenie poziomu odniesienia
pomiarów wysokościowych kopalń na tym obszarze”.
Otrzymał ją zespół w składzie:
Kierownik zespołu
— dr inż. Tadeusz Wyrzykowski
IGiK
Członkowie zespołu
— mgr inź. Zofia Trautsolt
IGiK
— dr inż. Jerzy Bokun
IGiK
— mgr inż. Roman Rodkiewicz
IGiK
inż. Andrzej Jaroński
PPG
Wykonane opracowanie jest pomocne dla dobrego za
gospodarowania terenu Zagłębia, przez wyznaczenie ob
szarów, podlegających ruchom powierzchni i wyznaczenie
wielkości tych ruchów, podnosi bezpieczeństwo prac eks
ploatacyjnych węgla i użytkowania budowli przemysło
wych na powierz.chni, a także — bezpośrednio w odnie
sieniu do geodezji — pozwala na skrócenie ciągów niwe
lacyjnych do reperów nawiązania lokalnych sieci kopal
nianych.
W dniu 26 czerwca 1967 roku przewodniczący Komitetu
Nauki i Techniki wicepremier Eugeniusz Szyr wręczył
kierownikom zespołów dyplomy o przyznaniu nagrody
„Za realizację ważnej dla gospodarki narodowej pracy w
zakresie rozwoju nauki i techniki”.
Uroczystość odbyła się w Sali Obrazowej Urzędu Rady
Ministrów.
Identyczne dyplomy Komitetu Nauki i Techniki wrę
czone zostały członkom obu zespołów przez prezesa Głów
nego Urzędu Geodezji i Kartografii mgr inż. Borysa
Szmielewa w dniu 30 czerwca br. na uroczystości w sali
konferencyjnej GUGiK.

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII
Torn XIV — Zeszyt 1(31)
— Stefan Hausbrandt — Wyznaczanie wielkości
błędu średniego z zespołu błędów prawdziwych w oparciu
o założenie normalności rozkładu
— Maria Krystyna Szacherska — Analiza rozkła
du błędów w polskiej sieci astronomiczno-geodezyjnej
— Tadeusz Kluss — Wyrównanie triangulacji sie
ci przestrzennej metodą pośredniczącą przy przyjęciu po
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mierzonych cosinusów kierunkowych i metodą warunkową
przy przyjęciu pomierzonych kątów przestrzennych
— Krystyna Podlacha — Wpływ rozwoju rzeźby
współczesnej na dezaktualizację mapy
— Wojciech Janusz
— Usprawnienie obliczania
przesunięć punktów kontrolnych w sieciach geodezyjnych,
dla pomiarów odkształceń
— Stefan Zykubek — Pomiary Inwentaryzacyjno-kontrolne w budownictwie uprzemysłowionym.

TERMINARZ TECHNIKA NA ROK 1968 - WKŁADKA - GEODEZJA
Zostały już opracowane wkładki do Terminarza Techni
ka na rok 1968 i pod koniec bieżącego roku ukażą się
w sprzedaży, w cenie i na warunkach niżej podanych:
— w przedpłacie
— 20 zł
— sprzedaży
— 25 zł
Cena dotyczy terminarza w okładce igelitowej wraz z je
dną wkładką branżową.
Przedpłatę od członków stowarzyszeń naukowo-technicz
nych przyjmują indywidualnie i zbiorowo (przez koła za
kładowe) — biura terenowe NOT (do 6 listopada br.).
Poza tym sprzedaż indywidualna odbywać się będzie:
— w księgarniach,
— niektórych kioskach RUCH,
— biurach terenowych NOT.
Terminarz Technika na rok 1968 będzie posiadał nastę
pujące wkładki branżowe:
1. Automatyka Przemysłowa
2. Budownictwo i Architektura
3. Chemia
4. Elektronika
5. Elektrownie i Sieci
6. Geodezja
7. Górnictwo
8. Hutnictwo
9. Instalacje i Urządzenia Elektryczne
10. Komunikacja
11. Leśnictwo i Drzewnictwo
12. Materiały Budowlane
13. Mechanika — Konstrukcje
14. Mechanika — Technologia
15. Melioracje i Budownictwo Wodne
16. Odlewnictwo
17. Ogrodnictwo i Terenj' Zielone
18. Okrętownictwo
19. Poligrafika i Papiernictwo
20. Przemysł Cukrowniczy
21. Przemysł Mleczarski
22. Przemysł Naftowy
23. Przemysł Spożywczy
24. Rolnictwo
25. Technika Sanitarna i Gazownictwo
26. Teleektryka
27. Włókiennictwo

Pomyślna próba „GEO-1"
Jak donosi Zycie Warszwy z dnia 27.VIII.
br. ,,GEO-Γ' — najnowsze osiągnięcie pol
skich konstruktorów elektronicznych ma
szyn matematycznych, pomyślnie zdało egza
min. Próba generalna maszyny przystoso
wanej do wykonywania specjalnych obli
czeń geodezyjnych i inżynierskich odbyła
się w łódzkim ' przedsiębiorstwie geodezyj
nym.
„GEO-1” — jest dziełem zespołu specja
listów, pracujących pod kierunkiem doc.
J. Gazdzickiego z Instytutu Geodezji i Kar
tografii oraz mgr inż. J. Szewczyka z Poli
techniki Warszawskiej.

Tranzystorowa maszyna dysponuje „pa
mięcią” zawartą w 8 blokach, z ktoryc-h
każdy obejmuje 1024 wyrazy. Wykonuje ona
w ciągu sekundy kilkaset operacji. JVyniki
odbite na taśmie' dalekopisowej stanowią go
tową dokumentację techniczną.
„GEO-1” zostanie zaprezentowany wkrót
ce na Międzynarodowych Targach w Brnie.

Twórcy pierwszego polskiego specjalistycz
nego elektromózgu przystąpią do budowy
dalszych egzemplarzy tych maszyn dla po
trzeb gospodarki.

Prace geodezyjne przy budowie kolei
W dniach od 12 do 24 sierpnia odbyła się
w 2ilinie (Czechosłowacja) konferencja nau
kowo-techniczna na temat „Prace geode
zyjne przy budowie kolei”.
Tematem konferencji zainteresowana by
ła Sekcja Geodezji Inżynieryjnej Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.

Dla geodetów — interesujące będą, oprócz wkładki bran
żowej GEODEZJA, także wkładki:
Budownictwo i Architektura,
Komunikacja,
Leśnictwo i Drzewnictwo,
Melioracje i Budownictwo Wodne,
Ogrodnictwo i Tereny Zielone.

*
Wkładka branżowa GEODEZJA na rok 1968
została
opracowana przez dwu autorów: mgr inż. Wacława Klopocińskiego i mgr inż. Mariana Szymańskiego. Recenzetem
był inż. Olgierd Grodzki.
Wkładka zawiera następujące działy:
— Część ogólna
— Ogólne osnowy porządkowe
— Powszechne przepisy o pomiarach kraju
— Poligonizacja techniczna
— Osnowa wysokościowa
— Pomiary sytuacyjne
— Instrukcja Techniczna Ministerstwa Rolnictwa
— Ewidencja gruntów
— Planowanie przestrzenne
— Urządzenia rolne
— Znaki i oznaczenia umowne
— Znaki do stabilizacji punktów geodezyjnych
— Rektyfikacja instrumentów
— Tyczenie łuków
— Strefy trudności terenu
— Zasady zaszeregowania pracowników produkcji geo
dezyjnej
— Informacje o branżowej bibliotece godezyjnej i biblio
tece programów UMC
— Informacje o SGP.
*

Wkładki branżowe Terminarza Technika na rok 1968 za
wierają informacje interesujące i użyteczne w codziennej
pracy.

Delegatem na tę konferencję ze strony
SGP był kol. mgr inż. Zygmunt Gruca —
naczelnik Oddziału Geodezyjnego DOKP w
Szczecinie.
Kol. Z. Gruca wygłosił na konferencji re
ferat na temat „Kolejowa służba geodezyj
na w Polsce”.

Dokumentacja przewodów technicznego
zaopatrzenia
W dniu 22 września 1967 roku, odbyła się
w Lipsku konferencja naukowo-techniczna
na temat „Dokumentacja przewodów tech
nicznego zaopatrzenia” (dotycząca urządzeń
podziemnych w miastach i zakładach prze
mysłowych).

Konferencja naukowo-techniczna w Pécs
Węgierska służba geodezyjna i Stowarzy
szenie Geodetów Węgierskich zorganizowało
w Pécs, w dniach 22—25 sierpnia 1967 r.
konferencję naukowo-techniczną na temat:
Kartografia Wielkoskalowa z zastosowaniem
fotogrametrii — na którą zaproszeni zostali
(w wymianie bezdewizowej) dwaj przedsta
wiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Na konferencję tę Stowarzyszenie delego
wało kolegów: dr inż. Bohdana Bohonosa —
przewodniczącego Komitetu Organizacyjne
go konferencji naukowo-technicznej „Foto
grametria w mieście” i mgr inż. Bronisła
wa Lipińskiego — przewodniczącego Głów
nej Komisji Pomiarów Miejskich.
W czasie konferencji czynna była wysta
wa kartograficzna, ze szczególnym uwzględ
nieniem map miejskich.

.∖ >' ⅛

Geodezytne imprezy zagraniczne
W 1968 ROKU

(Uzgodnione na konferencji prze
wodniczących stowarzyszeń geodezyj
nych krajów demokracji ludowej w
Liberec (Czechosłowacja) w r. 1967).
1. XI Międzynarodowy Kongres Fo
togrametryczny — Szwajcaria —
Lozanna — 8—20 Iipca 1968 r.
2. XII Międzynarodowy Kongres Ge
odezyjny — Anglia — Londyn —
2—12 września 1968 r.
3. Sympozium poświęcone pomiarom
zabytków — Czechosłowacja —
Praga — IV kwartał 1958 r.
4. IV Giełda Usprawnień Technicz
nych — Czechosłowacja — Brno
(termin związany z wystawą w
Brnie)
5. Konferencja
naukowo-techniczna
poświęcona pomiarom leśnym —
Czechosłowacja — Zwoleń (termin
nie ustalony)
6. Konferencja
naukowo-techniczna
na temat „Problemy dotyczące no
wego uporządkowania gruntów,
wznowienia materiałów kartogra
ficznych w służbie nieruchomości,
technologia i prace doświadczalne
przy pracach prawnych, dotyczą
cych nieruchomości w katastrze
gospodarczym — NRD — III kwar
tał 1968 r.

Cena zł 12.—

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH WCT NOT w 1967 r.
w wojewódzkich komitetach porozumiewawczych NOT;
— studenci wyższych uczelni — zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych — zgłaszając prenumeratą
w dyrekcjach szkół;
Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowej
wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 96 zł.

Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
i Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.
Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zł, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zł.
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolhym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób

Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
portażu Wydawnictw Zagranicznych „RUCH”, Warszawa,
ul. Wronia 23, nr konta PKO 1-6-100024.

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Wsrszawa — Konto nr 1-9-121697
Na blankiecie należy podać wysokość wpłaconej kwoty
oraz imię, nazwisko i adres zamawiającego. Drugostronnie
(w miejscu na korespondencję) należy wymienić tytuły
zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy oraz okres, na
jaki prenumerata została opłacona.
Do korzystania z prenumeraty ulgowej (rabat 33o∕o) są
upoważnieni:
— indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych NOT — zgłaszając prenumeratę w kołach
zakładowych, zarządach ’ głównych stowarzyszeń lub

«
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Egzemplarze archiwalne czasopism WCT NOT można
nabywać lub zamawiać w Zakładzie Kolportażu Wydaw
nictw Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Ma
zowiecka 12.
Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: Zakład Kol
portażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12,
tel. 26-85-88 lub 26-80-16.

-TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE
STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA
-CZYTAJ I PRENUMERUJ
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Rola geodezyjnych pomiarów deformacji w zapobieganiu szkodliwym wpływom
eksploatacji górniczej na górotwór, powierzchnię i obiekty
1. Potrzeba pomiarów. Eksploatacja górnicza zarówno pod
ziemna, jak i odkrywkowa, wskutek naruszenia stanu rów
nowagi panującej w górotworze wywiera — jak wiadomo —
wpływ na górotwór zalegający nad nią i w jej sąsiedztwie.
Wpływ ten ujawnia się też na powierzchni i dotyczy jej
naturalnego i sztucznego pokrycia. W określonych warun
kach wpływy eksploatacji, po przekroczeniu pewnych gra
nicznych wartości, powodować mogą uszkodzenia. Każda
eksploatacja wywiera wpływ na górotwór, natomiast pro
wadzący ją zakład górniczy (i nie tylko on) zainteresowa
ny jest w tym, aby nie dopuścić do przeistoczenia się tego
wpływu w uszkodzenia lub przynajmniej ewentualne szkody
minimalizować. Generalne i ścisłe ustalenie granicy wpły
wów nieszkodliwych i szkodliwych jest niemożliwe. Zmiana
jakościowa wpływu praktycznie obojętnego na szkodliwy
uwarunkowana jest każdorazowo wieloma czynnikami, za
leżnymi od warunków geologicznych, górniczych, topogra
ficznych i od charakteru obiektów podlegających wpływom.
Zależność procesu oddziaływania odbudowy na górotwór
i powierzchnię oraz dodatkowo rozbieżność pomiędzy fak
tyczną eksploatacją a jej projektem, tak w sytuacji i gaba
rycie, jak i w parametrach górniczych (np. ściśliwość pod
sadzki, czystość wybierania), nie pozwalają na praktycznie
precyzyjne prognozy wpływów. Pełne rozeznanie przebie
gu oddziaływania konkretnej eksploatacji na górotwór, po
wierzchnię i jej pokrycie można uzyskać dzięki komplek
sowym badaniom przejawów tego oddziaływania. Badania
takie prowadzone są z zaangażowaniem wielu zaintereso
wanych dziedzin nauki i techniki. Ewidencjonowanie i ana
liza wpływów wyrażających się deformacjami, których sto
pień określony jest wartościami pewnych wielkości nazy
wanych wskaźnikami deformacji, jest nieodzownym i pod
stawowym elementem badań kompleksowych. W tym za
kresie metody geodezyjne dzięki swoim walorom technicz
nym i ekonomicznym odgrywają główną rolę.
2. Przedmiot pomiarów. Przedmiotm pomiarów wykony
wanych metodami geodezyjnymi są. geometryczne wskaź
niki deformacji, które opisują numerycznie wpływy odbu
dowy. Wskaźniki geometryczne operują zasadniczo dłu
gościami oraz ich stosunkami. Powszechnie stosowanymi
wskaźnikami charakteryzującymi stopień wpływów i sto
pień zagrożenia tymi wpływami znajdujących się w ich za
sięgu obiektów są: obniżenia (osiadania), poziome i pionowe
liniowe odkształcenia właściwe, krzywizny w płaszczyznach
pionowych, zmiany nachyleń (spadków) oraz poziome przesu
nięcia bezwzględne. Od charakteru konstrukcyjnego i przez
naczenia konkretnych obiektów zależy, które z powyższych
wskaźników najtrafniej (najistotniej) określają stan zagro
żenia wpływami odbudowy. Wartości tych wszystkich
wskaźników są przedmiotem wyznaczania przy pomocy
okresowych (powtarzanych) pomiarów geodezyjnych. Nie
wyklucza to możliwości wyznaczania tych wskaźników rów
nież innymi metodami, na przykład mechanicznymi i elek
trycznymi.

3. Systematyka zadań pomiarów. Cele, jakim służą wyniki
pomiarów wskaźników deformacji, dzieli się często na
dwie grupy: techniczno-przemysłowe i naukowo-badawcze
(por. [17]). Pierwsze dotyczą doraźnych potrzeb ochrony
obiektów przed skutkami konkretnej eksploatacji, zaś dru
gie stanowią podstawę do formułowania uogólnionych
wniosków na temat związków przyczynowo-skutkowych po
między eksploatacją górniczą a deformacjami górotworu
i obiektów. Cele te nie są alternatywne; w miarę możli
wości należy dążyć do tego, aby pomiary wpływów na
określonym obiekcie mogły stanowić i były wykorzystywane
również jako cenny materiał naukowy. Warunkiem tego są:
reprezentatywność danego przypadku eksploatacji i obiek
tu oraz odpowiednio małe odchylenie standardowe rezulta
tów pomiarów. Wydaje się, że zadania spełnione przez wy
niki pomiarów deformacji usystematyzować można na
stępująco:
1. Bieżąca koordynacja eksploatacji. Wy
niki pomiarów, obrazujące aktualny stan i perspektywy
zagrożenia chronionych obiektów, są przesłankami do ko
rekty projektu odbudowy tak w zakresie jej usytuowania
i gabarytu, jak i parametrów eksploatacyjnych, której celem
jest utrzymanie deformacji w ustalonych dla danego przy
padku granicach z jednej, a wydobycie możliwego maksi
mum minerału z drugiej strony.
2. Budowlane i technologiczne zabezpie
czenia obiektów. Wyniki pomiarów deformacji są
wskaźnikami do podjęcia decyzji na temat budowlanego
zabezpieczenia zagrożonych obiektów lub zastosowania
specjalnych środków ochrony ich funkcjonalności, do któ
rych należą w szczególności ograniczenia technologiczne
(np. ograniczenie szybkości pociągów na kolei). Pomiary
stateczności zboczy wykopów i zwałowisk posiadają duże
znaczenie dla górnictwa odkrywkowego.
3.
Wyznaczanie
wartości
parametrów
w celu określenia spodziewanych wpły
wów odbudowy. Wartości parametrów potrzebne do
opracowania prognozy wpływów w oparciu o stosowane
teorie przyjmowane są dla danej eksploatacji przez ana
logię z innej, już dokonanej w podobnych warunkach geolo
gicznych i górniczych, a następnie w miarę uzyskania re
zultatów pomiarów nad daną eksploatacją mogą być kory
gowane w celu uściślenia pierwotnej prognozy dla dalszych
części danej odbudowy. Chodzi tu głównie o takie para
metry: jak współczynnik eksploatacyjny, parametry cha
rakteryzujące zasięg wpływów, współczynnik czasu.
4. Badania charakteru i przebiegu wpły
wów eksploatacji na górotwór i powierzchn i ę. Teorie opisujące jakościowo i ilościowo wpływy od
budowy na górotwór i powierzchnię tworzone są zasadni
czo na dwóch drogach: pierwsza — to wyprowadzenie wzo
rów na drodze teoretycznej w oparciu głównie o mechanikę
górotworu, druga — statystyczna, polega na uogólnieniu i zma
tematyzowaniu wniosków wynikających z analizy faktycz
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nie zarejestrowanych wartości wskaźników deformacji. Tą
drugą, statystyczną genezą cechuje się większość polskich
teorii, stosowanych obecnie w praktyce. Wyniki pomiarów
geodezyjnych wykorzystywane są w dalszym ciągu w celu
sprawdzania, korygowania i ulepszania teorii wpływów.
Przykładem mogą być opublikowane ostatnio wzory dr
W. Batkiewicza [1], ułatwiające praktyczne stosowanie
skutecznej teorii prof. T. Kochmańskiego [6]. Pomiary de
formacji są też narzędziem oceny nowych sposobów prowa
dzenia bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji pod ważny
mi i czułymi obiektami (eksploatacja filarów ochronnych,
filarów szybowych i filarów oporowych).
5. Badania wpływu eksploatacji na obiek
ty. Pomiary deformacji budowli przemysłowych, mieszkal
nych i użyteczności publicznej oraz ciągów komunikacyj
nych, energetycznych i wodnych, ciężkich maszyn i innych
urządzeń technologicznych, stanowią narzędzie wnikliwego
poznawania sposobów przejmowania wpływów od podłoża
przez obiekty, przy określonych typach: fundamentowania,
wzajemnego wiązania elementów, materiałów budowlanych
i usytuowania osi obiektu względem frontów odbudowy.
Uzyskiwane stąd wnioski służą opracowywaniu i doborowi:
najwłaściwszych konstrukcji i materiałów odpornych ną
wpływy, sposobów profilaktycznych zabezpieczeń zagrożo
nych, istniejących już obiektów i skutecznych form ogra
niczeń w eksploatacji obiektów (przemysłowych, komunika
cyjnych).
Oprócz zadań wymienionych w powyższych pięciu grupach,
pomiary deformacji są wykorzystywane również w innych
celach, jak np.: inwentaryzacja uszkodzeń do postępowania
. prawnego w przedmiocie szkód górniczych, ocena przydat
ności terenów do zagospodarowania w stadium planowania
przestrzennego, itp. Niektóre z tych zadań mogą być speł
niane przez tzw. jednokrotne pomiary deformacji.
4. Ogólne zasady pomiarów deformacji. Warunkiem efek
tywności jest należyta realizacja poniższych etapów, skła
dających się na całość procesu wyznaczania deformacji:
1. Ustalenie zakresu rzeczowego i zasięgu terytorialnego,
częstotliwości obserwacji oraz wymaganej ze względu na cel
pomiarów i potrzeby danego obiektu dokładności wyników,
a także najwłaściwszej dla użytkowników formy ich przed
stawienia.
2. Wybór metod pomiaru, szczegółowe zaprojektowanie
sieci kontrolnej (obserwacyjnej), określenie sposobu stabili
zacji znaków pomiarowych (kontrolnych) i ewentualnej in
stalacji specjalnych urządzeń pomiarowych.
3. Wniesienie projektu sieci obserwacyjnej w teren
(obiekt), stabilizacja znaków i urządzeń kontrolnych.
4. Okresowe obserwacje na sieci kontrolnej i ich rachun
kowe opracowanie.
5. Przedstawienie wyników pomiarów w formach: licz
bowej, graficznej i opisowej, ich interpretacja geodezyjna
i merytoryczna.
Czynności w etapach 1, 2 i 3 wykonywane są dla danego
przypadku jednorazowo, nie licząc ewentualnych później
szych korekt sieci i metod oraz uzupełnień znaków pomia
rowych. Etapy 1 i 2 mają charakter koncepcyjny i wyma
gają współpracy z projektantem i wykonawcą pomiarów
zarówno ze strony zakładu górniczego eksploatującego mi
nerał, jak i ze strony użytkowników obiektów chronionych
na powierzchni.
Etapy 4 i 5 powtarzane są w ustalonej częstotliwości. Za
kład górniczy (gospodarz obszaru górniczego) oraz użyt
kownicy niekopalnianych obiektów powierzchniowych po
winni współdziałać z wykonawcą pomiarów w zakresie:
ochrony znaków pomiarowych przed zniszczeniem i uszka
dzaniem, powodującym nie tylko straty finansowe, ale
i obniżanie wartości wyników obserwacji, udostępniania
i ewentualnie odpowiedniego przygotowania obiektów do
pomiaru (np. zatrzymanie ruchu urządzeń wyciągowych
i wentylatora w szybie) oraz merytorycznej interpretacji
wyników pomiarów. Zalecenia odnośnie do zakresu często
tliwości i dokładności pomiarów formułowane są często
przez autorów ekspertyz dotyczących eksploatacji w fila
rach ochronnych i ustalane wiążąco przez komisje koordy
nacyjne. Podobnie wyniki pomiarów, odpowiednio zinter
pretowane pod względem geodezyjnym (chodzi głównie
o wydzielenie wartości wskaźników, które z prawdopodo
bieństwem bliskim pewności mogą być uważane za wy
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łączny wpływ eksploatacji) są poddawane interpretacji me
rytorycznej przez ekspertów i komisje koordynacyjne.
Szczegółowe wskazania dotyczące metodyki pomiarów
deformacji terenu i obiektów znajdujących się pod wpły
wem eksploatacji górniczej zawarte są głównie w instruk
cjach [17] i [18] opracowanych w Głównym Instytucie Gór
nictwa. Metody kontrolnych pomiarów obiektów przemy
słowych na terenach górniczych są zasadniczo identyczne
z ogólnie stosowanymi przez geodetów na danego typu
obiektach. Szczególną uwagę należy tu jednakże zwracać
na trafne powiązanie obserwacji obiektu z obserwacjami
terenu, a więc i podłoża, na którym dany obiekt jest po
sadowiony.

5. Obiekty podlegające pomiarom. Obiekty, na których
dokonuje się pomiarów deformacji powodowanych eksploa
tacją górniczą, można podzielić na następujące grupy:
1. Obiekty górnicze w górotworze,
2. Powierzchnia terenu (ściślej: zewnętrzna warstwa gó
rotworu) wraz z siecią komunikacyjną i wodną, a dla eks
ploatacji odkrywkowej ze szczególnym uwzględnieniem
zboczy wykopów i zwałowisk,
3. Budynki mieszkalne i budowle użyteczności publicz
nej,
4. Obiekty przemysłowe łącznie z ciężkimi maszynami
i czułymi urządzeniami.
Ad. 1. W szybach mierzy się głównie wychylenia od
pionu oraz odkształcenia właściwe pionowe, a w wyrobis
kach poziomych osiadania i odkształcenia właściwe pozio
me. Z wyników pomiarów uzyskać można obraz przecho
dzenia niecki wpływów przez górotwór.
Ad. 2. Dla celów naukowo-badawczych należy w miarę
możliwości mierzyć: osiadania, odkształcenia właściwe po
ziome i bezwzględne przesunięcia poziome. Nachylenia
i promienie krzywizn w płaszczyznach pionowych wyzna
czać można z osiadań. Dla celów doraźnych (technicznoprzemysłowych) ogranicza się na ogół rzeczowy zakres po
miarów, przeważnie do osiadań.
Ad. 3. Na obiektach tych wyznacza się: osiadania, właś
ciwe odkształcenia liniowe, wychylenia, względne przesu
nięcia poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Potrze
ba pomiarów występuje zwłaszcza w odniesieniu do budo
wli ciężkich.
Ad. 4. Zakres rzeczowy pomiarów jest tu podobny jak
dla obiektów grupy trzeciej z ewentualnymi uzupełnienia
mi wynikającymi ze specyficznych warunków i wymogów
określonego obiektu. Cechą charakterystyczną pomiarów
na szeregu obiektów przemysłowych jest konieczność do
konywania ich przy normalnym ruchu danego obiektu.
Oprócz wpływów odbudowy górniczej należy bowiem
uchwycić wpływy pochodzące od własnej pracy urządze
nia (maszyny).
Obiektami przemysłowymi, które w naszych warunkach
usytuowane są często na eksploatowanych filarach ochron
nych i z tego względu podlegają pomiarom kontrolnym, są:
wieże szybowe z urządzeniami wyciągowymi, jezdnie podsuwnicowe, mosty samowyładowcze, urządzenia przeróbcze,
piece obrotowe, taśmociągi, gazociągi, wielkie piece, ba
terie koksownicze, piece obrotowe, kominy przemysłowe,
zbiorniki i tłocznie gazu, chłodnie, kolejki linowe, koleje
kopalniane wraz z wiaduktami itp.

6. Aktualny stan i kierunki rozwoju metod geodezyjnych.
Istnieje cały arsenał geodezyjnych metod pomiarów de
formacji, z którego można — w zasadzie dla każdego przy
padku, tzn. obiektu, zakresu i pożądanej dokładności wy
niku — wybrać metodę najefektywniejszą technicznie i eko
nomicznie. W zakresie wysoko dokładnych pomiarów osia
dań najbardziej uniwersalna jest metoda niwelacji geo
metrycznej precyzyjnej, która zapewnia dokładność wy;
znaczenia różnicy wysokości na jednym stanowisku poniżej
± 0,2 mm.
Dokładność wyznaczania osiadań jest ponadto funkcją
długości ciągu, więżącego sieć reperów kontrolnych na
badanym obiekcie z reperami stałymi, położonymi poza
strefą wpływów eksploatacji górniczej. Wobec niekorzyst
nie dużego oddalenia stałych reperów od badanych obiek
tów, stosuje się również dowiązywanie niwelacji na po
wierzchni poprzez szyby do znaków położonych w góro
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tworze poniżej wpływów odbudowy (por. [5]). Zagęszcze
niem niwelacji precyzyjnej jest niwelacja techniczna, mniej
dokładna (ok. 5-krotnie), którą stosuje się zwłaszcza po
wszechnie w wyrobiskach górniczych. Do wyznaczania osia
dań i nachyleń budowli, maszyn i górotworu stosuje się
również niwelację hydrostatyczną, która może dać dokład
ność różnicy wysokości rzędu setnych części milimetra.
Odkształcenia właściwe wyznacza się najdokładniej z po
miaru długości drutami inwarowymi z precyzyjnym prze
noszeniem znaku pomiarowego na skale drutów. Odkształ
cenia właścilwe dla baz o długości 24 m wyznacza się tą
metodą z dokładnością rzędu setnych części promili. Metodą szybszą i mniej dokładną jest pomiar długości taś
mami stalowymi z naciągiem ręcznym z użyciem dynamometru. W ten sposób mierzy się odkształcenia w wyrobis
kach podziemnych pomiędzy znakami Zastabilizowanymi
przeważnie w ociosach.
Wychylenie obiektów powierzchniowych wysokich wy
znacza się metodami; trygonometryczną (różnicową), wcięć,
bezpośredniego rzutowania i mechaniczną (z użyciem wa
hadeł — pionów). Najlepszą metodą, praktycznie stosowa
ną, pomiarów deformacji szybu, są obserwacje kątowoIiniowe znaków Zastabilizowanych na kilku jego przekro
jach poziomych, dowiązane za pośrednictwem dwóch pio
nów drutowych do stałego punktu, usytuowanego przeważ
nie na podszybiu.
Bezwzględne poziome przesunięcia wyznacza się prze
ważnie przy pomocy pomiarów kątowych w sieciach try
gonometrycznych. Zagadnienie to, w rejonach położonych
wewnątrz granic wpływów i daleko od nich, nastręcza
stosunkowo najwięcej trudności.
Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w zakresie me
tod wyznaczania deformacji górniczych prowadzone są przez
specjalistyczne katedry uczelni technicznych GIG i resor
tową służbę mierniczą w kierunkach:
a. Ciągłego i automatycznego pomiaru deformacji gó
rotworu, szybów, maszyn i urządzeń ze zdalnym przeka
zywaniem wyników pomiarów.
b. Podwyższenia dokładności i operatywności geodezyj
nych metod i konstrukcji w odniesieniu do terenu i budo
wli.
c. Przystosowania i wdrożenia metody fotogrametrycz
nej do pomiarów kontrolnych, zwłaszcza dla potrzeb gór
nictwa odkrywkowego.
d. Skutecznego stosowania w pomiarach nowoczesnych
dalmierzy i ewentualnie laserów.
e. Optymalnego uzupełniania się i wiązania różnych
metod ewidencjonowania wpływów eksploatacji górniczej,
składających się na badania kompleksowe.
Szczegółowy opis geodezyjnych metod pomiarów wpły
wów odbudowy znajduje się w szeregu publikacji, po
danych w wykazie Eteratury na końcu niniejszego arty
kułu.
W niektórych z tych publikacji omówione są też do
tychczasowe wyniki wspomnianych powyżej prac nauko
wo-badawczych. Przykłady efektów ekonomicznych z eks
ploatacji filarów ochronnych, uzyskiwanych również w
znacznej mierze dzięki współdziałaniu geodezyjnych pomia
rów deformacji, podane są w poz. [2] i [9] oraz w nie
wyszczególnionych tu Informatorach o pracach GIG.
Wyrazem aktualnego, czynnego zainteresowania geode
tów, nie tylko pracowników służby mierniczej resortu gór
nictwa, problematyką pomiarów deformacji powodowa
nych eksploatacją górniczą, była XXXII Konferencja
Naukowo-Techniczna Stowarzyszenia Geodetów Polskich
NOT na temat „Pomiary odkształceń obiektów przemy
słowych”, która odbyła się w Chorzowie w dniach 22—24
listopada 1965 r. Spośród 27 referatów tej Konferencji sie
dem poświęconych było specjalnie problematyce pomiarów
dla potrzeb górnictwa, a szereg innych problematyki tej
w pewnym stopniu dotyczyło. W ankiecie przygotowawczej
do Konferencji wzięło udział 29 kopalń. Diczny był też bez
pośredni udział w Konferencji mierniczych górniczych
z resortu górnictwa i przemysłu ciężkiego oraz innych geo
detów, pracujących w uczelniach i instytutach dla potrzeb
górnictwa.
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Ocena dokładności poligonizacji technicznej
Przy zakładaniu poligonizacji technicznej dla miast i osie
dli zachodzi potrzeba wykorzystania w maksymalnym stop
niu istniejących już w danym terenie dawnych sieci poli
gonowych. Przy tym, w zależności od dokładności dawnych
osnów, można je bądź adaptować w całości do sieci I czy II
rzędu, bądź wykorzystać w charakterze ciągów sytuacyj
nych, bądź też ograniczyć się do wykorzystania tylko zna
ków geodezyjnych, o ile te znaki odpowiadają obecnie sta
wianym warunkom. W omawianych przypadkach koniecz
ne jest dokonanie analizy dokładnościowej dawnych osnów.
Niejednokrotnie jedynym materiałem stanowiącym podsta
wę do oceny sieci jest operat obliczeniowy. Dokładność
osnowy należy oczywiście ustalić w odniesieniu do wyma
gań obecnie obowiązującej Instrukcji B-III — ,,Poligonizacja techniczna” — GUGiK z 1965 r.
W artykule niniejszym za podstawę analizy i oceny —
przyjęto więc kryteria i wzory zamieszczone w tej in
strukcji jako obowiązujące. Omawiana instrukcja przewi
duje podział osnów poligonowych na 4 klasy, zakładając
dla każdej z nich graniczne wielkości jednostkowych błę
dów kątowych i liniowych, tj. r⅛ — średniego błędu po
miaru kątów i współczynnika u wymaganej dokładności
pomiarów liniowych. Jeśli więc na podstawie uzyskanych
odchyłek kątowych i liniowych potrafilibyśmy ustalić dla
rozpatrywanej poligonizacji wielkość parametrów rn0
i u, wówczas mielibyśmy podstawę do zaklasyfikowania
tej poligonizacji względnie wszystkich ciągów poszczegól
nych rzędów do odpowiednich klas według kryteriów obo
wiązującej Instrukcji B-III.
Starałem się dokonać próby opracowania jednego ze
sposobów podobnej analizy dokładnościowej. W tym celu
rozpatrzyłem wykazane na 29 stronie instrukcji wzory na
odchyłkę kątową i odchyłkę liniową w ciągu poligonowym.
Znając bowiem wielkości uzyskanych odchyłek na wszyst
kich ciągach poligonowych badanej osnowy oraz długości
poszczególnych ciągów i ilości kątów i boków w każdym
z nich, można by było wyznaczyć metodą najmniejszych
kwadratów najprawdopodobniejsze wielkości τn0, u i C
(wpływu błędów położenia punktów nawiązania). Od razu
jednak wystąpiły trudności. Po podniesieniu do kwadratu
wzoru na dopuszczalną odchyłkę liniową otrzymuje się na
stępujące równanie:
fi = υ-2L +

P2

12 n

a mianowicie:

Zl = mι + ml + ɑ2
gdzie:
m1 — jest to odchyłka podłużna, a
m2 — odchyłka poprzeczna w ciągu.1)
We wzorze tym odchyłki m1 i m2 jako funkcje długości
poszczególnego ciągu i ilości boków w tym ciągu wzra
stają w miarę wydłużania się ciągu. Wpływ błędów punk
tów nawiązania jest wielkością stałą dla wszystkich cią
gów danego rzędu osnowy. Natomiast wielkości poszcze
gólnych odchyłek liniowych /l na ciągach analizowanej
sieci zmieniają się w sposób dosyć przypadkowy w sze
rokich granicach od zera do ± dwukrotnej wartości do
puszczalnej ÍL.
We wzorze
/£ = '»’ + '»
+
*
C2
wszystkie czynniki są kwadratami pewnych wielkości,
a więc wszystkie wyrazy muszą być dodatnie. Wynika
stąd, że iff musi być większe od poszczególnych wyra
zów po prawej stronie równania. W praktyce warunek ten
nie zawsze bywa zachowany. W konsekwencji, przy wy
znaczeniu metodą najmniejszych kwadratów wielkości
u2, m2 i C2 niektóre z nich wypadają ujemne, a więc ra
chunek prowadzi często do uzyskiwania wyników urojo
nych.
■) Zależność wielkości błędu poprzecznego od ilości boków w fa
chowych publikacjach przedstawiona jest przez różnych autorów
w nieco innych postaciach, co nie ma istotnego znaczenia dla dal
szych rozważań — ze względu na przybliżony charakter analizy.
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Rozpatrzmy kolejno a i b.
τno

Podstawiając do równania na a wielkość u i — przee

widziane Instrukcją B-III dla poszczególnych klas poligo
nizacji otrzymamy:

aI — 37,1, aɪɪ = 38,2, ɑɪɪj = 40,6, alv = 41,2
to jest wielkości do siebie zbliżone. Widzimy więc, że sto
sunek błędu podłużnego do błędu poprzecznego jest dla na
szych potrzeb praktycznie jednakowy dla wszystkich klas
i zależy wyłącznie od długości ciągu i ilości boków w roz
patrywanym ciągu. Kolejno podstawiając do równania na
b różne wielkości n zauważymy, że b ≤ j/2 i maleje w
miarę wzrastania ilości boków w ciągu.
Jeśli oznaczymy m1 = ⅛ sin α i m2 = ⅛ cos, to wówczas
m1
ab
— = tgα = ——m2
yL

m; ⅝(n -r
+ 1)∕⅝(n -r
+ 2)/ L¡
—

co można przedstawić w nieco innej postaci
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W celu wykluczenia takich niepożądanych wyników oraz
dla osiągnięcia jak największego uproszczenia rachunku,
zastosowałem nieco inny tok postępowania. Ponieważ:

i na podstawie znanych zależności trygonometrycznych
"ɪɪ

= Zl

ab

r—____

V a2b2 + L

.

1

m2=fL —-----------y a2b2 -J- L

czyli ostatecznie:
sin a = ——

ab

Vl

]∕a1b2 + L

Na podstawie dwóch ostatnich wzorów można ułożyć tablice
wielkości sin a i cos a w funkcji a, b i L, czyli w funkcji
stałej wielkości a oraz zmiennych n i L.
Posługując się takimi tablicami zależności łatwo będzie
my więc mogli rozbić znaną nam odchyłkę liniową dowol
nego ciągu na odchyłki podłużną i poprzeczną w zależ
ności od długości rozpatrywanego ciągu i od ilości boków,
z jakiej składa się dany ciąg poligonowy.
Następnie, na podstawie materiału z całego obiektu ana
lizowanej osnowy poligonowej można wyznaczyć średnią
wielkość parametrów u z błędów podłużnych i mo z błę
dów poprzecznych.
Przy wyrównaniu metodą pośredniczącą posługujemy się
następującymi postaciami równań błędów:
aιχ + biy + c1z+ ·■· = ω1
a2x + b2y + ciz + ■ ■ ■ = CO1
anχ + bny + cnz + ∙ ∙ ∙ = ωn

i równań normalnych:

[αα]x + [a⅛]y + [ac]= +
[afc]x + [66]y + [⅛c]z +
[acJx + [t>c]y + [cc]z +

łatwo można wyznaczyć najprawdopodobniejszą wartość u,
posługując się wzorem:

= [aω]
= [6ω]
= [cω]

sina √L]

W naszym przypadku będziemy mieli do czynienia tylko
z jedną niewiadomą (mo, bądź u), wobec czego równania
uproszczą się i przyjmą następującą postać:
[atu]

a1x — ωl i [aa]x = [aω], skąd x = ------[aa]

a2x = ω2
a3x = ω3

Dla ułatwienia rachunku sporządzono tablicę z obliczonymi
już wielkościami sinα]/L dla L zmieniających się od
1000 m do 2600 m i n od 1 do 30 (tablica 2).
Wielkość mo wyznaczyliśmy poprzednio z odchyłek ką
towych, obecnie zaś możemy wyznaczyć ją ponownie
z błędów poprzecznych ciągów:
moL
mt =fι,cos = ——

V = ωn
Wielkość m0 możemy wyznaczyć dwukrotnie — niezależ

nie bądź z liniowych odchyłek poprzecznych, bądź też
z odchyłek kątowych z równania f∣a = τn0 ]∕r⅛,
(patrz
str. 29 Instrukcji B-III).
Znając wielkości odchyłek kątowych, uzyskanych na po
szczególnych ciągach oraz ilości kątów możemy wypisać
szereg równań:
’ mo = fn kι1

ρfc

skąd analogicznie do poprzednich zależności:

Jest to zależność dosyć skomplikowana i niewygodna do
stosowania, wobec czego proponuję nieco inny, prostszy
sposób wyznaczania m0 z odchyłek poprzecznych:

Vn∣t,i∙τno=fulat

τnoL

nk∣nmo =f"hn

τni =ʃi, cosa = ——
'qo

a stąd

a stąd

[ʃlɑ * ∏fcl]

OTo = ----------

fι∙cosa∙p∙b
I
\
mo= ------- i------- =Æ- ¡---- —-------

nkl

Dla ułatwienia i przyśpieszenia rachunku można posługi
wać się tablicą obliczonych wielkości n⅛∣ dla n∣ιt zmieniaTablica 1

n
/ɪɪ

n

3

2

1

4

5

«

7

8

1,00 1,41 1,73 2,00 2,24 2,45 2,65 2,83

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9 I 10 I

3,θθj 3,16

24

25

12

11

13

14

3,32 3,46 3,61 3,74

26

27

28

29

30

I

3,87 4,00 4,12 4,24 4,36 4,47 4,55 4,69 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,29 5,38 5,48

jących się na przykład od 1 do 30. Obliczając wielkości
u i τn0 z odchyłek liniowych i wychodząc z zależności:
m1 — fi sin a = u

L

l

∖]/ α¾≈L + L2 /

Sporządziłem tablicę z obliczonymi wielkościami funkcji
wziętej w nawias w tym wzorze, w zależności od wiel
kości L zmieniających się od 1000 do 2600 m oraz n —
zmieniających się od 1 do 30 (tablica 3).
Po obliczeniu za pomocą tablic z każdego ciągu poligo
nowego wielkości mo, można następnie obliczyć średnią
wielkość mo dla wszystkich ciągów danego rzędu analizo
wanej Poligonizacji. Różnica pomiędzy sposobem obliczań
wielkości mo z ogólnego wzoru a obliczeniem mo z odchy
łek poprzecznych dla każdego ciągu sprowadza się do in
nego wagowania.
Współczynnik przy niewiadomej rośnie wraz ze wzrostem
długości ciągu, co odpowiada w pośredniczącej metodzie
wyrównania wzrostowi wagi danego równania błędów.
Jest to logicznie uzasadnione tym, że błąd poprzeczny dłuż
szego ciągu jest funkcją większej ilości pojedynczych spo
strzeżeń, a więc wielkość jego jest mniej uzależniona od
przypadku niż w ciągu krótkim, prawa bowiem Gaussa —
rozkładu błędów — sprawdzają się ściślej przy większej

Tablica 2
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Tablica 3

l∖dI!
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600

ɪ

3

4

1560 1560
1077 1077 1103 1099
883 883 889 886
755 759 750
665 667 661
601 600 593
547 540
506 499
470 462
432
406
384

880
746
659
589
534
491
456
424
400
378
357
338
323

871
740
647
580
526
484
448
418
392
369
350
332
316
301
288
277

736 727
643 638
574 567
520 516
477 471
442 435
411 404
385 378
363 356
343 336
325 319
309 303
295 289
282 276
270 264
260 253
250 244
241 234
226
220
211

9

10

11

12

634
559
511
464
429
397
373
349
328
313
297
283
270
258
247
238
229
221
214
206
199
192

625
552
501
458
423
391
367
343
323
307
291
277
265
253
242
233
223
216
208
201
194
188

451
417
385
360
337
318
301
285
272
259
248
237
228
219
211
203
196
190
184

445
410
380
354
332
313
296
280
266
254
243
232
223
214
207
199
192
185
180

13

14

15

16

439 435 430
404 399 394
375 369 365
349 344 339
327 322 318
307 303 299
291 286 281
276 271 267
261 257 253
249 245 241
238 234 230
228 224 220
219 215 211
210 206 202
202 198 195
195 191 188
188 185 181
182 178 175
176 172 169

ilości spostrzeżeń. Natomiast obliczenie wielkości mo dla
każdego ciągu oddzielnie, a następnie wyznaczenie średniej
wielkości mo jest równoznaczne z jednakowym wagowaniem wszystkich ciągów, niezależnie od ich długości i ilości
boków.
Obecnie, na prostym przykładzie, ujętym w tablicy 4,
wykaźę łatwość rachunku i sposób wykonania analizy
dokładności fikcyjnej osnowy poligonowej.
Przy korzystaniu z tablic 2 i 3 interesujące nas wielkości
uzyskujemy drogą interpolacji wykonywanej w pamięci,
względnie przez zaokrąglenie długości ciągów podanych
w tablicy, dbając o to, by nie przeważała wyraźnie ilość
zaokrągleń tylko do wielkości mniejszych lub tyko do
wielkości większych. Naturalnie, posługując się arytmo
metrem nie obliczamy i nie wypisujemy poszczególnych
iloczynów, lecz od razu uzyskujemy i notujemy sumoiloczyny.
Następnie wyznaczamy poszukiwane wielkości mo i u,
dzieląc sumy iloczynów odpowiednio przez ogólną sumę
ilości kątów, sumę długości wszystkich ciągów lub ilość cią
gów. Biorąc dane z tablicy 4 otrzymujemy: z odchyłek
kątowych:

424
389
359
334
313
294
277
262
249
237
226
216
207
199
191
184
177
171
166

117

19

384
355
330
308
289
273
258
245
233
222
213
209
195
188
181
174
168
163

379
350 346
326 321
304 300
285 282
269 265
254 250
241 238
229 226
219 215
209 206
200 197
192 189
184 182
178 175
171 168
165 162
160 157

21

22

23

24

25

26

27

341
317 314
296 292
278 274
261 258
247 243
234 231
223 220
212 209
203 200
194 191
186 183
179 176
172 169
166 163
160 157
154 152

310
289
270
255
240
228
217
206
197
188
180
173
167
160
154
149

285
267
252
237
225
214
203
194
186
178
171
164
158
152
147

282
264
248
234
222
211
200
191
183
175
168
162
156
150
145

261
245
231
219
208
198
189
181
173
166
160
154
148
143

258
242
229
216
205
195
186
178
171
164
158
152
146
141

239
226
214
203
193
184
176
168
162
156
150
144
139

20

28 I 29

237
223
211
200
191
182
174
166
160
154
148
142
137

221
209
198
188
180
172
164
158
152
146
140
135

30

218
206
196
186
178
170
162
156
150
144
139
134

liniowe są większe od dozwolonych dla III klasy — nie
przekracza poważnie 30% ogólnej ilości odchyłek, bądź —
czy którakolwiek z odchyłek nie jest więcej niż dwa razy
większa od dozwolonej.
W podobny sposób można by było ustalić, która z kil
ku osnów poligonowych tej samej klasy jest najdokład
niejsza, to jest zbadać, w której osnowie wskazany przeze
mnie rachunek wykaże najmniejsze wielkości mo i u. W
odniesieniu do dawnych osnów proponowana metoda ana
lizy dokładności może wykazać np., że pomiary tylko ką
towe bądź tylko liniowe nadają się do adaptacji dla po
trzeb określonej kategorii terenu.
W celu sprawdzenia realności opisywanej metody ana
lizy osnów poligonowych uzyskałem niezbędne dane wyj
ściowe dotyczące poligonizacji technicznej założonej przez
Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne dli
jednego
z miast powiatowych, tj. dla terenu kategorii C. Osnowa
składała się z 24 ciągów I rzędu o średniej długości 1067
metrów i przeciętnej ilości 10 boków w ciągu, 28 ciągów
II rzędu o średniej długości 570 m i 7 boków w ciągu oraz
19 ciągów sytuacyjnych średniej długości 505 m o przecięt
nej ilości 4 boków.
Rachunek wykonałem dwukrotnie raz stosując wzór
ogólny typu:

a z odchyłek liniowych:
mo

zaś współczynnik

19,87
= 0,0059
3370
Obecnie, na podstawie uzyskanych z rachunku wielkości
m0 i u można łatwo ustalić, że badana osnowa odpowiada
wymaganiom stawianym przez Instrukcję B-III (str. 4) —
Poligonizacji III klasy. Następną czynnością byłoby spraw
dzenie, czy ilość ciągów, dla których odchyłki kątowe bądź
u—

znany z rachunku wyrównania, a drugi raz — obliczając
dla każdego ciągu poszukiwane niewiadome i przyjmując
jako ostateczne wartości średnie arytmetyczne z uzyska
nych wielkości, wyniki są następujące (tablica 5).
Jak widać z zestawienia obydwa sposoby obliczenia
prowadzą do bardzo zbliżonych wyników, a więc z punktu
widzenia rezultatów rachunku jest raczej zupełnie obojęt
ne, jaką drogą wyznaczymy interesujące nas wielkości.
Słuszne więc jest wybieranie każdorazowo łatwiejszego
i prostszego sposobu wyznaczania poszukiwanych wielkości
mo i u.

Tablica 4

Wielkości

Ilość ką
tów w cią
gu nkt

Ilość bo
ków w cią
gu nb

Długości
ciągów
Lwm

1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
9
3
4
3
3
3

3
4
8
2
3
3
2
4

500
350
670
460
300
375
275
540

8

34

Nr
ciągu

382

3570

Odchyłka
kątowa
ccΛι

65
172
447
44
260
73
121
90

Odchyłka
liniowa
fτ w m

/nkl

0,32
0,28
0,13
0,06
0,06
0,04
0,08
0,07

2,00
2,24
3,00
1,73
2,00
1,73
1,73
1,73

wyszukiwane
sina J L

20,6
17,5
21,8
20,0
16,5
18,2
15,9
19,5

w

tablicach
cosaρ6
L
667
818
531
701
889
792
932
705

Iloczyny
fkl ]/nkl

/¿sina

|/l

,

co⅛ aρb

130
385
1341
76
520
126
209
156

6,59
4,90
2,83
1,20
0,99
0,73
1,27
1,36

213
229
69
42
53
32
75
49

2943

19,87

762

Tablica 5

29

Z pierwszego rachunku
x=⅛
\
[»<■] J

30

obliczone:

Rząd

I
II
Sytuacja

221
209
198
188
180
172
164
158
152
146
140
135

218
206
196
186
178
170
162
156
150
141
139
134

— nie
dź —
a razy
z killokładprzeze
u. W
a anato kąIa por ana-

≡ wyjprzez
ednego
Isnowa
:i 1067
ciągów
u oraz
zecięt-

wzór

iczając
imując
zyskaczenia
∣unktu
ibojętIkości.
jszego
:!kości

Tablica-?

1Zkt

z m.

Z pierwszego rachunku (mɑ : u)

z mχ

obliczone:

2Zkt

z m.

z mɪ

u

Rząd

,„cc
π⅛

CC
m°

u

mo°

13®° 42ct
40
79
85
106

Z drugiego rachunku
(średnie arytmetyczne)

0,0026
0,0045
0,0065

I
11
Sytuacja

Ilcc 41cc
47
79
101
81

wynoszący średnio 39,3
roβ∕ρ
zgodnie z założeniami Instrukcji B-III, który w poszczegól
nych badanych osnowach może być nieco inny, co wpły
wa na zniekształcenie wyników obliczeń. Dokonałem pró
by polegającej na obliczeniu odchyłek: podłużnej i po
przecznej dla ciągów o długości i ilości boków odpowiada
jących przeciętnym dla poszczególnych rzędów analizo
wanej poligonizacji miejskiej i zestawiłem je z średnimi
arytmetycznymi z wielkości odchyłek liniowych. Zbieżność
wyników dowodzi poprawności zastosowanej przeze mnie
metody obliczeń (tablica 6).
a —------

TabliCft 6

I
11
Sytuacja

mι

m,

0,079
0,107
0,146

0,0074
0,065
0,066

Zl - VmJ+mJfL0,108
0,125
0,160

I
II
Sytuacja

0,0025
0,0043
0,0064

Porównując uzyskane wyniki z dokładnościami pomia
rów, poaanymi na stronie ⅛ Instrukcji B-III dla poszcze
gólnych klas Poligonizacji widzimy, że I rząd badanej poIigonizacji zoscał pomierzony z dokładnością odpowiadającą
II klasie, zaś II rząd — z dokładnością Ul klasy, a ciągi
sytuacyjne nieco gorzej, lecz dużo lepiej niż to przewiduje
Instrukcja dla V klasy.
Analizowana więc osnowa, zakładana jako poligonizacja
III klasy, wykonana została bardzo dokładnie i dobrze —
zgodnie Dowiem z instrukcją dla ciągów I i II rzędu tej
klasy, powinien być zachowany warunek, by:
20" < m„ ≤ 30", czyli 62cc < mQ ≤ 93cc, a 0,0037 < u ≤ 0,0059
a dla ciągów sytuacyjnych 30"<mβ≤60", czyli 93cc<mo≤
≤ 185ce, zaś 0,0059 < u≤ 0,0120.
Wymagają jeszcze omówienia duże rozbieżności wielko
ści mo uzyskiwanych z funkcji odchyłek kątowych i od
chyłek liniowych. Przyczyny tego mogą byc następujące:
a) w badanej poligonizacji ciągi nie są prostolinijne,
wobec czego błąd poprzeczny jest tunkcją nie tylko błędów
kątowych, lecz również i błędów liniowych,
b) w wyprowadzonych wzorach nie uwzględniono wpły
wu błędów punktów nawiązania. Wpływy te mogą być do
syć znaczne, zwłaszcza na krótkich ciągach,
c) przyjąłem stały stosunek

Rząd

Rząd

w,cc
mo

41CC
79
101

Z drugiego rachunku

-J(Jl)

(Zl = const∙)
— CC
mO

u

13CC
40
85

0,0025
0,0043
0,0064

0,0038
0,0050
0,0067

się zmiana wielkości, gdy przyczyną niezgodności wielko
ści mo uzyskanych różnymi drogami jest nieprostolinijność
ciągów.
Jeśli natomiast przyjąć założenie, że powodem niezgod
ności m0, uzyskanych z odchyłek podłużnych i poprzecz
nych, jest nieuwzględnienie błędów punktów nawiązania
ciągów, wówczas łatwo można wyznaczyć wielkości tych
błędów. Wobec nieznajomości kierunku poszczególnych
wektorów średnich błędów punktów nawiązania można
przyjąć, że

* =/Lsin⅛ + —
"»
i

.

c‘

mi = flco*ta + ɪ

i wówczas
m’ + mJ =/1 sin2α + ɪ + ʃɪ cos'a + ɪ =ʃɪ + Ct

Zakładam, że m2 obliczone z funkcji mo uzyskanego z od
chyłek kątowych nie jest obarczone błędami punktów
nawiązania, zaś m2 obliczone z zależności od fi jest obar
czone wpływem tych błędów i wyrażam to następującymi
wzorami:
C‘
m2ik = fl cos2α, m\L = fl cos2a + —
a stąd
C = √2(mζ-mL)
Wyniki obliczeń są następujące (dla przeciętnych ciągów
poszczególnych klas):
Tftblica 8

Klasa

∏⅛L

n⅛JC

C otrzymane

C wg
Instrukcji

I
II
Sytuacyjne

0,074
0,065
0,066

0,023
0,033
0,053

0,15
0,16
0,13

0,15
0,20
0,20

·

[Zil
ilość ciągów

0,113
0,120
0,154

Jeśli założy się, że różne wyniki obliczeń m0 τ odchy
łek kątowych i liniowych spowodowane zostały tylko przy
jęciem niezgodnego z rzeczywistością stosunku

α = -ʌ = 39,3
"⅛∕e
i że m0 uzyskane z fkt jest prawidłowe, wówczas łatwo mo
żna obliczyć, jaką być musi wielkość u, ¡by
pozostało
nie zmienione.
Wykonałem te rachunki i uzyskałem następujące wy
niki (tablica 7).
Jak widać z zestawienia, przy takim założeniu wielkości
u zwiększają się bardzo nieznacznie. Identycznie układa

Uzyskane w ten sposób wielkości są tego samego rzędu
co i przewidziane Instrukcją B-IlI dla IIl klasy poligoni
zacji (patrz tablica na str. 29 Instrukcji B-III).
Wszystkie te dodatkowe rozważania prowadzą do wnio
sku, że obliczając τn0 i u z odchyłek liniowych uzyskujemy
ich wielkości raczej nieco zbyt duże, co przy analizie daw
nych osnów daje pewną rezerwę zaostrzając kryteria kla
syfikacji tych osnów do !poszczególnych klas poligonizacji.
Przy analizie więc można pominąć obliczanie m0 z od
chyłek kątowych i obliczać wielkości m0 i u z Jl, posłu
gując się tablicami 2 i 3.
Proponowana i opisana przeze mnie metoda analizy w
porównaniu ze stosowaną dotąd, posiada zalety następują
ce: drogą prostego i nieskomplikowanego rachunku uzys
kujemy dane cyfrowe charakteryzujące badaną osnowę w
sposób jednoznaczny; omawiane zaś dane cyfrowe wypro
wadza się ze wszystkich pomiarów na obiekcie, a więc
z dużej ilości spostrzeżeń, pozbawione są więc przypadko
wości charakterystycznej dla pojedynczych spostrzeżeń.
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Graniczne odchyłki współrzędnych w poligonizacji kopalnianej
W pracy przeprowadzono analizę dokładności określenia
wspoirzęunycn κoncowycn punκιow rc>wnouθcznycn κopaimanycn ciągów poligonowych. Ananzę oparto na leoni
Uaussa — najmniejszych Kwadratów, przyjmując śreanie
uięay pomiaru kątów i drugosci na podstawie szacunκu
OOKiadnosci szeregu pomɪarow z praκtyκι miernictwa gór
niczego.
*

Poligonizacja w miernictwie górniczym ma duże znacze
nie, goyż ze względu na OraK możliwości wyKonywama
w Wyrooiskach Kopalnianych triangulacji jest jedynym
rodzajem możliwej do zrealizowania osnowy dołowej, sta
nowiącej oparcie dla drugorzędnych ciągów poligonowych.
Ważność poligonizacji kopalnianej poακresla tez iaκt, że
często podziemne ciągi stanowią jeayną podstawę orienta
cji wyrobisk kopalnianych, w przypadku tzw. orientacji
Wliczeniowych. Przez nawiązanie podziemnych Ciągów do
pionów opuszczonych w szybach, tych do triangulacji na
powierzchni umożliwia się orientację przez tzw. wliczenie,
czyli rachunkowe określenie kąta skręcania przyjętego lo
kalnie podziemnego układu współrzędnych względem ukła
du ogólnie obowiązującego na powierzchni. Specyficzne wa
runki pracy w wyrobiskach górniczych, przede wszystkim
ograniczenie możliwości dowolnego wyboru drogi przebie
gu ciągu poligonowego, nierzadko konieczności ogranicze
nia wskutek tego długości boków poligonowych są też przy
czynami występowania charakterystycznych różnic między
poligonizacją kopalnianą i powierzchniową.
Ciągi kopalniane (klasy powierzchniowej poligonizacji
technicznej) bardzo często są dłuższe niż ciągi powierzch
niowe, przy czym charakteryzują się krótszymi długościa
mi boków, czego konsekwencją jest duża liczba wierzchoł
ków ciągu. Tak więc liczba kątów, które należy dla roz
wiązania poligonizacji pomierzyć, bardzo często jest znacz
nie większa niż w przypadku pomiarów na powierzchni.
Niekorzystnie oddziałujące prawo przenoszenia się błędów
pomiaru kątów w poligonizacji w takich właśnie przypad
kach może być powodem szczególnie dużych odchyłek.
Przy tym trzeba brać pod uwagę jeszcze jeden ważny
aspekt: bardzo często poligonizacja kopalniana wykony
wana jest dla ważnych prac przebitkowych, przy czym
długość wyrobisk prowadzonych na zbicie nierzadko bywa
rzędu kilku kilometrów. Z tego też względu zagadnienie
oszacowania możliwych do osiągnięcia dokładności ma w
poligonizacji kopalnianej pierwszorzędne znaczenie.
Poniżej chcemy rozpatrzyć pewne szczególne przypadki
ciągów poligonowych zachodzących wtedy, gdy długości
wszystkich boków poligonowych są równe lub przynajmniej
są tego samego rzędu. Przypadki takie ściśle nawet biorąc
nie są nierealne, gdyż zdarzać się mogą czasami w prak
tyce, a analiza ich dokładności ma duże znaczenie, ponie
waż bardzo poglądowo i przekonująco tłumaczy problemy
dokładności poligonizacji dołowej i pozwala na przeprowa
dzenie analizy porównawczej. Rozważmy ciąg poligonowy

Kwadrat średniego błędu odciętej x końcowego punktu
k określimy ze wzoru:
⅛

Λ

n⅛∙

n

τnx∣t = mx1 + ~ (∙Rγ)ι + ∑ —rʌ (Rγ)i + ∑ mj cos? (1)
.
1 2
1
Analogicznie, dla rzędnej Y punktu końcowego obowiązuje
wzór
mS
n t∏a.
n
mYk = mYi + ~X~^
÷ Σ ~Σ
+ Σ m*i s'n≡i
Δ

1

We wzorach (1) i (2) oznaczono przez:

n¾, mγk — odpowiednio: średnie błędy odciętej i rzęd
nej punktu końcowego,
mɪɪ, mγι — odpowiednio: średnie błędy odciętej i rzęd
nej punktu wyjściowego,
m°o — średni błąd wyjściowego kąta kierunkowe
go,
m≈i — średni błąd pomiaru „i-tego” kąta wierz
chołkowego,
m‘i — średni błąd pomiaru „i-tego” boku poligo
nowego,
ɑi — kąt kierunkowy „i-tego” boku poligono
wego,
(R)i — promień łączący „i-ty” punkt poligonowy
z punktem końcowym k,
(Rχ)i, (Rγ)i — odpowiednie rzuty promienia R¡ na osie
X oraz Y układu współrzędnych, w któ
rym obliczono współrzędne punktów poli
gonowych rozpatrywanego ciągu.
Dla uproszczenia rozważań załóżmy — jak to się zwykle
robi, bezbłędność elementów nawiązania. W takim przy
padku pierwsze dwa człony we wzorach (1) i (2) mogą być
pominięte. Załóżmy ponadto, że mamy do czynienia z cią
giem poligonowym równobocznym. Jeżeli warunki pomiaru
poszczególnych elementów ciągu były identyczne, możemy
przyjąć, że pomierzono je z jednakową dokładnością, to
znaczy:
"ɪɑɪ = "ɪɑ. = · · ■ ma ¡ = mα

(3)

oraz
mιl = m,2 ~ ∙∙∙'"in = ""i
(4)
Przyjmując, że mamy do czynienia tylko z przypadkowymi
błędami pomiaru długości, możemy założyć, że średni błąd
pomiaru długości określa wzór:

m¡ = m„-ÿï
(5)
gdzie mo — jest średnim przypadkowym błędem jednostki
długości.
Uwzględniając powyższe we wzorach (1) i (2) otrzymuje
się:
⅛ = Ύ Σ (Ry>‘ + m≡, Σ co≡s σ<
6 i
i
oraz

■ -

mYk= ⅛ Σ (⅛)' + mil j>njσi
e i
i

otwarty o n bokach. Dla wyznaczenia współrzędnych punk
tu końcowego k z numerem n + 1 (rys. 1) trzeba pomie
rzyć oprócz długości tych boków n kątów wierzchołkowych,
wliczając w to również kąt na stanowisku nawiązania. ‘
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(ð)

(7)

Rozpatrzmy teraz przypadek prostoliniowego, równobocz
nego ciągu poligonowego, biegnącego wzdłuż osi X układu
współrzędnych (rys. 2). W tym przypadku:

σl = σt · · ∙ σn = O0

cos ff¡ = 1

4.622.1

sin σi = 0

(Rγ)ι = (Rγ)i = ■·· (Rγ)n — 0
(⅛)ι = n-l

(¾). = («-!) i

∣unktu

Ji

(Rx)n = I
Uwzględniając powyższe relacje we wzorach (6) i (7) otrzy
mujemy:
mVfc=-y-(l, + 2,+ ∙∙∙+n
)P
*

(1)

m% = m * 1 -n

iązuje
Ji

(2)

rzęd-

//

2

.?

c

-C

4

(10)
+X

4
5
n~3 n-2 n-l n
n+l
-----------------oo---- Oo-------- O------- °------ 0 , °^^

-

h

"

,x

Przy dużym n można upraszczając przyjąć:
n=n+1

kowe-

Vierz-

(9)

Ze wzoru (8) otrzymujemy:
mal n(2∏ + l)(n + l)
m^=±~ρ-------------- 6----------/

rzęd-

(8)

2n ⅛ 2n + 1

i wzór (10) przyjmie wtedy postać:
(H)

oligo-

gono-

nowy
i osie
któpoli-

vykle
przyą być
: ciąniaru
iżemy
ą, to
(3)

(4)
wymi
błąd
(5)

ɪostki
muje

(6)
.⅛J

(7)

bo czcładu

gdzie
L = nl
i oznacza długość całego ciągu poligonowego.
Uwzględniając to oznaczenie, otrzymuje się

mxk = ± mo I L

Z

(9)
(12)

W pewnych przypadkach, w zastosowaniach, mogą być
wygodniejsze inne postacie tych wzorów, mianowicie:

ma∙l , / n3
my*
= -Γk j

(H')

mχk = ±mtγ∕n

(12')

ności uzasadnione, aczkolwiek stanowisko takie poparte jest
autorytetem reprezentujących go WyDitnycn Iacnowcow:
Vv Iiskiego i Hornocna ,[z] i (3). ±-rzeαe wszystkim, nie ule
ga wątpliwości, że materiał OOswiaaczalny zebrany w tym
zakresie, będzie jeśli nie kilkadziesiąt, to kilkanaście razy
szczuplejszy niz materiał aoświadczainy, oparty na zamknięciacn noryzontow czy tez różnicach spostrzeżeń. Po dru
gie, z uwagi na zbyt szczupły materiał aoświaaczalny,
ułęay zamknięć ciągów poligonowych mogą stosunkowo
znacznie odbiegać oa osiągalnych średnich wartości, bowiem
warunek, jaki muszą spełniać, jest tylko ten, by byiy mniej
sze oa błęau granicznego. Mimo tych nieaogoanosci nie
należy — moim zdaniem — rezygnować całkowicie z wymków uzyskanych na tej droaze. Mogą nam one dostarczyć
możliwości kontroli, czy ustalone przez nas na podstawie
różnic spostrzeżeń sreanie błędy oapowiaaają rzeczywisto
ści. W pewnych przypadkach mogą one zwrócić naszą uwa
gę na możliwość występowania systematycznych Dłędów
w pomiarach. Najbogatszy materiał doświadczamy można
zgromadzić, bazując na różnicach (parach) spostrzeżeń —
wszak praktyka niemal codziennie dostarcza w tym za
kresie nowych danych. Właściwa analiza tych wyników
i konfrontacja tychże z wynikami teoretycznymi, z uzyski
wanymi zamknięciami ciągów, z wynikami przebić, może
i powinna nawet dać jak najbardziej miarodajne średnie
błędy jednostkowe. Zauważmy, że wyniki pomiarów podle
gają jak najbardziej regułom statystyki, a w związku z tym
zasadom teorii estymacji. Obszerny materiał doświadczal
ny, jaki można w praktyce zgromadzić, daje nam gwaran
cję dobrego przybliżenia rzeczywistości. Sposób ten, jeżeli
chodzi o kąty, może być z powodzeniem i bez zastrzeżeń
stosowany, gdyż przy pomiarach kątowych błędy syste
matyczne są rugowane zarówno przez rektyfikację na
rzędzia, która w dużym stopniu niweczy szkodliwy wpływ
tych błędów, jak też i przez stosowanie takich metod po
miarowych, że nawet drobne pozostałości tych błędów mo
gą być w zasadzie zupełnie wyeliminowane. W zakresie do
kładności pomiarów kątów doświadczenie jest dość duże;
można się nawet w razie braku innych danych oprzeć na
zaleceniach Tymczasowej Technicznej Instrukcji Wykony
wania Prac Mierniczych, wydanej przez resort górnictwa
i energetyki. Instrukcja ta dopuszcza odchyłkę dwukrot
nego niezależnego pomiaru kąta na stanowisku, nie prze
kraczającą granicznej wartości 20". Zauważmy, że przyj
mując graniczną wartość zamknięcia horyzontu

Mg = 30"
Z tych ostatnich wzorów widać wyraźnie, że prawo prze
noszenia się błędów oddziałuje bardziej niekorzystnie
w przypadku pomiaru kątów niz długości. Jeżeli bowiem
założymy równość
ma-l
------ = ml
(13)
e
dla jednego boku poligonowego 1) — to błąd rzędnej będzie
znacznie szybciej wzrastać od błędu odciętej końcowego
punktu poligonowego.
Przy założeniu, że kierunek ciągu poligonowego pokrywa
się z kierunkiem osi odciętych, błąd odciętej końcowego
punktu ciągu poligonowego równy jest tzw. błędowi pod
łużnemu; błąd rzędnej równy jest tzw. błędowi po
przecznemu. W ogólności błędem podłużnym w ciągu poli
gonowym nazywa się błąd ostatniego punktu ciągu poli
gonowego w kierunku równoległym do zamykającej tego
ciągu; błędem poprzecznym nazywa się błąd tego punktu
obliczony w kierunku prostopadłym do tej zamykającej.
Zamykającą ciągu poligonowego (s na rys. 1) nazywa się
linię łączącą punkt końcowy z punktem początkowym
tego ciągu. Jak widać, przy ciągach wydłużonych należy
się liczyć na ogół z większym błędem poprzecznym niż po
dłużnym.
Do obliczenia średnich błędów współrzędnych końcowego
punktu ciągu poligonowego konieczna jest znajomość śred
nich błędów pomiaru kątów i długości.
Istnieją poglądy, że średnie błędy pomiaru tych elemen
tów należy ustalać na podstawie uzyskiwanych zamknięć
ciągów poligonowych. Poglądy te nie wydają się w zupeł
*) Sieci poligonowe spełniające ten warunek uważa się za skoor
dynowane dokładnościowo, (por, [1], str. 105).

uzyska się dla pomiarów kątów średni błąd średniej aryt
metycznej

przyjmując kryterium trzykrotnego błędu średniego.

Wynik ten, dla teodolitu o nominalnej dokładności no
nius za 30", przy założeniu niezależnego pomiaru kąta le
wego i prawego metodą repetycji górniczej, jest osiągalny
w praktyce; już samo obniżenie górnej granicy błędu gra
nicznego o ca 30% wskazuje, że wartość ta może być z po
wodzeniem utrzymana. Jak ςodaje T. Kochmański (4), wy
nik powyższy znalazł w pełni potwierdzenie w rezultatach
licznych pomiarów, wykonywanych przez niego w prak
tyce.
Zdanie to może również potwierdzić na podstawie własnej
praktyki autor niniejszego opracowania, który w okresie
pracy w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego miał
możność analizować wyniki pomiarów kilkudziesięciu kątów,
celem ustalenia dokładności przebicia szybu pionowego. Dla
opisanych powyżej warunków pomiarów wyniki analizy wy
kazały średni błąd nawet nieco mniejszy od 5". Wyniki ana
lizy wykonanej na podstawie par spostrzeżeń potwierdziła
również ocena przeprowadzona na drodze teoretycznej oraz
zgodność uzyskanego przebicia w granicach średnich błędów
określonych przez autora.
Dla instrumentów o innych dokładnościach odczytu, dla
innych metod pomiarowych średnie błędy jednostkowe na
leży ustalić niezależnie od tego, co powiedziano wyżej,
w oparciu o wyniki obserwacji. Jeżeli dokładność pomiaru
będzie zwiększona tylko przez powiększenie liczby powtó
rzeń, nawet opierając się na materiale doświadczalnym,
uzyskanym przy normalnej ilości powtórzeń — odpowiednie
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co przy przyjęciu kryterium 3-krotnego błędu średniego od
powiada średniemu Dłędowi średniej arytmetycznej

7 nim
= —— 50 m = 1,2 min/50 m
*2
Autor niniejszej pracy miał możność analizować wyniki po
miarów 40 długości, przeprowadzonych niezależnie 8-krotnie,
w różnych odstępach czasu, przez różnych obserwatorów.
Pomiary te wykonywane były taśmą staiową 50 m po grun
cie, przy naciągu dynamometrem z siłą 10 kG. Wyniki
obserwacji każdorazowo poprawiano, wprowadzając popraw
ki: termiczną na komparację oraz redukcję na poziom.
Na podstawie wyników pomiarów, stosując metodę śred
niej arytmetycznej, w braku innych możliwości ustalania
dokładnych wartości mierzonych długości oraz na podstawie
przyjętej zasady, podobnej do sposobu Lallemanda (por.
[5] — str. 1142), stosowanego przy ocenie dokładności niwe
lacji precyzyjnej, wyznaczył autor [6] średni jednostkowy
błąd przypadkowy:
m = 1,0 mm/50 m

oraz średni jednostkowy błąd systematyczny:
μ = 0,02 mm/m
który z uwagi na wprowadzenie wszystkich koniecznych

poprawek i pomiar tym samym przymiarem można uznać
za czynnik jednostronny. Jak widać, łączny błąd pomiaru
wyniesie 1,4 mm/50 m i będzie cokolwiek wyższy od
błędu średniego, ustalonego na podstawie wymogów obowią
zującej w przemyśle instrukcji, natomiast średni jednostko
wy błąd przypadkowy jest nieco niższy od tej wartości. Od
chyłki te są jednak nieznaczne, w granicach ca lr∣a∕o. Wydaje się więc, że dokładność, jaką przewiduje instrukcja, mo
że być z powodzeniem osiągnięta przy odpowiednio staran
nym prowadzeniu pomiarów. Jest to dość wysoka dokład
ność, bo charakteryzuje się błędem względnym 1 : 42 000 (dla
jednostkowej długości 50 m). Zauważmy, że w naszych ko
palniach długości boków poligonowych, jeżeli chodzi o ciągi
podstawowe, są najczęściej przyjmowane tak, aby ich dłu
gość była nieznacznie mniejsza od 50 m. Z jednej bowiem
strony dąży się do uzyskania stosunkowo długich boków,
aby zmniejszyć wpływ niecentryczności instrumentów i syg
nałów, oraz by obniżyć nakład pracy. Z drugiej strony dąży
się do tego, by długość boku poligonowego nie przekraczała
jednej długości przymiaru. Nie będzie zatem dużym błędem,
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mi
Ύ

1,2 mm
1
50 000 mm
41 667
są niemal równe. Zatem sieci ciągów poligonowych, których
elementy zostały pomierzone zgodnie z tymi zasadami,
a więc według wymogów cytowanej poprzednio instrukcji
pomiarowej, można uznać za skoordynowane dokładnościowo.
Poniżej, w tablicy 1, zestawiono wartości średnich błędów
współrzędnych ostatniego punktu w prostoliniowym, równo
bocznym ciągu Wliczeniowym, przyjmując ustalone poprzed
nio średnie błędy pomiarów długości i kątów:
7

mi = —— mm ⅛ 1,2 mm

2
3-

Zauważmy, że jest:
maα
250 000
---- - / =--------- = 1,2 mm
ρ-------- 206 265
dla długości 1 = 50 m.
Z porównania zestawionych w tablicy 1 stosunków śred
nich błędów rzędnej i odciętej końcowego punktu prostoli
niowego, równobocznego ciągu poligonowego widać wyraź
nie, że prawo przenoszenia się błędów oddziałuje znacz
nie niekorzystniej w przypadku pomiaru kątów niż w przy
padku pomiaru długości, wykładnik tego stosunku wzrasta
bowiem znacznie w miarę zwiększania się długości ciągu.
Relacje zestawione w tablicy 1 są oczywiście słuszne
Tablica 1

7M -y
my
1 mm
Amm

n

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
3000
3500
4000
4500
5000

F’
23
42
64
89
117
147
178
212
248
326
410
500
596
698

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

B

"tg = 7 mm/50 m

jeżeli przyjmiemy przeciętną długość boku poligonowego
ca 50 m. Zauważmy, że stosunki:
m
5"
1 mm
206
265"
41
253
e

B

wagi mogą być z łatwością ustalone, przy znajomości teorii
i źródeł błędów występujących przy danym pomiarze.
±-rzed przystąpieniem ao oceny dokładności pomiarów dłu
gościowych naiezy wyeliminować systematyczne Dięay po
miaru, przez Wprowauzenie oɑpowɪeunɪen, ogumię znanycn
popraweκ reαuκcyjnycn. ʒprawa jest tu o tyle s.<cmp..κ∪wana, źe nawet trosκlιwe wprowadzenie Wszystkicn popraweκ regulującycn Dięay systematyczne nie wyzwon nas
w Zupemosci oα szκoanwycn wpiywow pozostaiosci tycn
Dłędow. ProDlem ten jest z tego wzgięau ważny, ze w róż
nicach spostrzeżeń wpiywy szczątkowych Dięaow systema
tycznych na ogol nie ujawniają się, jeżeli ODa pumiary
zostały wykonane w tych samych warunkach. Uop.eio
w zamknięciu ciągu poligonowego wpływy te mogą się wy
raźnie odbić, psując wynik ostateczny pomiaru zwiaszcza
wtedy, gdy pomiary w poszczególnych gaięziach Ciągu wyko
nywane były w rożnych warunkach Iud wteoy, goy ciąg do
wiązany jest do punktów triangulacyjnych. Wpruwauzenie
poprawek redukcyjnych, aczkolwiek nie eliminuje w zupeł
ności wpływu błędów systematycznych — zmniejsza jem.ak
ich wpływ ao możliwego mimmum: a ich pozostałościom,
przynajmniej w stosunku do siebie, nauaje Cnarakter
w pewnym sensie przypadkowy.
Właśnie przy ustalaniu średnich błędów pomiarów dłu
gości z różnic spostrzeżeń, z uwagi na podane powyżej
okoliczności należy uzyskane wyniki konirontowąc z wy
nikami uzyskanymi na drodze teoretycznej oraz z wynika
mi zamknięć ciągów poligonowych. W przypadku braku od
powiedniej ilości pomiarów, by można było z dostateczną
pewnością określić błędy średnie, można Dy oprzeć się na
normach „Tymczasowej Instrukcji Wykonywania Prac Mier
niczych”, o której była już mowa powyżej; dopuszcza ona
graniczną odchyłkę dwukrotnego pomiaru odległości;

3,4
6,0
8,7
ll.tf
13,5
15,3
20,8
23,6
26,4
29,1
35,3
40,6
46,8
52,2
58,2

Fy
Fy
1 mm ʌmm

27
69
126
192
267
351
441
534
636
744
978
1230
1500
1780
2094

9
12
15
15
18
21
21
24
24
27
27
30
33
33
36

¾
0,03
0,07
0,13
0,19
0,27
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,98
1,23
1,50
1,79
2,09

fL

¼n

0,06
0,12
0,19
0,25
0,31
0,37
0,44
0,50
0,56
0,63
0,75
0,86
1,00
1,13
1,25

Uwaga

Według
instrukcji
L

Sl-------4000

w przypadku, gdy można przyjąć, że przez wprowadzenie
odpowiednich poprawek wyrugowano błędy systematyczne
pomiaru długości.
Wypada zauważyć, że wpływ błędów pomiaru kątów
w przypadku skoordynowanych dokładnościowo ciągów bę
dzie zawsze bardziej niekorzystny od wpływu błędów Pθ
*
miaru długości, bowiem wpływ popełnionego błędu kąto
wego oddziałuje proporcjonalnie do odległości stanowiska
pomiarowego od końcowego punktu ciągu.
W tablicy 1 podano również wartości błędów granicznych
Fγ i Fχ, obliczonych przy przyjęciu kryterium 3-krotnego
błędu granicznego, a także wartości: granicznego błędu po
łożenia punktu Fl oraz granicznej odchyłki
Wartość
granicznego błędu położenia punktu obliczono na drodze
teoretycznej, ze wzoru:
Fl -= √i⅛ + F⅛
Wartość granicznej odchyłki obliczono wg „Tymczasowej
Technicznej Instrukcji Wykonywania Prac Mierniczych’’,
obowiązującej w przemyśle węglowym, ze wzoru:

Z porównania tych dwóch wielkości wynika, że przy wy
dłużonych ciągach o ilości stanowisk większej od 35, od
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chyłka, obliczona na drodze teoretycznej, jest większa od
uzyskiwanej ze stosowanego w praktyce wzoru. Przy tym
należałoby wziąć pod uwagę fakt, że do odchyłki obliczonej
na drodze teoretycznej należałoby stosować mnożnik 2, je
żeli przyjmie się założenie, że chodzi o odchyłkę dwóch nie
zależnie wykonanych pomiarów.
Wynika stąd, że albo przyjmowany w praktyce wzór
dokładnościowy daje zbyt rygorystyczne granice dopusz
czalnych błędów, albo też pomiary faktycznie wykonuje się
dokładniej niż założono u podstaw obliczeń teoretycznych.
To ostatnie wydaje się bardziej prawdopodobne, gdyż przy
ciągach poligonowych, których długość jest nie większa od
3 km, rzadko zdarza się przekraczać dopuszczalne odchyłki.
Powyższy sąd może częściowo uzasadniać przeprowadzona
poprzednio analiza średnich błędów pomiarów kątów, w któ
rej wykazano, że dopuszczalną odchyłkę pomiaru kąta na
stanowisku (obliczoną przy założeniu średniego błędu śred
niej arytmetycznej z dwóch niezależnych pomiarów, rów
nego 5") zaniżono w instrukcji o ca 33%. Biorąc jeszcze pod
uwagę fakt, że wykonawcy z własnej inicjatywy odchyłkę tę
zaniżają często do 15", znajdujemy uzasadnienie dla rozpa
trywanej kwestii.
Trzeba również wziąć pod uwagę, że przy długich ciągach
poligonowych, na ich prostoliniowych odcinkach nierzadko
zwiększa sie długości boków poligonowych do 70 i nawet
więcej metrów; to zaś zgodnie z tym, en powiedziano po
przednio na temat wpływu błędów pomiaru katów, jest oko
licznością korzystną i przyczynia się do zmniejszenia od
chyłki liniowej.
Z wartości zestawionych w tablicy 1 wynika jednak, że
przy ilości stanowisk większej od 35 można się spodziewać
znacznie częściej występowania przypadków, w których do
puszczalna odchyłka pomiaru przy wydłużonych ciągach po
ligonowych może być przekraczana.
Na rys. 3 i 4 przedstawiono schemat oddziaływania błę
dów pomiaru kątów i długości ' na położenie ostatniego
punktu poligonowego w ciągu poligonowym o dowolnym
kształcie.

Z rys. 3 widać wyraźnie, że wpływ popełnionego btldu ką
towego na niedokładność określenia położenia ostatniego
punktu w ciągu poligonowym wzrasta proporcjonalnie do
długości odcinka łączącego punkt, na którym popełniono
rozpatrywany błąd z punktem końcowym ciągu. Powstałe
ve efekcie tego skręcenie ciągu lub pewnej jego gałęzi ma
charakter stały.

TADEUSZ CHOJNICKI

Z rys. 4 widać również wyraźnie, że wpływ błędu pomia
ru odległości na niedokładność wyznaczania współrzęd
nych ostatniego punktu w ciągu poligonowym o dowolnym
kształcie, ma charakter stały, tzn. nie zmienia się z od
ległością boku, na którym popełniono rozpatrywany błąd,
od końcowego punktu ciągu. Wskutek tego błędu następne

Rys. 4

punkty poligonowe (wraz z końcowym punktem boku, na
którym popełniono błąd) ulegają przesunięciom, których
wektory są równe i zgodnie równoległe z wektorem błędu.
Skręcenie całego ciągu poligonowego lub tylko pewnej jego
gałęzi (ujawniające się w skręceniu ich zamykających), po
wstałe wskutek popełnienia błędu w pomiarze długości pew
nego boku poligonowego, wykazuje tendencję do zmniej
szania się w tym sensie, że w miarę wzrostu odległości te
go boku od końcowego punktu ciągu wartość kątowa tego
skrętu maleje.
Wynika stąd, że jak najbardziej słuszna jest idea zmniej
szenia ilości boków w ciągu poligonowym, a zwiększenia
ich długości, przy czym uwaga ta ma szczególne znaczenie
dla Poligonizacji kopalnianej, ze względu na wspomnianą
na wstępie specyfikę pomiarów górniczych. W następnym
artykule (na podstawie wyników pracy [7]) zostanie prze
prowadzona analiza porównawcza równobocznych ciągów
poligonowych o rozmaitych kształtach, która pozwoli na
bardziej teoretyczne zilustrowanie problematyki dokładności
Poligonizacji kopalnianej.
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Szkoła cechowania grawimetrów metodą nachylenia—Moskwa—kwiecień 1967
Jedną z form międzynarodowej współpracy w ramach
Komisji Akademii Nauk krajów socjalistycznych ,,Geofi
zyczne Badania Planetarne” jest organizowanie specjalnych
szkoleń dla specjalistów z krajów uczestniczących w pra
cach Komisji, na tematy szczególnie interesujących osiąg
nięć naukowych. W tej formie w dniach 14—27 kwietnia
br. zorganizowana została w Moskwie, przez dział grawi
metrii doświadczalnej Instytutu Fizyki Ziemi, szkoła ce
chowania grawimetrów metodą nachylania, w której udział
wzięło 5 specjalistów z 4 krajów: Polski (2), CSRS (1),
NRD (1) i Bułgarii (1).
Ponieważ metoda cechowania grawimetrów przez nachy
lanie posiada szereg istotnych zalet, wydaje się celowe po
danie krótkiego opisu teoretycznej i praktycznej strony
metody dla zorientowania zainteresowanych w możliwoś
ciach zastosowania jej w Polsce.

Dla otrzymania podstawowej charakterystyki grawime
tru — wartości jednej działki jego skali pomiarowej w miIigalach — konieczne jest jego cechowanie. Najbardziej
rozpowszechnionym spesobem cechowania jest pomiar gra
wimetrem na tzw. bazie grawimetrycznej, tj. na zespole
punktów, między którymi znana jest różnica przyśpiesze
nia siły ciężkości. W porównaniu z tym sposobem cecho
wanie metoda nachylania ma szereg zalet. Głównymi z nich
są następujące:
1. Cechowanie metodą nachylania pozwala szczegółowo
badać podziałkę odczytową grawimetru i wyznaczać ko
nieczne poprawki do jej wskazań. Metodą nachylania mo
żna badać dowolną część podziałki grawimetru. Przy ce
chowaniu na bazie jest to trudne do spełnienia. Jest to za
sadnicza zaleta metody nachylania.
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2. Dokładność cechowania nachylaniem jest wyższa niż
na bazie
3. Cechowanie metodą nachylania jest znacznie tańsze
niż cechowanie na bazie, gdyż nie wymaga ono wykonywa
nia długich, wielokrotnie powtarzanych rejsów pomiaro
wych.
4. Przy cechowaniu nachyleniem szukane współczynniki
otrzymuje się w systemie jednostek cgs.
W obecnym czasie, w Związku Radzieckim, większą
część prac grawimetrycznych wykonuje się grawimetrami
typu GAK. Są to grawimetry kwarcowe z poziomą skręco
ną nicią, na której zawieszone jest wahadełko poziome.
Zajęcia podczas sżkolenia prowadzone były przy użyciu
tych grawimetrów i dlatego praktyczne uwagi rozpatrywa
ne będą na ich przykładzie. Należy jednak podkreślić, że
metoda cechowania przez nachylanie nadaj e się także do
innych grawimetrów o podobnym schemacie układu pomia
rowego. W ZSRR, prócz innych grawimetrów radzieckich,
metodą nachylania cechowane były takie grawimetry jak
np. Norgard i Graf Gss-2.
Podstawa metody cechowania grawimetrów przez na
chylanie jest następująca: w poziomym położeniu grawi
metru na jego system pomiarowy działa pełna wielkość
przyspieszenia siły ciężkości g; przy nachyleniu osi obrotu
wahadełka (tj. nici) o kąt a, na wahadełko bedzie działała
tylko składowa przyśpieszenia siły ciężkości, równa, g
cos a. Wobec tego kalibracyjną wartość różnicy przyśpie
szenia siły ciężkości, wywołująca zmianę wskazań grawi
metru wskutek nachylenia, można obliczyć na podstawie
pomierzonego kąta a i znanej wielkości przyśpieszenia siły
ciężkości g w punkcie obserwacji według wzoru:
Zfgα = g (1—cosa)

(1)

Wartość kalibracyjnej różnicy (zfgα) pomierzonej grawi
metrem, otrzymuje się jako różnicę odczytów podziałki
grawimetru w położeniu poziomym (Mo) i nachylonym
(Ma) według wzoru:
(2)
∆ga = C (Mo-Ma)
gdzie C — wyznaczany współczynnik podziałki grawimetru.
Stąd współczynnik C otrzymamy na podstawie cechowania
nachyleniami ze wzoru:
g(l — cosa)

C

M0-Ma

(3)

Z powyższego równania (3) widać, że do cechowania gra
wimetru omawianą metodą trzeba znać przybliżoną war
tość przyspieszenia siły ciężkości g na
punkcie, gdzie
prowadzi się cechowanie i pomierzyć kąt nachylenia «.
Do pomiaru tego kąta mogą być zastosowane różne spo
soby.
W celu umożliwienia praktycznej realizacji metody cechowania przez nachylanie w Instytucie Fizyki Ziemi
skonstruowane zostało specjalne urządzenie, oznaczone
skrótem UEG (ustanowka etałonirowanija grawimetrów).
Urządzenie to składa się z płyty podstawowej, którą mo
żna nachylać w stosunku do poziomu, z dodatkowej pły
ty rektyfikacyjnej, instrumentu kątomierczego i zwiercia
dła. Schemat UEG podany jest na rys. 1, a widok ogólny
na rys. 2.

Rys. 1. Schemat urządzenia UEG. 1 — płyta podstawowa, 2 —
zwierciadło, 3 — luneta teodolitu, 4 — śruba podnosząca, 5 — śru
by rektyfikacyjne osi obrotu płyty, 6 — płyta pomocnicza, 7 —
krąg obrotowy do ustawiania grawimetru, AA — oś obrotu płyty
i zwierciadła, BB — oś obrotu lunety teodolitu, CC — płaszczyzna
pionowa, w której leży oś celowa teodolitu i oś obrotów rektyfi
kacyjnych zwierciadła
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Podstawowa płyta UEG jest dość masywna, przy czym
jej płaszczyzna robocza jest jeszcze wzmocniona żebrami
usztywniającymi, co w sumie wyklucza wszelką ewentual
ność powstania deformacji przy pracy na niej z grawime
trami podczas cechowania. Płyta posiada specjalne urządze
nie do ustawienia grawimetru, który można na niej obra
cać wokół osi pionowej i umocowywać w potrzebnym po
łożeniu w określonym azymucie. Śruba podnosząca pozwala
nachylać płytę w stosunku do horyzontu o kąty od 0 do
± 5°, zachowując przy tym oś obrotu płyty w poziomie.
Inne dwie śruby służą do rektyfikowania tej osi w czasie
cechowania. Wszystkie trzy śruby podnośne płyty opierają
się na kulkach.
Mała płyta pomocnicza potrzebna jest do rektyfikowa
nia osi obrotu płyty podstawowej. Kalibrowane kulki, na
których opierają się śruby rektyfikacyjne płyty podsta
wowej, leżą w wyżłobieniach metalowych klocków umiesz
czonych na płycie dodatkowej. Płaszczyzna małej płyty jest
równoległa do brzegów wyżłobień, w których leżą kulki.
W związku z tym oś obrotu płyty podstawowej, przecho
dząca przez środki kulek, może być rektyfikowana za po
mocą płyty pomocniczej.
W charakterze przyrządu kątomierczego użyty został teo
dolit OT-02. Okular lunety tego instrumentu wyposażony
został w urządzenie dodatkowe, umożliwiające zastosowa
nie autoklimacyjnego sposobu pomiaru kątów pionowych.
Jednym z zasadniczych składników urządzenia UEG jest
zwierciadło, wykorzystywane przy pomiarach kata nachy
lenia grawimetru. Zwierciadło to umocowane jest sztywno
z boku płyty podstawowej. Oprawa zwierciadła posiada
śrubę mikrometryczną, która w procesie rektyfikacji daje
możliwość nachylenia płaszczyzny zwierciadła o niewielki
kąt w stosunku do osi obrotu płyty.
Obecnie podamy wymagania dokładnościowe, którym
powinny odpowiadać poszczególne elementy urządzenia
UEG oraz sposoby ich realizacji.
1. Oś obrotu płyty podstawowej powinna być pozioma
z dokładnością ± 20". Używając Iibeli nasadkowej, o war
tości działki 10" ustawiamy w poziomie płytę dodatkowa,
przez co wymagany warunek zostanie snełniony. Dla ułat
wienia dalszych rektyfikacji tą samą libelą ustawiamy w
poziomie całą płytę główną.
2. Kontrola libel grawimetru powinna być wykonana
z dokładnością 15—20". Właściwe nałożenie systemu pomia
rowego grawimetru, w którvm libele powinny wskazywać
położenie poziome, uzyskuje sie w wyniku notowania
wskazań grawimetru nrzy nachylaniu go w prostopadłych
do siebie płaszczyznach pionowvch, z którvch iedna prze
chodzi przez oś obrotu wahadełka (nić). Libele powinny
wskazywać poziom w położeniach grawimetru, w których
odczyty jego podziałki osiągają ekstremum.
Rys. 2.

Ogólny widok urządzenia UEG

3. Oś obrotu wahadełka (nić) grawimetru powinna być
prostopadła do osi obrotu płyty z dokładnością ± Io. Usta
wienie to osiąga się przez pomiar czułości grawimetru na
nachylenie przy jednakowych kątach nachylenia nad i pod
poziomem, w różnych kierunkach, bliskich szukanego.
Położenie grawimetru, w którym badana czułość będzie
jednakowa nad i pod poziomem, będzie położeniem szuka
nym.
4. Teodolit powinien być przed pomiarem Zrektyfikowany i spoziomowany jak przy normalnym posługiwaniu się
tym instrumentem, w związku z czym nie będziemy tego
opisywać. Należy tylko wspomnieć, że oś obrotu lunety
teodolitu powinna być równoległa do osi obrotu płyty pod
stawowej z dokładnością 20'.
5. Płaszczyzna zwierciadła powinna być równoległa do
osi obrotu płyty. Takie ustawienie uzyskuje się za po
mocą obrotów śruby mikrometrycznej zwierciadła. W przy
padku równoległości płaszczyzny zwierciadła do osi obrotu
płyty, obraz siatki nitek i jego odbicie od zwierciadła
widziane w lunecie nie będą się w stosunku do siebie
przemieszczały w azymucie przy dowolnym nachyleniu
płyty.
6. Dokładność położenia płyty w położeniu poziomym dla
wyznaczenia odczytu Mn grawimetru powinno być znane
z dokładnością 15". Położenie to wyznaczamy podobnie jak
w p. 2. Notując wskazania grawimetru przy nachylaniu
jego nici w płaszczyźnie pionowej, Drostooadlej do osi obro
tu płyty, szukane poziome położenie płyty wyznaczone zo
stanie przez ekstremalne wskazanie grawimetru.
Po Zrektyfikowaniu urządzenia UEG i grawimetru mo
żemy przystąpić do obserwacji cechujących. Przed rozpo
częciem obserwacji podziałkę grawimetru nastawiamy na
taki odczyt, aby przy cechowaniu przebadać cały jego za
kres, oraz ustalamy program obserwacji.
Dla takich grawimetrów jak GAK-i zakres wynosi 70—
120 rogali, a wiec przy cechowaniu przez nachylanie od
powiada to katom nachylenia rzędu 40—55'. Program obser
wacji ustala sie tak, aby otrzymać szereg odczytów gra
wimetru rozmieszczonych równomiernie na całvm zakresie
w Odsteoach np.: co około 10 mgal Do realizacji wzoru (1)
służą specjalne tablice (1). Poniżej podano przykład proTablica 1

mgal

10
20
30
40

a

0315,32"
0 21 58
0 26 54
0 31 03

mgal
50
60
70

a

0o34'44"
0 38 03
0 41 05

ʤa
mgal

80
90
100

a

0o43'56'
*
0 46 35
0 49 07

gramu obserwacji — kąty nachylenia płyty i odpowiada
jące im zmiany efektywnej wartości przyspieszenia siły
ciężkości.
Na wstępie obserwacji wykonuje się odczyt teodolitu
α0, odpowiadający poziomemu położeniu osi obrotu wahadła.
Następnie wartości kątów nachylenia ustalonych w pro
gramie (tablica 1) dodaje się i odejmuje od wartości αo∙
Otrzymuje się wtedy wartości odczytów teodolitu do usta
wienia nachyleń płyty nad i pod poziomem.
Obserwacje prowadzi się w następującej kolejności:
1. W poziomym położeniu płyty wykonuje się odczyt
grawimetru M0.
2. Teodolit nastawia się na odczyt, odpowiadający naj
większemu nachyleniu płyty nad poziomem. Płytę nachyla
się śrubą podnoszącą do momentu zgrania w okularze lu
nety teodolitu prostego i odbitego obrazu siatki nitek. Po
pewnym odstępie czasu (różnym dla każdego grawimetru)
wykonuje się odczyt jego podziałki M⅛o.
3. Czynności wymienione w p. 2 wykonuje sie dla ko
lejnych, malejących kątów nachylenia płyty nad pozio
mem, wykonując odczyty grawimetru M⅛, M⅛ · · ·
itd.
do położenia poziomego M’a, a następnie dla rosnących ką
tów nachylenia pod poziomem, wykonując odczyty
Mu, M¿i ∙∙∙itd. aż do największego nachylenia płyty pod po
ziomem (odczyt Mio·>)·
4. Za pomocą teodolitu płytę doprowadza się do pozio
mu i wykonuje odczyt grawimetru Ma.
Przy wszystkich odczytach notuje się czas. Czynności
wymienione w pp. 2 i 3 można wykonać w odwrotnej ko
lejności od M100 do Λ⅛.

W ten sposób powstaje jedna seria obserwacji, których
dla uzyskania dokładniejszego wyniku można wykonać
kilka. Trzy odczyty grawimetru w położeniu poziomym
oraz zanotowane momenty obserwacji pozwalają
na
uwzględnienie chodu grawimetru.
Ostateczne wartości kątów nachylenia i odpowiadają
cych im odczytów podziałki grawimetru uzyskuje się jako
średnie z pomiarów nad i pod horyzontem.
Wzór (3) określa podstawową część zależności między
wielkościami występującymi przy cechowaniu metodą na
chylenia. Do ścisłego c-pracowania obserwacji stosuje się
wzór:

Δga = CΔMa+f(ΔMa) + G
(4)
gdzie ∆ga — efektywna zmiana przyspieszenia siły cięż
kości wywołana nachyleniem płyty o kąt α; C — wartość
działki skali grawimetru w mgal; JMa — różnica odczy
tów grawimetru, odpowiadająca nachyleniu a, f(ΔMa) —
funkcja podziałki, G — stała, związana z serią obserwa
cyjną.
Wzór (4) jest ważny w wypadku cechowania grawimetru
o liniowej funkcji podziałki. Dla grawimetru o kwadra
towej funkcji podzdałki, wzór (4) przyjmie postać:
∆ga = C1Zf Mα + C2(Δ May +/(Zl Ma) + G
(5 )
W oparciu o wzór (4) lub (5) po pewnych technicznych
przekształceniach, obserwacje cechujące wyrównuje się
metodą najmniejszych kwadratów.
W ZSRR stosuje się jeszcze jeden sposób cechowania
metodą nachylania, co również było przedmiotem zajęć
Szkoły cechowania w Moskwie. W sposobie tvm zamiast
płyty UEG stosuje się ramę od grawimetru GAE. Rama
ta, na której po zastosowaniu pewnych urządzeń adapta
cyjnych można umieszczać dowolny grawimetr,. obraca się
wokół osi poziomej w stosunku do nieruchomego statywu
Kąty nachylenia ramy można mierzyć bezpośrednio na
Iimbusie koła poziomego wymontowanego z teodolitu
OT-02. Limbus ten jest osadzony na osi obrotu ramy.
Cechowanie grawimetrów na ramie GAE ma szereg do
datkowych zalet w porównaniu z cechowaniem na urzą
dzeniu UEG. Ponieważ jednym z podstawowych elementów
UEG jest zwierciadło, w wypadku zastosowania ramy GAE
eliminuje się pracochłonne czynności związane z rektyfi
kacją tego zwierciadła. Ponadto zastosowanie do pomiaru
kątów nachylenia koła poziomego teodolitu OT-02 umiesz
czonego w GAE podnosi dokładność pomiaru kątów w
porównaniu z pomiarem na kole pionowym tego samego
teodolitu, zastosowanym w UEG. W końcu rama GAE jest
bardzo dogodna do transportu, przez co przy jej pomocy
grawimetry można cechować także w warunkach poło
wych.
Rozważania dokładnościowe wykazują, że przy pomiarze
kątów nachylenia z dokładnością rzędu 0,3" — co teodolit
OT-02 może zapewnić — grawimetry o zakresie około
100 mgali można cechować z dokładnością względną rzędu
1.10-4. Praktyczne zastosowanie metody potwierdziło tę mo
żliwość całkowicie.
Metoda cechowania grawimetrów przez nachylanie, któ
rej szkic podano w niniejszym opracowaniu, omówiona
jest szczegółowo w pracach Kozjakowej [3] oraz Romaniu
ka i Rukawicznikowa [2],
Ze względu na zalety metody cechowania grawimetrów
przez nachylanie, dotyczące przede wszystkim dokładno
ści i ekonomiczności. należy uważać za celowe zastosowa
nie jej również w Polsce. Metody opracowane w ZSRR mo
gły by znaleźć od razu zastosowanie w stosunku do gra
wimetrów typu Sharpe posiadanych w Polsce: zastosowa
nie tej metody do Iicznvch w Polsce egzemplarzy grawi
metrów typu Askania Gs-11. wymagałoby jeszcze dodat
kowych badań dotyczących sposobu mocowania ich w urzą
dzeniu do nachylania, rozwiązania problemu eliminacii
bezpośredniego wpływu nachyleń na galwanometr grawi
metru itp.
LITERATURA
[1] Bu !a n że J.D., Kozjakowa K.J. — Tablicy dla obrabotki nabludienij s grawimetrami GAE-3 i SN-3. Pekin 195¾
[2] Romaniuk W.A., Rukawisznikow R.B. — Etalonirowanije grawimetrów s gorizontalnoj krutilnoj nitju metodom
naklona, MGK AN SSSR, Moskwa 1966.
[3] K oz ja ko w a K.J. — Etalonirowanije kwarcewych grawime
trów s gorizontalnoj krutilnoj nitju, Trudy IFZ, nr 31(198),
Moskwa 1964.
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JÖZEF TADEUSZ WĘDZONY

Stacjonarny niwelator hydrostatyczny ze zdalnym impulsowym odczytem
1. Wstęp. W kontrolnych pomiarach obiektów po
wierzchni i górotworu, podlegających odkształceniom, co
raz częściej wyłania się potrzeba pełniejszej informacji
o zjawiskach zachodzących w ich rejonie. Szczupłość infor
macji użytecznych, wywołujących niekiedy zniekształcenia
obrazu — przyjętego do poznania zjawiska [1] — jest na
ogół wynikiem trudności techniczno-ekonomicznych.
Obecny stan techniki pomiarowej pozwala na poważ
ne uzupełnienie klasycznych metod pomiarów geodezyj
nych, między innymi W dziedzinie mechaniki góro
tworu, innymi metodami, głównie elektrycznymi, z możli
wością zdalnego przekazywania, automatycznej rejestracji
i automatycznego pomiaru [2],
Prezentowany przyrząd, o nazwie wg tytułu artykułu, jest
również próbą usprawnienia i zautomatyzowania techniki
pomiarowej w zakresie periodycznych pomiarów różnic
wysokości, stosowanych często przy pomiarach odkształ
ceń [41, [5],
2. Zasada, budowa
i
sposób
pomiaru.
Stacjonarny niwelator hydrostatyczny ze zdalnym odczytem
(pomysłu: W. Trutwin, J. Wędzony — zgłosz. pat. P-115753)
opiera się na zasadzie niwelacji hydrostatycznej. Zwiercia
dła swobodne cieczy, zawartej w otwartych naczyniach
połączonych, wyznaczają w stanie równowagi hydrosta
tycznej poziom. Elementami pomiaru bezpośredniego takiej
niwelacji są odległości pionowe od poziomu hydrostatycz
nego do punktów odniesienia naczyń.
Przekształcenie tych wielkości geometrycznych za po
mocą przetwornika na wielkości elektryczne i przesłanie
Rys. 1
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Rys. 2

ich na odległość za pomocą kabla do stacji odczytowej
umożliwia dokonanie zdalnego odczytu wyniku pomiaru.
Wartość odczytu jest ilością impulsów przetwornika, pro
porcjonalną do przekształconych wielkości geometrycz
nych.
Opisywany stacjonarny niwelator hydrostatyczny (typ
KT-04) wykonany został przez Dział Aparatury Naukowej
AGH w ramach serii informacyjnej. Podstawowym ukła
dem jest zespół naczyń połączonych sztywnym przewodem
rurowym, napełnionych cieczą przewodzącą prąd. Naczynie
połączone, zwane dalej naczyniem pomiarowym (rys. 1),
jest szklane, cylindryczny zbiornik (1), umieszczony w spec
jalnej, uszczelnionej obudowie metalowej (2). Ze środka
podstawy obudowy wyprowadzony jest krótki gwintowa
ny łącznik rurowy (3).. Wykorzystany on jest również do
utwierdzania nakrętką (4) naczynia, stawianego na płas
kich poziomych płytkach, mocowanych odpowiednio na sta
łe z badanym obiektem. Na górną część cylindra nałożono
metalową obudowę pierścieniową, rozłączalną z dolną pod
stawą przez odkręcenie nakrętek śrub wspierających (5).
Górna część naczynia pomiarowego, związana sztywno
z pierścieniową obudową cylindra, to serwomechanizm niwelatora (rys. 2). Złożony on jest z silnika elektrycznego
(1), przekładni wraz z przerywaczem (4), śruby pociągowej
(3), która porusza po prowadnicach (5) karetkę (6). Do ka
retki przymocowana jest sonda (7), zakończona ostrym
drutem platynowym. Nad silnikiem umieszczony jest kon
densator (8) i miniaturowy przekaźnik służący do elekRys. 3

tromechanícznego przełączania przewodów elektrycznych.
Do serwomechanizmu przyłączony jest przewód kablowy.
Opisane naczynie pomiarowe zabezpieczone jest przed
nadmierną korozją i uszkodzeniem mechanicznym nakłada
ną cylindryczną tubą metalową (rys. 3), spełniającą rów
nież częściowo rolę kompensatora.

Rys. 4

Zespół sterujący i odczytowy wyników zmontowany jest
w oddzielnej skrzynce i połączony7 z naczyniami przy po
mocy przewodów kablowych (rys. 4). Skrzynka zawiera
głównie urządzenie zasilające i liczniki impulsów, których
ilość może być uzależniona ilością naczyń połączonych.
Czołowa ściana skrzynki jest zarazem deską rozdzielczą.
Znajdują się na niej okienka liczników impulsów (1), prze
łączniki zmiany drogi sondy (2), przełączniki prądu (5),
przełącznik sieciowy (4), okienko kontrolne (3), gniazdka
przewodów kablowych (6).

by otworzyć dopływ prądu potwierdzony świecącą się lamp
ką kontrolną (3). Następnie należy ustawić przełącznik (2)
zmiany kierunku drogi sondy w położenie „G”. Po załą
czeniu przełącznika prądowego (5) w kierunku napisu „za
łączono” silnik podnosi sondę do góry. W chwili gdy karet
ka otworzy wyłącznik krańcowy, sonda zatrzyma się
i przyjmie położenie na poziomie odniesienia. Również od
powiedni licznik, oznaczony nazwą naczynia, przestanie
zliczać impulsy. Należy wówczas dokonać czterocyfrowe
go odczytu stanu licznika impulsów i zapisać w formula
rzu jako odczyt G0 (górne zerowe położenie sondy). Przy
zmianie pozycji przełącznika (2) w położenie D, silnik zmie
nia kierunek obrotu i przesuwa sondę w dół. Równocześ
nie styki przerywacza, uruchamiane z przekładni silnika,
wywołują impulsy rejestrowane na liczniku. Jeśli sonda
dotknie powierzchni cieczy, wtedy przez przekaźnik silnik
przestaje pracować, a licznik rejestrować impulsy. Doko
nuje się wtedy odczytu z licznika i zapisuje jako odczyt D1
(pierwsze dolne położenie sondy), styk krańcowy dolny
wyłącza silnik w przypadku przekroczenia zakresu pomia
ru. Z kolei, powodując ruch sondy ku górze do górnego
krańcowego wyłącznika, otrzymamy na liczniku odczyt G1.
Ponowienie analogicznych czynności jak uprzednio dostar
czy powtórnego styku sondy z cieczą i odczytu D2, a po
przełączeniu sondy do góry — odczytu G2. Ponieważ licznik
stale sumuje ilość impulsów z obydwu kierunków drogi
sondy, z różnicy odczytów otrzymamy ilość impulsów,
a mianowicie:
G0 = I1

Di

G1-^i= ɪ.
D2-Gi=I3
ɑa —

v'

= ɪi

Uśrednienie różnic według (1) prowadzi do następującego
wzoru:

Z niego wynika, że w przedstawionym cyklu pomiaro
wym dokonywanie odczytów z liczników w dolnych położe
niach sond jest konieczne jedynie dla kontroli działania
liczników. Otrzymaną wzorem (2) średnią nazywać będzie
my średnią z dwóch spostrzeżeń, jako ze dwukrotnie do
prowadzono sondę do styku z zwierciadłem cieczy. Po po
mnożeniu średniej impulsów przez wartość jednego impul
su μ, wyznaczoną cechowaniem naczynia, otrzymuje się
rzędną wysokości Z (patrz kolumna 4 tabeli nr 1), w myśl
wzoru;
Z = μ∙ Iir

(3)

Wyliczona rzędna odpowiada geometrycznej wartości pio
nowego odcinka od zwierciadła cieczy do górnego końco
wego wyłącznika, uważanego za punkt odniesienia naczy
nia pomiarowego. Różnicę wysokości JZ otrzymuje się
wg zasad niwelacji geometrycznej, a mianowicie:
JZ1 = Z3-Z1

Δ Z3 = Z3 — Z3 itd.

(4)

Jeżeli zapewni się jednakową wartość impulsu w każdym
naczyniu, wówczas różnica wysokości będzie różnicą odpo
wiednich wartości impulsów pomnożoną przez ich war
tość, czyli dla (4) będzie:
ZlZ1=Zi(I3-Ii)
ZlZ3=Zi(I3-I3) itd.

∕√VWAΛΛ

Rys. 5 przedstawia schemat ideowy części elektrycznej
przyrządu KT-04.
Pomiar stacjonarnym niwelatorem hydrostatycznym, za
instalowanym na danej stacji pomiarowej, przeprowadzać
można równocześnie w każdym naczyniu.
Po włączeniu przewodu od skrzynki sterująco-odczytowej (rys. 4) do gniazdka sieciowego (220 V), należy włą
czyć przełącznik sieciowy (4) w kierunku napisu „sieć”,

(5)

3. Cechowanie przyrządu. Wyznaczenie war
tości impulsu dla poszczególnego naczynia pomiarowego
nazywamy cechowaniem przyrządu. Wartość impulsu μ
określona jest ilorazem przebytej drogi d przez sondę do
ilości impulsów I zliczonych licznikiem w myśl wzoru;
d
Zi = γ

(6)

Najłatwiej wyznacza się ją laboratoryjnie po oddzieleniu
dolnej cylindrycznej części naczynia pomiarowego (rys. 1)
celem łatwego dostępu do sondy pomiarowej. Kładąc w po
zycji poziomej część górną naczynia z serwomechanizmem
(rys. 2) możemy dokonać bezpośrednio pomiaru czynnej
długości sondy suwmiarką w jej krańcowych położeniach.
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Rys. 6.
CO

Powtarzając czynność powyższą
kilkakrotnie otrzymamy uśrednioną
wartość μ. Dla sprawdzenia regu
larności skoku śruby pociągowej
można wyznaczać wartość μ z po
średnich położeń sondy, wymuszając
zatrzymanie się jej automatycz

Naczynie nr 1

4)

pomiaru

Pomiar rozpoczyna się w momencie
zatrzymania się sondy na górnym
krańcowym wyłączniku. Wówczas
dokonuje się zapisu wskazań licz
nika Og. Przy tak nieruchomej son
dzie mierzy się dokładnie suwmiar
ką odcinek Se (rys. 6), zawarty mię
dzy ostrzem sondy a punktem płasz
czyzny pierścienia górnego naczynia
(zmierzony odcinek musi być rów
noległy do osi głównej sondy). Na
stępnie powoduje się ruch sondy
w kierunku wzrostu wartości Se,
aż do jej zatrzymania się przy dol
nym krańcowym wyłączniku. Do
konując podobnie pomiaru odcinka
Sd i odczytu z licznika Od, wylicza
się wartości jednego impulsu.

Ό
bil

I

©
eó
©
©

Z
•N
C

S

Odczyt
z licz
nika

1

G0
Gs
Gft
Gs
G0
Gs
ɑo
G2
G0
G2

4393
5907
5907
6921
7897
8910
8910
9924
9924
0941

G0
G.,
G0
Gs
G0
Gs
G0
Gs
G0
Gs

0941
1964
1965
2988
2988
4011
4010
5034
5034
6057

G0
Gs
G0
Gs
G0
G2
G0
G2
G,
G2

6057
7076
7076
8095
8095
9114
9114
0134
0134
1154

G0
G,
G0
Gs
G0
Gs
G0
Gs
Gn
Gs

1156
2178
2178
3201
3201
4224
4224
»248
5248
6273

Róż
nica

Śred
nie
w inni

Rzęd
ne
w mm

Odczyt
z licz
nika

Róż
nica

2

3

4

1

1014

253,5

7,71

1014

253,5

7,71

1013

253,2

7,70

1014

253,5

7,71

1017

254,2

7,73

1032

255,7

7,78

1023

255,7

7,78

1023

255,5

5,78

1024

256,0

7,79

1023

255,7

7,78

1019

254,8

7,75

1019

254,8

7,75

1019

254,8

7,75

1020

255,0

7,76

1020

255,0

7,76

1022

255,5

7,77

1032

255,8

7,78

1023

255,8

7,78

1024

256,0

7,79

1025

256,2

7,79

ne w momencie zetknięcia się z ramieniem suwniarki.
(W badanym egzemplarzu nie stwierdzono nieregularności
skoku).
Wartość impulsu wyznacza się oddzielnie dla każdego
naczynia pomiarowego. Wartości ich mogą się różnić nie
znacznie z przyczyn wykonawstwa (dla KT-04)
μ1 = 0,03042 ɪnm/s ± 0,00005
μz = 0,03121 mm/s ⅛ 0,00005
μt = 0,03105 mm/s ± 0,00005

W przypadku widocznego zużycia się części mechanicznych
sondy i karetki po dłuższym okresie pracy należy pono
wić wyznaczenie wartości impulsu, względnie sprawdzić
poprawność działania na stacji pomiarowej innym przyrzą
dem. Istnieje również możliwość sprawdzenia wyznaczonej
wartości na poszczególnych licznikach odbiornika, celem
sprawdzenia poprawności zliczenia impulsów. Wystarczy dla
tego celu przełożyć wtyczkę przewodu kablowego do od
powiedniego gniazdka licznika.
4. Pomiary doświadczalne. Badania nad stacjo
narnym niwelatorem hydrostatycznym dotyczyły głównie
określenia empirycznej oceny dokładności pomiaru różnic
wysokości i sprawności technicznej działania przyrządu i je
go elementów. W tym celu założono doświadczalną stację
pomiarową złożoną z trzech naczyń pomiarowych. Naczynia
zamontowano i połączono ze sobą stałym przewodem ruro
wym w pomieszczeniu zamkniętym. Zapewniono w ten spo
sób mniej więcej jednorodność warunków zewnętrznych.
Naczynia pomiarowe napełniono wodą według zasad stoso
wanych przy niwelacji hydrostatycznej [3], Dokonując ste
rowania z pomieszczenia biurowego, jak również odczytów
z liczników kolejnych naczyń, uzyskano wyniki, bezpośrednio
zamieszczone w kolumnach nr 1 tablicy nr 1. Poszczególne
rzędne wysokości, zamieszczone w kolumnach nr 4 tejże ta
blicy, są już średnim geometrycznym wynikiem z pomiaru
dwóch odległości pionowych (od górnego krańcowego wy
łącznika do zwierciadła cieczy) lub inaczej są wynikiem
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Naczjmie nr 2

0893
1607
1607
1323
1325
2042
2042
2758
2760
3487
3480
4204
4205
4929
8243
8967
8967
9692
9695
0419

0420
1141
1142
1364
1865
2586
2586
3306
3306
4027

4027
4751
4752
5475
5476
6201
6201
6925
6925
7649

Naczynie nr 3

Śred
nia

Rzęd
ne
w mm

Odczyt
z licz
nika

Róż
nica

Śred
nia

Rzęd
ne
w mm

2

3

4

1

2

3

4

714

178,5

5,58

1703

427,0

13,26

716

179,0

5,59

1710

427,5

13,27

717

179,2

5,60

1714

428,5

13,30

716

179,0

5,59

1713

428,2

13,30

718

179,5

5,61

1710

423,0

13,27

1715

423,7

13,31

1719

429,7

13,34

1719

429,7

13,34

1719

429,7

13,34

1718

429,5

13,33

1717

4.9Q 9

13,33

724

181,0

5,65

724

181,0

5,65

724

181,0

5,65

725

181,2

5,66

724

181,0

5,65

721

180,8

5,65

722

180,5

5,64

721

180,2

5,63

720

180,0

5,62

721

180,2

5,63

724

181,0

5,65

723

180,8

5,65

725

181,2

5,66

724

181,0

5,65

724

181,0

5,65

6248
7956
7950
9666
9667
1381
1381
3094
3094
4804
4808
6523
6524
8243
4930
6649
6649
8368
8369
0037
0087
1801
1801
3520
3521
5236
5236
6949
6950
8664

8664
0378
0378
2093
2094
3811
8812
0529
5527
7213

1716

429,0

13,32

1715

428,8

'13,31

1713

428,2

13,30

1714

428,5

13,30

1712

428,5

13,30

1715

428,8

13,31

1717

429,2

13,33

1717

429,2

13,33

1715

428,8

13,31

uśrednionej wartości, zgodnie z wzorem (2). Zauważalne
różnice rzędnych z poszczególnych okresów pomiarowych
są wynikiem wiadomej zmiany poziomu hydrostatycznego,
co nie wpływa na zmienność interesujących nas różnic wy
sokości. '
Tablica 2

Przedstawiony zbiór różnic wysokości (tablica 2) otrzyma
no przy założeniu stateczności ośrodka w okresie doświad
czeń. Że zbioru różnic niezależnych obliczono błędy średnie
pojedynczego pomiaru, będące doświadczalną oceną dokład
ności stacjonarnego niwelatora hydrostatycznego. Dla róż
nicy wysokości JZ1 wynosi on ± 0,020 mm, zaś dla JZ2 wy
nosi ± 0,033 mm. Rozbieżność otrzymanych wartości ma tu
charakter raczej formalny. Przyjmując zaokrąglenie war
tości na 0,03 mm otrzymamy błąd średni różnicy wysokości
łatwy do pamiętania i równy wartości jednego impulsu.
Przeprcwadzone pomiary i obliczenia dowodzą wprost
idealnej powtarzalności przyrządu, która nie jest przypad
kową. W poprzednio wykonanym przyrządzie KT-03 [2]
z rtęcią jako cieczą, uzyskano również dokładność odpowia
dającą mniej więcej dokładności jednego impulsu.
W trakcie przeprowadzonych doświadczeń nie zauważono
wadliwego działania poszczególnych zespołów, z wyjątkiem
jednego z liczników impulsów, w którym wskutek złego
przesunięcia jednego z czterech kółek cyfrowych licznika
ilość zliczonych impulsów była błędna. Złe fUnkcjonowaiie
licznika- impulsów wykrywa się bardzo łatwo pomiarem
kontrolnym bądź przez przełożenie przewodu kablowego od
jednego naczynia do innego licznika impulsów.
Opisany niwelator hydrostatyczny posiada z pewnością
wszystkie wady i zalety właściwe niwelatorom hydrosta
tycznym [3].
5. Zastosowanie. Stacjonarny niwelatcr hydrosta
tyczny KT-04 skonstruowany został z myślą dokonywania

periodycznych pomiarów dla określenia różnic wysokości
w miejscach, gdzie bezpośredni dostęp obserwatora do stacji
pomiarowej jest znacznie ograniczony, a nawet niemożliwy.
Dzięki wysokiej sprawności dyskretnego przekazywania wy
ników jak i ich dobrej powtarzalności, przyrząd zdaje się
być bardziej doskonałym i nowoczesnym w stosunku do
niwelatorów typu Meissera itp. Rozwiązanie konstrukcyjne
i przeznaczenie nie determinują jego stosowalności, ale
wręcz przeciwnie, umożliwiają rozszerzenie zakresu stoso
wania niwelacji tego typu.
Zalety przyrządu powinny być wykorzystane przede
wszystkim tam, gdzie zachodzi potrzeba zdalnych i częstych
obserwacji przy ograniczaniu pracy ludzkiej do przysłowio
wego „naciśnięcia guzika”.
Dalszy rozwój prac w kierunku udoskonalenia przyrządu,
dobrania cieczy niezamarzalnej o korzystnych właści
wościach fizycznych to plany na najbliższą przyszłość.
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Porównanie kryteriów oceny dokładności określenia pozycji okrętu
W nawigacji morskiej przyjęto dwa kryteria dla wyraże
nia dokładności określenia pozycji okrętu. Pierwsze z nich
to średnia elipsa błędów. Natomiast drugie to błąd średni
pozycji (M). Błędem średnim pozycji przyjęto nazywać wy
rażenie (rys. 1)

M = ]α-Tfe2 = VVf + Vi

ma
sińT

(1)

południka. Dalsze ograniczenie stosowania tego kryterium
wynika z trudności związanych z sumowaniem błędów po
zycji (dodawania elips błędów).
Wykorzystanie błędu średniego pozycji (M) do oceny błędu
pozycji charakteryzuje się natomiast brakiem powyższych
ograniczeń. Zasadniczym plusem stosowania tego kryterium
jest prostota i krótki czas trwania wyliczeń. Ale ma ono
również jedną zasadniczą wadę, a mianowicie, iż prawdo
podobieństwo zaistnienia błędu średniego pozycji nie jest

gdzie

α i 6 — długości półosi średniej elipsy błędów;
V1 i V2 — długości półosi sprzężonych średniej elipsy
błędów;
mi ɪ m∏ - błędy średnie linii pozycyjnych;
Θ - kąt pod jakim przecinają się linie pozycyjne.
Błąd średni pozycji (M) nazywany jest również błędem
średnim punktu.
M = V mJ + m2 = Vmv + ml
(2)
gdzie

mx i my — błędy średnie określenia współrzędnych w ukła
dzie prostokątnym;
7∏φ — błąd średni określenia szerokości geograficznej;
nu — błąd średni określenia zboczenia nawigacyjnego.
Należy tu nadmienić, że bardzo często utożsamia się błąd
kołowy z błędem średnim pozycji (M). Błąd kołowy jest
szczególnym przypadkiem elipsy błędów, gdy półosie główne
elipsy błędów są równe. Natomiast błąd średni pozycji (M)
ma z błędem kołowym tylko tyle wspólnego, iż ma również
kształt koła.
Ocena błędu pozycji okrętu za pomocą średniej elipsy błę
dów ma ten plus, że bardzo dokładnie charakteryzuje poło
żenie okrętu. Wskazuje też, w którym kierunku pozycja ta
jest określona bardziej dokładnie, a w którym mniej. Sto
sowanie tego kryterium w praktyce nawigacyjnej jest czę
sto ograniczone ze względu na konieczność wyliczania dłu
gości półosi elipsy oraz ich zorientowania w stosunku do

Rys. i

wielkością stałą. Jest ono bowiem zależne od stosunku pół
osi średniej elipsy błędu, na której jest zbudowane to „koło
błędów” o promieniu równym M (rys. 1). Również prawdo
podobieństwo, iż błąd pozycji nie przekracza określonej
wielokrotności błędu średniego pozycji (M) nie jest również
stałe.
Prawdopodobieństwo znajdowania się pozycji okrętu
w elipsie błędów, której półosie równają się określonej wie
lokrotności błędu średniego, jest stosunkowo łatwe do obli
czenia. Co zaś dotyczy błędu średniego pozycji okrętu (Μ .
to brak jest odpowiednich tablic, które podawałyby praw
dopodobieństwo znajdowania się pozycji okrętu wewnątrz
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„koła błędów” o promieniu równym M w zależności od
dwóch zmiennych, a mianowicie: od wielokrotności promie
nia „koła błędów” pozycji, będącego wielokrotnością błędu'
średniego pozycji (M) oraz od stosunku błędów średnich
będącymi półosiami średniej elipsy błędów, dla którego wy
stępuje dany błąd średni pozycji Μ.
Zmienność prawdopodobieństwa występowania błędu śred
niego pozycji M, a także brak odpowiednich tablic podają
cych to prawdopodobieństwo jest często przyczyną niezbyt
ścisłej interpretacji tego zagadnienia.
W niniejszym artykule chcemy przedstawić wyprowadze
nie wzorów służących do wyliczenia prawdopodobieństwa
zarówno elips błędów, jak i błędu średniego pozycji M;
przedstawić skrócone tabele podające to prawdopodobień
stwo oraz spróbujemy również wysnuć pewne wnioski z po
równania prawdopodobieństw występowania tych dwóch
rodzajów błędów.

ɪ ( X1

1
CC ~
P(X, YCE) = — J J e

y* \

T2/

(6)

dxdy

S
W całce (6) dokonamy zamiany zmiennych, przyjmując
X
U=--,

adu = dx

r-r∙

bdυ = dy

Po podstawieniu do całki (6) otrzymamy
C -2^(ui + ∙,5)
P(X,YCE)=⅛ C le
du dv

(Ό

I. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu pozycji okrętu
me przekraczającego określonej wielokrotności sreunɪej
elipsy u⅛u∣)W

W całce (7) dokonamy jeszcze raz zamiany zmiennych
przechodząc jednocześnie od współrzędnych prostokątnych
do współrzędnych biegunowych. Zakładamy, że

Przyjmuje się, że błędy pomiarów mają rozkład normal
ny, a icn jcunustką Ouniesiema jest najczęściej Diąa sreani.
yυιnιary wιeικuscι Iiawigacyjnycn oęaącycn ιunκcjaιnι
zmiennej jeαnuwymiarowej, tj. taκιch jaκ: Kąty, uαιegιuscι,
różnice oaɪegiosei, Kieruniei ltp., ouciązone są uκresiuiιynιι
WielKosciami Dięaow Sreanich zaieznycn od roazaju przyrzą
dów pomiarowych, metoay pomiarów, warunków towarzy
szącym pomiarom i m.
Prawaopoaobiehstwo wystąpienia tego rodzaju błędów
w granicacn nie przekraczających Okresionej wielokrotności
błęau Sreaniego (przy zaiozemu, ze wartość przeciętna mie
rzonego parametru pokrywa się z początkiem Ukiaau współ
rzędnych prostokątnych) wyraża się znanym wzorem

u = T cos <p

X

F(x) = P(X<x) =---- ɪ I e
my Zπ J

1

v = r sin φ

Jakobian przekształcenia powyższych współrzędnych wy
nosi r. Po podstawieniu nowych zmiennych do całki (7)
otrzymamy
Γ

P(X, YQE) =

—J

2”

-lrɪ

dr J re

dφ =

2

(8)

Xs

“

dx

(3)

W całce (8) zamienimy zmienną, przyjmując
r2 = 2i;

gdzie m — błąd średni pomiaru.

r dr = dl

Po podstawieniu nowej zmiennej otrzymamy

Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu pomiaru nie prze
kraczającego 1 m, z m i ύ m wynosi U,oozoy; u∪545u i U,⅛y∕3U
oαpowιeαnιo. JNiatomiast prawαopoαooιensιwo wystąpienia
błęau przekraczającego 3 m jest Darazo małe, gayz wynosi
zaieawie U,0027. Jjiatego tez przyjmuje się, ze Dięay pomia
rów, które przekraczają wιeiκosc 3 m, są wynikiem pomył
ki ODserwatora i można ich nie Drać poa uwagę.
Pozycja okrętu jest wynikiem pomiaru co najmniej dwóch
parametrów, z których kazay obciążony jest określoną wiel
kością błędu średniego pomiaru tego parametru. Najczęściej
pozycję Okrętu określa się z pomiaru dwóch parametrów.
Ale jeżeli nawet pozycja określona jest z pomiaru większej
ilości parametrów, to zawsze można je zredukować (przez
odpowiednie ich opracowanie) do dwócn. Dlatego też w celu
uproszczenia rozważań będziemy dalej przyjmować, że błąd
pozycji okrętu jest wynikiem tylko dwóch błędów pomiaru
parametrów nawigacyjnych.
Jeżeli założymy, że powyższe błędy są niezależne, to praw
dopodobieństwo wystąpienia błędu pozycji nie przekraczają
cego określonej wielokrotności błędów pomiaru może być
obliczone z wyrażenia
1

CC

-li—+ ɪɪ-)
2∖mJ
mJ ' , J

W
gdzie ml i mi — błędy średnie pomiaru.

W powyższym równaniu wykładnik potęgi liczby „e” jest
równaniem elipsy przedstawionym w postaci kanoniczej.
Stałość prawdopodobieństwa wystąpienia błędów: X, Y χ×
E będzie miała miejsce wówczas, gdy wykładnik potęgi
liczby „e” będzie wielkością stałą, tj.

P(X,YCE) = I e~'dl = 1 — e

-Ir1
*

(9)

Jeżeli chcemy obliczyć prawdopodobieństwo znajdowania
się pozycji okrętu wewnątrz elipsy błędów, której półosie
są wielokrotnością k błędów śreanich, to wyrażenie podcałkowe (równanie 7) względem zmiennej r należy scałkować
w granicach od r = O, do r = kr, gdzie k jest współczynni
kiem, który wyraża stosunek półosi elipsy błędów do błę
dów średnich. Otrzymamy wówczas
-l(kr)∙

P(XlYCLElt) = I -e
(10)
Wielkość r w wyrażeniu (10) przyjąć możemy jako rów
ną 1. Jest to bowiem „promień” średniego okręgu błędów
równoważnego odnośnie do prawdopodobieństwa średniej
elipsie błędów. Otrzymamy wówczas
P(XlYCEk) = l-e

-I“

(H)

Obliczenie prawdopodobieństwa wg wzoru (11) nie nastrę
cza trudności. W tablicy 1 przedstawiono prawdopodobień
stwo odpowiadające elipsom błędów dla k w granicach od
O do 5 i Δ k = 0,1.

Π. Prawdopodobieństwo wystąpienia błędu pozycji okrętu
nie przekraczającego określonej wielokrotności błędu śred
niego pozycji (M)
W celu obliczenia pradopodobieństwa znajdowania się po
zycji okrętu wewnątrz okręgu o promieniu równym M
(rys. 1 i równość 1) wykorzystamy wyrażenie (6). Otrzy
mamy

W celu uproszczenia oznaczeń założymy, że

mɪ = o;
Równanie (4) otrzyma postać
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τns = &

(12)

(6)

P(X,Yζ∑M) =

Tablica 1

c

P
0,00000
0,00499
0,01980
0,04400
0,07688
0,11750
0,16473
0,21730
0,27385
0,33302
0,39347
0,45393
0,51325

k

(Ό
iych
tych

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20

k

k

P

1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2.40
2,50

2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80

0,57044
0,62469
0,67535
0,72196
0,76425
0,80210
0,83553
0,86466
0,88975
0,91108
0,92899
0,94387
0,95606

0,96595
0,97388
0,98016
0,98508
0,98889
0,99181
0,99402
0,99568
0,99691
0,99781
0,99847
0,99894
0,99927

3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00

0,99950
0,99966
0,99978
0,99985
0,99990
0,99994
0,99996
0,99997
0,99998
0,99999
0,99999
0,99999

π ab J
O

2a3b3

1

z cos*®

sin2® \

P(X,YqM) = ^-

ar

(13)

O

τdr = dt

Pamiętamy też, że promień r jest w naszym przypadku
równy M (równ. 1), tj.

πab

ʃ* ʃ

rętu
red-

l p°;
M
rzy-

(12)

sin
dn’
’® \

®
*
cos

e

(-C + →J-)

dt

(15)

Po analogicznych przekształceniach jak i w wyrażeniu
(14) otrzymamy
π

)

ʃ
O

∕α∙ + b∙

O

. ft∕α
*
+ t>

O

π

P(X,γcM)≈ ɪ

dφ (14)

cos2 φ
*sin ®
—ɪ +
αb‘

P(X.YCMl>-⅛∫⅜

Po zamianie zmiennych i właściwym oznaczeniu granic
całkowania, otrzymamy

(9)

πab J

π
2

r = M = √α2 + 62

T

b*

Według wzoru (14) można obliczyć prawdopodobieństwo
znajdowania się pozycji okrętu wewnątrz okręgu, którego
promień równa się błędowi średniemu pozycji (M) okrętu
przy różnym stosunku półosi średniej elipsy błędów.
Jeżeli natomiach chcemy obliczyć prawdopodobieństwo
zaistnienia błędu nie przekraczającego określonej wielokrot
ności błędu średniego pozycji (M), to wyrażenie podcałkowe
(równanie 13) należy scałkować w przedziale od r = 0 do
r = kM = k }∕a2γb2. Po dokonaniu zamiany zmiennych,
podobnie jak w równaniu (13), otrzymamy

n

'

¡tręień1 od

e

π
^2^
±f
O

Jakobian przekształcenia współrzędnych równa się r.
Po dokonaniu w wyrażeniu (12) zamiany zmiennych, otrzy
mamy

r, = 2t;

(11)

⅛"c∙s(τ,8⅛'-i∫

P(X, YCM) = 1

y — r sin φ

W powyższej całce zamienimy zmienne przyjmując

(10)
ówdów
Iniej

---------------- ------------- dφ
cos2 φ
sin2 φ
+
di
bi

π
^2^

n

W powyższej eałce dokonamy zamiany zmiennych prze
chodząc do współrzędnych biegunowych. Przyjmujemy, że

O

ania
:osie
calwać
anibłę-

π ab J
O

b-

*
a

c⅛f+⅛f)

*∙>(
-∣<-+
e

=J-f

π ab

πab

(8)

n

π
^2^

P

0

X = r eos<p,

wy(7)

k

P

1 t
.*
, ')(C+0
/ cos’®
sin≡φ ∖
-2
< , 0≈ + 0

^2^

P(X, YCMfc) = 1 --ɪ-

dt

cos2 φ

πab

O

O

P(X,Yζ∑M) =

a*

ʃ

~~a2

sin 2φ

t

dφ (16)

b3^~

I, a b zmienia się w granicach
Jeżeli założymy, że a
od O do 1 (rys. 1 i równ. 1), to wzór (16) przyjmie postać

π
^2^

1 / .
f.x cos
®
*
-2^(β +Ł )—+

1

=4 f

sin2 φ

cos2 φ

πab J
O

~ã2

'

φ
*
sin

π

-

T
II·

dtp

—e

o

^b~
Tablica 2

. b
k\

0

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

X 1,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00

0,68269
0,72867
0,76986
0,80640
0,83849
0,86639
0,89040
0,9108',
0,92814
0,94257
0,95450
0,96472
0,97219
0,97855
0,98360
0,98758
0,99078
0,99307
0,99489
0,99427
0,99730
0,99807
0,99863
0,99905
0,99934
0,99954
0,99969
0,99979
0,99986
0,99991
0,99994

0,68269
0,78877
0,77004
0,80663
0,83874
0,86665
0,89067
0,91113
0,92838
0,942'9
0,95470
0,96445
0,97235
0,97868
0,98372
0,98767
0,99075
0,9^313
0,99494
0,99631
0,99733
0,99809
0,99864
0,99905
0,99934
0,99954
0,99969
0,99979
0,99986
0,99991
0,99994

0,68266
0,72907
0,77056
0,80730
0,83950
0,86745
0,89147
0,91190
0,92911
0,94346
0,95530
0,96498
Ό,97280
'0,97907
0,98404
0,98794
0,99097
0,99330
0,99508
0,99649
0,99742
0,99815
0,99869
0,99908
0,99936
0,99956
0,99970
0,99980
0,99987
0,99991
0,00994

0,64277
0,70981
0,76820
0,81779
0,85899
0,89248
0,91920
0,94012
0,95623
0,96843
0,97753
0,98421
0,98905
0,99250
0,99494
0,99662
0,99778
0,99856
0,99908
0,99942
0,99964
0,99978
0,99986
0,99992
0,99995
0,99997
0,99998
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999

0,63654
0,70518
0,76530
0,81656
0,85919
0,89382
0,92132
0,94268
0,95894
0,97107
0,97994
0,98631
0,99081
0,99392
0,99604
0,99746
0,99840
0,99900
0,99939
0,99963
0,99978
0,99< 87
0,99< 93
0,99996
0,99998
00,9999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999

0,63313
0,70259
0,76359
0,81574
0,85917
0,89443
0,92239
0,94403
0,96040
0,97252
0,98128
0,98749
0,99179
0,99472
0,99666
0,99793
0,99874
0,99925
0,99956
0,99974
0,99986
0,99992
0,99996
0,99998
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999

0,63212
0,70180
0,76307
0,81548
0,85914
0,89460
0,92270
0,94442
0,96084
0,97295
0,98168
0,98789
0,99209
0,99496
0,99685
0,99807
0,99884
0,99932
0,99961
0,99< 71
0,99988
0,99993
0,99996
0,99998
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999
0,99999

0,68226 0,68010 0,67351
0,73002 0,73059 0,72866
0,77246 0,77489 0,77628
0,80982 0,81346 0,81704
0,84240 0,84674 0,85163
0,87053 0,87520 0,88076
0,89456 0,89929 0,90504
0,91489 0,91947 0,92509
0,93191 0,93620 0,94148
0,94602 0,94994 0,95473
0,95760 0,96108 0,96534
0,96699 0,97004 0,97372
0,97454 0,97716 0,98028
0,98055 0,98275 0,98536
0,98528 0,98710 .Ό, 98924
0,98896 0,99045 0,99218
0,99180 0,99300 0,99437
0,99397 0,99492 0,99599
0,99560 0,99635 0,99718
0,99683 0,99740 0,99803
0,99773 0,99817 0,99864
0,99839 0,99873 0,99907
0,99887 0,99912 0,99938
0,99922 0,99940 0,99958
0,99946 0,99959 0,99)73
0,99963 0,00073 0,99982
0,99975 0,99982 0,99988
0,99984 0,99988 0,99993
0,99989 0,99992 0,99995
0,99993 0,99995 0,99997
0,99995 0,99997 0,99998

0,66297
0,72324
0,77507
0,81897
0,85568
0,88603
0,91086
0,93097
0,94707
0,95984
0,96984
0,97760
0,98354
0,98804
0,99140
0,99389
0,99571
0,99702
0,99795
0,99861
0,99907
0,99938
0,99959
0,99974
0,99983
0,99989
0,99993
0,99996
0,99997
0,99998
0,99999

0,65189
0,71622
0,77184
0,81892
0,85804
0,89001
0,91575
0,93618
0,95220
0,96459
0,97407
0,98122
0,98656
0,99050
0,99336
0,99541
0,99687
0,99789
0,99860
0,99908
0,99940
0,99962
0,99976
0,99985
0,99991
0,99994
0,99997
0,99998
0,99999
0,99999
0,99999

b~ cos2 φ + sin2 φ

Równania (17) nie udaje się roz
wiązać bezpośrednio, wyrażając to
rozwiązanie za pomocą funkcji ele
mentarnych. Można je natomiast
rozwiązać stosując przybliżone me
tody obliczania całek oznaczonych,
chociaż samo wyliczanie, w danym
przypadku, byłoby bardzo uciążli
we. Za pomocą maszyny cyfrowej
Odra 1013 obliczono prawdopodo
bieństwo wystąpienia błędu pozycji
w granicach nie przekraczających
określonej wielokrotności k błędu
średniego pozycji (M) i dla różnej
wartości b.
W tablicy 2 przedstawiono prawdo
podobieństwo P obliczone wg wzoru
(17) dla k w przedziale od 1 do 4 i
Zl k = 0,1 oraz dla b w przedziale od
O do 1 (b = 0; 0,05; 0,1; 0,2; ...; 1,0).

III Niektóre wnioski z porównania
kryteriów oceny dokładności
określenia pozycji okrętu
Zastosowanie do praktyki nawi
gacyjnej wyników zawartych w
tablicach 1 i 2 polega m.in. na
ustaleniu tzw. maksymalnego (gra
nicznego) błędu pozycji okrętu.
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Pod pojęciem: maksymalny (graniczny) błąd pozycji okrę
tu rozumieć będziemy taki błąd pozycji (będący wielokrot
nością średniej elipsy błędów lub błędu średniego po
zycji M), który spełnia warunek, iż prawdopodobieństwo
zaistnienia błędu pozycji okrętu większego od tej ustalonej
wielkości błędu pozycji jest bliskie zeru. Innymi słowy mo
żemy powiedzieć, iż maksymalny błąd pozycji jest to taka
wielkość błędu pozycji, która spełnia warunek, iż wystąpie
nie błędu pozycji okrętu większego od maksymalnego błędu
pozycji jest mało prawdopodobne, a prawdopodobieństwo,
iż błąd pozycji okrętu nie przekracza maksymalnego błędu
poeycji jest prawie że pewne.
Ustalenie wielkości maksymalnego błędu jest bardzo ważr.e, gdyż wielkość tę bierze się za podstawę ido różnego ro
dzaju ustaleń związanych z zapewnieniem bozpieczeństwa
pływania okrętów i skuteczności wykorzystania broni mor
skich. Wielkość maksymalnego błędu jest bowiem brana
pod uwagę przy różnego rodzaju kalkulacjach przestrzen
nych na morzu. Nie wdając się w szczegóły zagadnienia, ja
ko nie związanego bezpośrednio z tematem, można jedynie
stwierdzić, że jesteśmy zawsze zainteresowani, aby wielkość
tego błędu była jak najmniejsza.

Aby ustalić wielkość maksymalnego błędu pozycji przypomnijmy, iż dla rozkładu zmiennej jednowymiarowej —
o czym nadmieniono już we wstępie—przyjmuje się, iż błąd
graniczny (maksymalny) jest równy co do wielkości trzem
błędom średnim. Prowdopodobiehstwo wystąpienia błędu
pomiaru większego niż błąd maksymalny (graniczny) jest
bardzo małe i wynosi 0,0027, a natomiast prawdopodobień
stwo wystąpienia błędu nie większego niż maksymalny jest
bardzo duże i wynosi 0,9973.
Wydaje się, że te wartości prawdopodobieństwa można
-również przyjąć za podstawę ustalenia wielkości maksymal
nego błędu dwuwymiarowej zmiennej losowej. Oznacza to,
iż przyjmujemy, że prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
pozycji, który nie przekracza wielkości maksymalnego błę
du pozycji, jest równe 0,9973, a prawdopodobieństwo wystą
pienia błędu nożycji większego od maksymalnego jest równe
tylko 0,0027. Biorac pod uwagę powyższą zasadę spróbujmy
ustalić wielkość maksymalnego błędu pozycji, będącego wie
lokrotnością średniej elinsy błędów oraz wielokrotnością
błędu średniego pozycji (M).
Na podstawie wzoru (11) i tablicy 1 łatwo można ustalić,
iż prawdopodobieństwo 0,9973 odpowiecie elipsie błędów,
która jest wynikiem powiększenia półosi średniej elipsy
błędów 3.44 razy (k = 3,44). Możemy zatem przyjąć, iż
maksymalny błąd pozycji, wyrażany wielkością średniej
elinsy błędów, jest równy elipsie błędów, której nółosie są
3,44 razy wieksze niż półosie średniej elipsy błędów.
Czesto spotyka się w literaturze stwierdzenie, że błąd po
zycji równy potrójnej średniej elipsie błędów (P = 0.98889)
jest błedem maksymalnym. Wvdaje się jednak, że takie
stwierdzenie zbvt upraszcza zagadnienie. Za maksymalny
błąd nozvcji naleζv bowiem przyjmować e1ipse błędów,
której nółosie są 3,44 razy większe niż półosie średniej
elipsy błędów.
Ustalenie maksymalnego błędu pozycji, wyrażonego wie
lokrotnością błędu średniego pozycji Μ. jest sprawą nieco
bardziej złożoną, niż to było z elipsami błędów. Porównując

dane zawarte w tablicy 2 widzimy, iż prawdopodobieństwo
wystąpienia błędu pozycji nie przekraczającego wielkości
błędu średniego jest zawarte w granicach od 0,63312 (dla
b = 1) do 0,68269 (dla b = 0). W praktyce nawigacyjnej spo
tykamy się z przypadkami, iż wielkość b przyjmuje prawie
wszystkie wartości w granicach od 0 do 1 (0 < b < 1).
Z wartością b = 1 (α = b = 1) mamy do czynienia wśwczas, gdy błędy linii pozycyjnych są równe, a lilie te prze
cinają się pod kątem równym 90° (rys. 1). Jak wiadomo,
w praktyce nawigacyjnej przyjęto określać pozycje, gdy kat
przecięcia się linii pozycyjnych jest nie mniejszy od 30°.
Jeżeli więc założymy, że błędy linii pozycyjnych są równe,
a linie pozycyjne przecinają się pod kątem 30° (rys. 2), to
w danym przypadku wartość b = 0,263.
Z powyższego wynika, że nawet przy jednakowych błę
dach pozycji wielkość b może zmieniać się w sz-erokiem
pczedziale (od 0,26 do 1).
Jeżeli błędy linii pozycyjnych są różne, a linie te będą
przecinały się pod kątem ok. 30°, to wartość b będzie jss^cze mniejsza niż 0,26. W praktyce nawigacyjnej mamy bar
dzo często do czynienia z sytuacjami, że wartość b jest blis
ka zeru. Tak np., gdy pozycję okrętu określamy z przecię
cia się linii namiaru z linią nabieżnika, to możemy przy
jąć, że błąd średni pierwszej linii pozycyjnej jest ok. 60. razy
większy od błędu drug⅛i linii pozycyjnej (błąd średni po
miaru kierunku ± Io i ± T odpowiednio). Jeżeli te linie po
zycyjne przecinać się będą pod katem równym 30°, to dla
takiego założenia wartość b <=≈i 0,008. Wartość b jest wiec
bliska zeru. Sytuacja założona powyżej nie jest wcale
w praktyce nawigacyjnej sytuacja szczególną. Trjeba tu
jednak nadmienić, że chociaż b może osiągać wartości blis
kie zeru, to jednak nigdy nie przyjmuje wartości zero, gdyż
wówczas mamv do czynienia z błedem zmiermei jednowy
miarowej. Kolumna 2 w tablicy 2 podaje takie właśnie
prawdopodobieństwo. Ale z tejże tablicy wynika, że nawet
gdv b = 0.05. to prawdopodobieństwo jest w przybliżeniu
takie same jak i wówczas, gdy b = 0.
Z powyższych rozważań wynika wiec, że wyrażając błąd
pozycji -okrętu wielkością błędu średniego pozycji M, nie
można ustalić wielkości maksymalnego błędu pozvcii jako
jednej tylko wielokrotności błędu średniego pozycji M, jak
to miało np. miejsce przy elipsach błędów. Kierpiac się przy
ustale-,iυ maksymalnego błędu pozycji wielkością prawdo
podobieństwa 0,9973. otrzymamy, że za maksvmalnv błąd
pozycji należy przyjąć zwiększony od 2.5 (dla b = 1) do 3
(dla b = 0,05) błąd średni pozycji M (tab. 2).
Obliczaiac błąd średni pozycji (M) nie interesujemy się
zwykle, jakiemu stosunkowi półosi średniej elipsy błędów
on odpowiada W takim przypadku należy przyjmować, ze
maksymalny błąd pozvcii jest równy potrójnej wielkości
błędu średniego pozycji M, tj.
Mmaks = 3 M

Jeżeli natomiast znamy wartość b. wówczas pamiotaiaɑ
o zachowaniu poziomu prawdopodobieństwa równego 0.997.3,
możemy każdorazowo wybrać odpowiedni współczynnik
z tablicy 2 (zawarty w granicach od 2.5 do 3). przez który
należy pomnożyć błąd średni pozycji M, aby otrzymać ma
ksymalny błąd pozycji.
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Linia równych namiarów i jaj podstawowe własności
Namiar jest to określony kierunek, na którym położony
jest obserwowany obiekt. Natomiast przez pojęcie na
mierzania rozumie się wyznaczanie tego kierunku przez po
miar kąta zawartego pomiędzy północną częścią południka
przechodzącego przez miejsce obserwacji a linią łączącą
obserwatora z namierzanym obiektem.
Rozróżniamy dwa rodzaje namierzania: obce i własne.
Pierwszy rodzaj namierzania nie sprawia poważniejszych
trudności, gdyż ustalony namiar jest jednocześnie linią po
zycyjną namierzanego obiektu. Drugi rodzaj namierzania
jest bardziej złożony i dlatego poświęcimy mu więcej uwagi.
Z uwagi na rodzaj urządzeń, za pomocą których określa
się kierunek, na którym znajduje się obserwowany obiekt,
odróżniamy namiary: optyczne, radiowe (radionamiary),
dźwiękowe (akustyczne), cieplne.

nej radiostacji należy wyznaczyć przynajmniej dwa radio
namiary z punktów o znanych współrzędnych. Odpowied
nikiem tego rodzaju namierzania w geodezji jest metoda
wcięcia w przód. Rozkład błędów określania pozycji wymie
nioną metodą ilustruje rys. 2.
Za pomocą jednego radionamiernika znajdującego się na
pokładzie okrętu (P) pozycje można określić przez kolejne
namierzania dwóch czynnych radiostacji zlokalizowanych
w punktach A i B, o znanych współrzędnych (rys. 3). W ce
lu wyznaczenia współrzędnych przestrzennych, np. współ
rzędnych sztucznych satelitów Ziemi, niezbędne są radiona
mierniki dwuwymiarowe ,pozwalające określić namiar za
równo w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Pomierzyw
szy bowiem jednocześnie z dwóch punktów A i B, o zna
nych współrzędnych kąty ɑɪ i α2 oraz kąty pionowe β1 i βi

Rys. i

We współczesnej nawigacji poza namiarami optycznymi,
szczególnie duże zastosowanie mają namiary radiowe. W lot
nictwie i żegludze morskiej radionamiary stanowią jeden
z bardzo ważnych elementów nawigacji. Poważne znaczenie
mają radionamiary w nawigacji kosmicznej jako jedna
z podstawowych metod określania współrzędnych prze
strzennych obiektów kosmicznych. Szerokie zastosowanie
mają również w meteorologii do określania położenia fron
tów powietrznych i w astronomii — do określania kierunku
na ciała niebieskie na podstawie ich własnego promienio
wania elektromagnetycznego.

można obliczyć współrzędne przestrzenne, a w związku
z tym i wysokość lotu (H), (rys. 4).
Linia pozycyjna, na której namiar na radiostację, wy
konany z okrętu lub samolotu, jest wielkością stałą, będzie
linią krzywą, którą nazywamy linią równych namiarów
[1, 3, 4], Przebieg tego rodzaju linii na sferze różni się od
przebiegu ortodromy, która — jak wiadomo — jest linią
o zmiennym azymucie w każdym jej punkcie; wskutek
zbieżności południków w biegunach, ortodroma jako łuk
koła wielkiego musi bowiem przecinać każdy z południków
pod innym kątem.
Linia równych namiarów jest zatem krzywą na po
wierzchni kuli ziemskiej łączącą punkty, w których namiar
na radiostację S ma wartość stałą; jest to więc miejsce
geometryczne Viierzcholkow kąta sferycznego o stałej war
tości a, którego Ortodromiczne ramiona przechodzą przez
dwa stałe punkty kuli — biegiin Bn i miejsce radiostacji S.
Padaniem własności linii równych namiarów zajmowano

Rys. 3.

Kierunek, na którym znajduje się źródło promieniowa
nia fal radiowych (punkt P) określa się za pomocą radiona
miernika w stosunku do południka przechodzącego przez
miejsce obserwacji (punkt A, rys. la). Zatem, za pomocą
jednego radionamiaru można określić tylko kierunek na
mierzanej radiostacji. W celu określenia pozycji namierza-

się już w ubiegłym wieku. W rezultacie tych badań zcstało
ustalone, że linia równych namiarów na powierzchni kuli
ziemskiej przybiera postać ogromnie skomplikowanych
krzywych nazywanych w matematyce przestrzennymi Iemniskatami.
Równanie linii równych namiarów wprowadza się w opar
ciu o wzory trygonometrii sferycznej, wyrażające związki
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pomiędzy czterema kolejnymi elementami trójkąta sferycz
nego, dwoma bokami trójkąta sferycznego (Bn P, PS), kątem
między nimi (a) i jednym z kątów przyległych (2); wzory
te — jak wiadomo — noszą nazwę wzorów cotangensowych.
Z trójkąta PBnS (rys. 5) otrzymamy:
ctg a sin λ = tg φs cos φ- sin y cos 2
(1)
W równaniu tym wielkości a i φs są stałe, zmienny jest

wynika, że linie równych namiarów można podzielić na 3
grupy:
— pierwsza a >90o — φs
— druga a — 90o — <ps
— trzecia a < 90o — ys
Jeżeli a > 90o — φs, wówczas linia równych namiarów po
siada dwie gałęzie:
— jedna przechodzi przez biegun Bn i miejsce radiostacji S,
— druga — symetryczna — przechodzi przez punkty Bs i S1
(przeciwległe miejsce na kuli ziemskiej dla bieguna Bn
i dla równoważnej radiostacji S).
Jeżeli α = 90o — φs, wówczas jedna gałąź krzywej prze
chodzi przez bieguny Bn i Bs, a druga symetrycznie — przez
punkty S i S1. Na koniec, gdy « > 90o — φs, wówczas sy
metryczne gałęzie linii równych namiarów przechodzą przez
punkty Bn, S1 i Bs, S. Poza tym linie równych namiarów
są symetryczne względem okręgu południkowego radiostacji
S1 Bn S Bs. Wniosek ten wynika stąd, że gdy zmienimy
jednocześnie znaki przy 2 i a, wówczas równanie (1) nie
zmieni się, to znaczy dla namiaru (360° — a) krzywa ta bę
dzie taka sama jak dla namiaru a, rozciągająca się syme
trycznie względem południka radiostacji S1 Bn S Bs.

punkt P (φ, λ), przy czym kąt 2 liczony jest od południka
punktu S. Przyjmując zatem kolejno szerokości (y1, y2 · ■ ·
φn) dla poszczególnych punktów linii równych namiarów
można na podstawie równania (1) obliczyć ich długości geo
graficzne A1, A2 ... 2∏. Następnie, mając współrzędne geo
graficzne odpowiedniej ilości punktów rozważanej linii
można wykreślić tę linię na powierzchni kuli lub jej obraz
na mapie; łatwo już wówczas wnioskować o charakterze
tych krzywych w zależności od parametrów φs, As i a.

W przypadku, gdy zamiast a podstawimy (α + 180°), wów
czas równanie (1) nie zmieni się również. Oznacza to, że
linia odpowiadająca namiarowi a na jednej połowie kuli
ziemskiej przechodzi w linię odpowiadającą namiarowi
(α + 180°) na drugiej połowie kuli ziemskiej.
Zagęszczenie linii równych namiarów na powierzchni
kuli ziemskiej jest różne, a mianowicie: przy danej wiel
kości ys najbardziej gęsto są rozłożone linie równych na
miarów, bliskie 180°, natomiast dla namiarów od (90o — ys)
do 0° — linie te są rozłożone stosunkowo rzadko. Okolicz
ność ta ma szczególnie duże znaczenie podczas oceny do
kładności pozycji okrętu lub samolotu, określonej za pomocą
radionamiarów’.
Kierunek linii pozycyjnej w punkcie P możemy określić
za pomocą kąta γ (azymutu), pod którym linia równych na
miarów przecina południk w tym punkcie.
Z trójkąta RKP (rys. 5) wynika, że:
KR
JAcosy
tg (iso - y) =

= —-

Przechodząc do trójkąta elementarnego możemy napisać:
dλ
(2)
— tg γ = —- cos y
dy

Np. dla okrętu lub samolotu znajdującego się na szero
kości geograficznej φs = 50 oN na zachód od radiostacji linie
te przebiegają tak, jak to pokazano na rys. 6, z którego
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dλ
Wartości pochodnej -— dla linii równych namiarów uzyskaaφ
my z równania (1) przez różniczkowanie względem φ i 2:
ctgα cos 2 dλ = — tg y, sin yd— CosAcosydy + sin AsinydA,
skąd:
dA
tgy, siny + CosAcosy
(sinφ, siny cosy, CosAcosy) sina
d<p
sin2siny — CtgacosA
(-cosa cos A + sina sin A siny) cosy,
(3)

\
/

Z trójkąta sferycznego SBnP wynika ponadto (na mocy
twierdzeń Cosinusowych):

Tablic. 1

Średnia szerokość geograficzna

cosD = siny5 siny -¡- cosy5 cosy cos A,

∖

/

cosα5 = —cosacosA + smasinA siny
(4)
Podstawiając te wyrażenia do równania (3) otrzymamy:
dλ
CosDsina
<S>
dφ
Cosa5Cosy5
Z wzoru sinusów wynika zależność następująca:
sin a
sin α5

przeto

cosφs

dλ

cos D sin a5

cosφ
ccsD
-------- tg ɑ.

(6)
ccs<p
Na koniec, po podstawieniu tej wartości do równania (2)
otrzymamy:
dy

Cosycosa5

tgX = ~ CosDtga5

(7)

Z równania (7) wynika, że w przypadku, gdy γ = 90 °, wów
czas αs = 90°, a więc linia równych namiarów pokrywa się
z równoleżnikiem. Natomiast w przypadku, gdy γ = 0°,
wówczas as = 0°, linia równych namiarów pokrywa się
z południkiem.
Różnica między namiarem Ioksodromicznym a kierun
kiem określonym przez styczną do linii równych namiarów
wzrasta od kierunku południkowego ku kierunkowi rów
noleżnikowemu, osiągając swoje minimum (zero) na kierun
ku O—180o, maximum zaś na kierunku 90° — 270°.
W tablicy 1 podane są dla różnych szerokości geograficz
nych maksymalne odległości, na których różnica pomiędzy
namiarem Ioksodromicznym a kierunkiem na styczną do
linii równych namiarów nie przekracza 15' (1). Zatem
w celu zwiększenia dokładności wyznaczenia pozycji
okrętu lub samolotu z namiarów własnych wydaje się celo
we korzystanie w nawigacji z map, na których linie rów
nych namiarów odwzorowrują się jako linie proste. Odwzo
rowanie takie znane jest w literaturze naukowej. Główna
zaleta wymienionych wyżej map polega na tym, że można
na nich wykreślić dla określonej radiostacji pęki linii rów
nych namiarów jako linii prostych dających w miejscach
przeciec pozycję okrętu lub samolotu (3).
Dzieląc zatem obie strony równania (1) przez wyrażenie:
otgα cosy>, otrzymamy:
secφsinA = tg <p, tg a — tg<pcosAtgα
(8)
W równaniu tym, jak wiadomo, wielkości a i φs sa stałe,
zmienne natomiast są y i A. (bieżące współrzędne statku lub
samolotu).
Ponieważ linia równych namiarów na omawianej manie
ma być linią prostą, przeto bieżące wsnółrzędne okrętu lub
samolotu w układzie współrzędnych kartezjańskich OXY
wyrazimy w sposób następujący:
X = tgy cos λ
(9)
y = secy sini
W rezultacie, po podstawieniu wartości z równania (9) do
równania (8) otrzymamy równanie linii prostej w postaci
kanonicznej:
y = c ± kx
(10)
gdzie
J
C = tgφ5tga
k = tga
Przy czym współczynnik kątowy k jest dodatni, gdy a jest
kątem ostrym, zaś ujemny wówczas, gdy jest kątem roz
wartym.
Południki są — jak wiadomo — miejscami geometryczny
mi punktów o stałej długości geograficznej, czyli A = const.
Zatem, abv otrzymać równanie obranego nołudnika, należy
7 równań (O) wyeliminować wartość <p. W tym celu podnie
siemy do kwadratu obie strony równania (9) i odejmując
stronami w ten sposób uzyskane wartości, otrzymujemy:
xt
y*
(H)
cos1 λ
sin2 A
a to, jak łatwo zauważyć, jest równanie hiperboli.
’) Prosta przechodząca Drzez ogniska, z którei usunięto odcinek
IAczacy ogniska, jest ZdePonerowana hiperbola. Tak samo Symetralna odcinka łączącego ogniska iest hiperbola Zdegenerowanq. w tym
drugim przypadku różnica odległości od ognisk jest równa zero.
Odcinek mɪedzv ogniskami jest też ehpsa (ZdegenerowanaV
Otrzvmuiemy ia wówczas, gdv lako wartość sumy odległości od
ognisk przyjmiemy długość odcinka między ogniskami.

Kierunek na radiostację

70°

60°

50°

40°

30°

20°

10°

OO

miłe morskie

O0

180°

IO0
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°

170°
160°
150°
140°
130°
120°
IlOo
IOO0

I 360°

190°
200
210
220°
230°
240°
250°
260°
270°

350°
340°
350°
320°
310°
300°
240°
280°

OO

OO

OO

56
28
20
15
13
12
11
10
9

110
56
39
30
26
32
21
19
18

167
84
59
46
38
35
31
29
28

OO

OO

OO

224
112
79
61
51
47
42
38
37

334
168
118
92
76
70
62
58
56

545
223
166
148
124
113
102
94
83

1130
568
395
307
258
235
210
195
187

Ogniskowa wszystkich hiperbol, które są obrazami połud
ników wynosi:
d = ]∕sin2 A + Cos2A «= 1 = const
co oznacza, że w odwzorowaniu tym południki przyjmują
postać hiperbol współogniskowych. Ta rodzina hiperbol
współogniskowych pokrywa płaszczyznę jednoznacznie i bez
luk, to znaczy, że przez każdy punkt płaszczyzny przechodzi
dokładnie jedna hiperbola z tej rodziny (5)1).

Rys. 7

Równoleżniki są miejscami geometrycznymi punktów
o stałej szerokości geograficznej, czyli y = const. Podsta
wiając więc we wzorach (9) y = const otrzymamy współ
rzędne X i y wszystkich punktów obranego równoleżnika.
W tym celu należy obie strony równania (9) podnieść do
kwadratu, a otrzymane wartości dodać stronami:
X2

yt

7T→-⅛-=l
tg2 y
sec2 y

(12)
'

Równanie to — jak wiadomo — jest równaniem elipsy.
Ogniskowa wszystkich elips, będących obrazami równoleż
ników, wynosi:
d — ]∕sec2φ — tg2y = 1 = const
co oznacza, że w odwzorowaniu tym równoleżniki przybie
rają postać elips współogniskowych. Ta rodzina elips współ
ogniskowych pokrywa płaszczyznę również jednoznacznie
i bez luk (5)®).
Wobec tego, w omawianym odwzorowaniu, przez każdy
punkt płaszczyzny przechodzą dokładnie dwie krzywe ukła
dów współrzędnych hiperbol i elips (rys. 7). Współogniskowe hiperbole i elipsy tworzą zatem dwie wzajemnie ortogo
nalne rodziny krzywych, które są obrazem siatki geogra
ficznej (5).
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Poszukiwania w celu ściślejszego określenia dokładności warstwie
Wstęp. W 1902 r. Koppe [1] podał w formie znanego
prostego równania wzór na średni błąd wysokości zdjęcia
topograficznego, w którym błąd zmienia się wraz ze zmianą
kąta nachylenia terenu. Późniejsze badania wykazały, że
wpływ nachylenia terenu na dokładność opracowań wyso
kościowych nie ma decydującego znaczenia. Szczególnie wi
dać to przy fotogrametrycznych opracowaniach wysokościo
wych, gdzie błąd wysokości fotogrametrycznej warstwicy
praktycznie jest niezależny od nachylenia terenu, co w gra
ficznym przedstawieniu tegoż wzoru przejawia się nieznacz
nym nachyleniem krzywej błędu do osi odciętych. I mimo
że wielu autorów uważało za konieczne badanie nie tylko
geometrycznych własności położenia warstwie, lecz także
wyznaczanie morfologicznej jakości map topograficznych,
wzór Koppego do dnia dzisiejszego jest prawie wyłącznie
używany do badań warstwie.
W latach pięćdziesiątych bieżącego stulecia ukazało się
szereg prac poświęconych wprowadzeniu i cmówieniu no
wych metod zmierzających do dokładniejszego określenia
dokładności warstwie, a tym samym i map topograficz
nych. Metody te cechuje wiele bezsprzecznych zalet i cieka
wych rozwiązań, jak:
— wprowadzenie błędów kierunku i krzywizny warstwicy,
— wprowadzenie pojęcia prostowania warstwicy,
— wyznaczanie błędu kierunku z pierwszych i błędu krzy
wizny z drugich różnic błędów położenia,
— podziału błędu położenia na błąd położenia wywołany
przez błąd kierunku i błąd położenia wywołany przez błąd
krzywizny,
— umożliwienie graficznego badania,
— wyznaczanie błędów przez porównanie dwćch równo
rzędnych opracowań,
— wprowadzenie różnego systemu miar
i innych, co stanowi niewątpliwy postęp teoretyczny we
wspomnianym kierunku. Wprowadzenie szeregu nowych po
jęć pozwoliło dokonać wszechstronniejszej, choć nie zawsze
pełnej oceny jakości warstwie. W tym zakresie wyróżnił się
G. Lindig. który w swej rozprawie doktorskiej [21 przedło
żył metodę badania warstwie i podał ją w skrócie w Γ3],
Na t≡n temat i na temat jego pracy wypowiedzieli sie:
H. Hoitz Γ51, R. Finsterwalder [6] i R. Forstner [7] Ze
względu na swa oryginalność zostana przedstawione poniżej
podstawy teoretyczne prac [31, [51 i [71 z zachowaniem toku
rozumowania i symboli podanych przez poszczególnych
autorów.
Metrdi Lindiga (na podstawie Γ31. Lindig w swoich roz
ważaniach wyszedł z zależności Wvnikajacvch z geometrii
różniczkowej pomiędzy dwiema lin::ami. tυrtai warstwic=mi
Iednoimiennymi z tvm. że jedna z nich jest, bezbłędna —
warstwica porównania ∏υh można ją uważać za bezbłędną
względom drugi ej), a druga jest obarczona błędem — war
stwica badana. Po czym wprowadził definicje:
błąd położenia dx; — długość odcinka na linii rzutu
z punktu P; warstwicy porównania H do punktu P¡ na
warstwicy badanej H' (rys. 1).

— błąd kierunku dφ∙i — kąt pomiędzy cięciwą P<_i Pi i cię
ciwą P'i-ι Pi
— błąd krzywizny dκ-l — różnica pomiędzy krzywizną
x¡ w P¡ a krzywizną κ'i w P'i,
(ɪ)
dκι = κi=. κ'i
przy czym krzywiznę definiował jako
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R
κ. _ _
r>

(2)

gdzie r¡ — promień krzywizny w P¡
R — jednostkowy promień krzywizny (w tej pracy
przyjęto R = 500 mm),
— błąd wysokości dh¡ jest równy iloczynowi błędu położe
nia dXi,' przez tangens kąta nachylenia terenu w punkcie
Pi, dhi = dxitsai
(3)
I jak widać, błąd wysokości nie jest wyznaczany bezpośred
nio z pomiaru, a z uprzednio wyznaczonego błędu położenia.
Jest to charakterystyczna cecha metody Lindiga, która mia
ła decydujący wpływ na dobór sposobu wyrównania w póź
niejszym rachunku, o czym będzie mowa w „Zagadnieniach
wyznaczania stałych we wzorze Koppego, rozpatrywanego
od strony rachunkowej”.
Błędy położenia, kierunku i krzywizny można zasadniczo
wyznaczać przez bezpośedni pomiar. Pierwszy z nich od
czytuje się każdorazowo z podziałki milimetrowej przy
łożonej wzdłuż linii rzutu wystawionej prostopadle z war
stwicy porównania. Ze względu na to, że błąd kierunku jest
wielkością kątową, zbudowano przyrząd pozwalający mie
rzyć różnice między kierunkami. Zbudowany jest on z peł
nego koła — przenośnika kątowego i pierścienia, za pomocą
którego można je obracać. Urządzenie to zmontowane jest
na przezroczystej płycie o brzegach prostych, ażeby’można
ją było równolegle przesuwać. Na okręgu zaznaczono przez
nakłucie środek oraz dwie prostopadłe do siebie średnice
z tym, że na jednej z nich symetrycznie względem środka
naniesiono odcinki równe stałej długości cięciw od 5 do
10 mm. Mierzenie odbywa się w sposób następujący: przy
rząd kładzie się na linii porównania (rys. 2a), jednocześnie
miejsce zera jego podziałki pokrywa sie z indeksem na
płycie. Następnie przesuwa się go równolegle, aż jego śro
dek znajdzie się na linii badanej (rys. 2b) i wykonuje sie
obrót przy równoczesnym przytrzymaniu płyty, aż znaczek
cięciwy pokryje sie z linia badaną (rys. 2c). Teraz za pomocą
indeksu można odczytać błąd kierunku. Dla pomiaru błędu

krzywizny wypróbowano kilka metod, a jedna z nich po
lega na mierzeniu opisanym powyżej przyrządem kąta
(rys. 4) pomiędzy dwiema sąsiednimi cięciwami s o stałej
i równej długości. Wartość krzywizny obi'cza się z później
wyprowadzonego wzoru (10). Tutaj możliwe jest wyznacze
nie błędu krzywizny dκ-l z różnicy kątów cięciw ∆dφ (13)
bez określenia pojedynczych krzywizn κi ɪ κ'i.
Jednak z praktycznego punktu widzenia ciągły pomiar po
szczególnych błędów jest uciążliwy, prze to Lindig użył in
nego sposobu — rachunkowego, pozwalającego określić błąd
kształtu warstwicy (na błąd kształtu składają się wpływy
błędów kierunku i krzywizny) z prawidłowo wyznaczonego
błędu położenia. W celu określenia związku pomiędzy wiel
kościami błędów wprowadzono najpierw pojęcie rektyfikacji
warstwicy Gak wiadomo, słowo rektyfikować oznacza mie
dzy. innymi prostować, a z pojęciem tym spotykamy się
także w geometrii różniczkowej), po czym dokonano ko
niecznego uproszczenia warstwie z zachowaniem ich wza
jemnego położenia. Przez rektyfikację (Wvprostowanie) war
stwicy porównania wszystkie błędy położenia dx∙t w kie
runku rzutu są równoległe i ich połączone końce tworzą
poligon (rys. 3), którego bokami są cięciwy. Rozpatrujac
trapez utworzony przez punkty ¿—1. i. i’, (i—1)’ widać, że
kat d(p¡ pomiędzy obiema cięciwami określony przez sto
sunek:
dxi — dxi~1
∆x
tgdφi =
(4)
s
s
jest powyżej zdefiniowanym błędem kierunku.

Po przejściu do nieskończenie małych różnic można wy
powiedzieć zdanie: błąd kierunku pomiędzy Warstwicomi
jest pierwsrą pochodną błędu położenia względem łuku:

R ∙∆φ

(10)

κ =--------------

s∙ρ

a stąd, że:

R

Cr = —

Ponieważ w praktyce nie posługujemy się różniczkami, lecz
wielkościami skończonymi, należy:
— obierać krótsze cięciwy (cd 5 do 10 mir),
— jeżeli przy doborze 5 mm odcinków pomiędzy badany
mi punktami zachodzi możliwość pominięcia drobnych form,
należy mapy odpowiednio powiększyć,
— użyć do badania odpowiednio w:el>ą liczbę punktów
i wówczas równanie (4) można zastąpić równaniem:
dxl — d-v,_,
dx
d<p¡ — --------------- ■ Q = — \Q
(6)
s

s

Uproszczenie to przy większych dφ ma systemat czny cha
rakter i jak podaje Lindig wielkość jego leży jeszcze we
wnątrz osiągalnych dokładności pomiaru i można ją po
minąć.

(U)
Q
W równaniu (10) występuje bezwzględna krzywizna i ażeby
przejść na różnicę krzywizn, Lindig po raz drugi wprowa
dza pojęcie prostowania warstwicy porównania, przez co
uzyskuje dla niej zerową krzywiznę, a zarazem bezwzględ
na krzywizna (10) wyznaczana dla drugiej warstwicy przed
stawia sobą równocześnie różnicę krzywizn względem
warstwicy prostowanej. Prostowanie pociągnęło za sobą
to, że w (10) zamiast różnicy kierunków Δ φ wprowadzono
różnicę błędów kierunków:
∆dφ = dφι — <⅛>,+1
(12)
i otrzymano:
R
dκι =---- dφι
(13)
SQ
a wykorzystując (6)
R(dxι - dii + 1) Q
Rdii
dιi =- --------------------- = ----(14)
s2

s∙ρ s

Powyżej dokonane uproszczenia nie przewyższają nieuniknionych błędów pomiaru, ale należy zwrócić uwagę, że w
praktyce końcowe rezultaty zależą od wyboru odstępu po
między badanymi punktami warstwicy i przy stasowaniu
krótszych cięciw otrzymywano większe błędy krzywizn.
Tłumaczy się to tym, że wówczas przy zmiennej krzywiźnie linia poligonu H' (rys. 3) jest bardziej upodobni`na do
badanej warstwicy H'. Więc przed przystąpieniem do na
noszenia punktów badania na warstwicę porównania ko
niecznie należy na podstawie małych form terenu i skali
opracowania w sposób jasny określić odstęp punktów ba
dania s.
Lindig postawił sobie pytanie: czy także błędy kierunku
i błąd krzywizny są zależne od kąta nachylenia terenu?
Ażeby na to OdpowiedziecjZbadanowycinek mapy wa^stwicowej, wyznaczono drogą bezpośredniego pomiaru błąd kie
runku i błąd krzywizny, określono nachylenia terenu i wyTablica 1

Klasa
terenu

ɑɛ

ctg a

dφ

«*z

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2,6
4,8 .
7,1
8,7
10,4
12,4
14,2
15,8
17,8

23,6
13.2
8,9
7,2
6,0
5,1
4,4
3,9
3,5

12,5
12,9
7,7
7,1
6,5
5,1
5,4
5,8
4,0

17,9
11,9
2,7
6,5
6,5
5,6
4.9
4,8
3,5

Liczba
punktów
15
22
49
71
40
29
37
17
10

Z geometrii różniczkowej wiadomo, że krzywizna jest po
chodną kierunku względem łuku
d<p
(7)

niki zestawiono w tablicy 1, a jej graficzne przedstawienie
wykazuje, że przebieg funkcji krzywych w przybliżeniu
jest określany przez wykres ctga.
W analogii do znanej postaci błędu położenia
mx = A + B ctg a
(15)

Zastępując w powyższym równaniu różniczkę kierunku d<p
przez różnicę kierunków ∆φ — φ; — φ,-+ι i nieskończenie
mały wycinek łuku db przez cięciwę s, Lindig otrzymał
wzór na krzywiznę:

wprowadzono wyrażenia dla błędu kierunku:
mφ — A + B ctg a
i błędu krzywizny
mx = A + B ctg a

r

y- =

A,f

Cr ---S

(8)

gdzie Cr — jest stałą proporcjonalną dla określenia miana
i wprowadzenia definicji jednostkowego promienia krzy
wizny.
Z rysunku 4 wyznaczono:

(9)
i wstawiając do wzoru (2), podanego przy definicji błędu
krzywizny, otrzymano:

(16)

(17)

Współczynniki: a, B, À, B, Ä i B wyznacza się z równań błędów typu:
A + B ctg a¡ — k = vi
Oe)
z tym, że l¡ odpowiednio do równań (15), (16) i (17) jest rów
ne dx¡, dxiidxi, tzn., że błąd kierunku warstwie wyznacza
się z różnic pomierzonych błędów położenia (dxi = dxi —
dx,_i), a błąd krzywizny z powtórnych różnic błędów po
łożenia (dxi = dxi - dx∣+t).
w celu dokładniejszego przed
stawienia ostatecznych wyników badań do obliczeń wpro-
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wadzono wagi dla poszczególnych klas terenu

/I Px _
"
— ~~

_

_

n \

Pφ — Ρχ’ Ph — ~
I
∖
ɛtg ɑd
tg ad /
Ze względu na to, co zaznaczono na wstępie, że w artykule
tym miały być przedstawione podstawy teoretyczne metod,
ograniczyłem się do powyższego skrótu, a szerokie omówie
nie przebiegu rachunku poparte przykładem znajdzie Czy
telnik w (3) lub w (4). Końcowe rezultaty przedstawił Lindig w następujących formach; dla błędu wysokości
mh = ± [B ± mB + (A ± 7∏Λ)tgα] (ls = · · ·)
(19)
dla błędów położenia, kierunku i krzywizny
mx = ± [A ± mA + (B ± mB) ctgα] (I, = · ■ ·)
(20)
gdzie: mg i
— są to średnie błędy wyznaczenia współ
czynników B i A, Is — średni błąd wszystkich obserwacji.
Błędy wysokości i położenia wyrażono w metrach, błąd
kierunku w gradach, a błąd krzywizny w jednostkach
krzywizny, tj. w stosunku promienia jednostkowego (przy
jętego dla opracowania) do promienia faktycznego.
Następnym pytaniem, jakie się nasuwa, jest: czy we
wszystkich przypadkach konieczne jest także wyznaczanie
błędów kierunku i krzywizny? Na podstawie wykazanych
związków stwierdzono, że zależność pomiędzy trzema ro
dzajami błędów istnieje i w ogólności niemożliwe jest ich
pojedyncze — niezależne występowanie. Stwierdzono rów
nież, że:
1) każdy błąd położenia spowoduje błąd wysokości i od
wrotnie,
2) każdy błąd kierunku spowoduje błąd położenia,
3) każdy błąd krzywizny spowoduje błąd kierunku, przy
czym 2 i 3 są nieodwracalne.

I znó
położ
staci :

przekształceniach i uproszczeniach wyznacza się błąd położenia wywołany błędem kierunku
Ar = bdR
(22)
przy czym z równania (6) mamy:

d/? — dXi ~ dxt~1 — dx,

(23)

S

S

i ostatecznie:
b

(24)

Ar = — dx
S

W analogii do postaci błędu Koppego błąd położenia wywołany błędem kierunku przedstawiono w formie:

ɪ

wyzn
Na
w sl
wielk
niu i
długc
w na
Me
dokłć
riały
wart
w st
równ

mLR — ± (Ar + b Br)

Fo
wicę
dają
żeni<
czył
mi er
styc;
błęd

Tahlica 2

Błąd
Warstwica

1.
2.
3.
4.

Wolna od błędów (identyczna)
Przesunięta równolegle
Obrócona (i ewent. równ. przes.)
Z błędem kształtu

położenia

kierunku

krzywizny

0
+
+
+

0
0
+
+

0
0
0
+

Pojedynczych punktów mają postać:
b j

W tablicy 2 przedstawiono szczególny przypadek współ
działania różnych błędów i jak z niej wynika, błąd krzy
wizny ma zasadniczy wpływ na wielkość błędu kształtu
warstwicy.
Propozycja Hoitza. Hoitz w swoich rozważaniach oparł
się na [1], Γ2], [3] i [8], Wychodząc ze współzależności po
między błędami podanymi uprzednio przez Lindiga okreś
lił błąd położenia jako pierwszoplanowy i jako najważniej
szą miarę błędów, ponieważ jest suma pozostałych. Błąd
kształtu uważa za cześć składowa błędu położenia, przy
czym błąd kształtu składa sie z błędu kierunku i z błędu
krzywizny. Otrzymał wtedy dla oceny dokładności wars
twie następujące 3 wvraζenia błędów:
1) mL — średni całkowity błąd położenia,
2) mr.R — błąd położenia wywołany przez średni błąd
kierunku,
3) mικ — błąd położenia wywołany przez średni błąd
krzywizny.
Ponieważ błąd położenia wywołany przez błąd kształtu
nie ma stałej wielkości (iest funkcja długości luku), po
stanowił obrać odpowiednia długość łuku. jako jednostkę,
ażeby wykazać powyższe błędy w jednolitej mierze (w mm).
Rys. 6. przedstawia różniczkowy wvcinek warstwie, je
dna z nich jest rzeczywista, druga obarczona błedem kie
runku. Ohie krzywe maja równe promienie krzywizn r,
przez co błąd krzywizny nie występuję i oprócz tego w
r>unkc,'e r>oczatkowvm obcia÷o∙na błedem krzywa nie po
siada błędu położenia. Wychodząc z zależności:

(26)

Ar + Ctg ai Br------ dxi = Vr
S

a dla klas terenu:
j , 1,

6λ[di]

[etgɑl

(27)

AR + Br------------------------ = Vr
n i
sn i

gdzie: n i λ są tymi samymi symbolami, co w (2) i (3).
Równanie dla błędu położenia wywołanego przez błąd
krzywizny wyznaczono na podstawie rys. 7, wychodząc
z zależności:
T1-Ak=T2

sin(α + β)

(28

sin a

po wykonaniu szeregu przekształceń i uproszczeń otrzymano:
ò2 / i
i \
(29)
2 ∖ τ2

Ponieważ:

di]

(32)

S

przy założeniach: małym dR i tgα≈=¾⅛-
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po odpowiednich

L2 di]
°
¿4 S«2

Pirz;

otrz

Pon
więi
niu
Z
okn
gu
prz∣
COW
prz∣
J
Zosi
wić
wy]
por
w ɪ

(33)

i ostatecznie

JK =

Z te

T1

i przy ri→ ∞ (warstwica porównania wyprostowana)
6’
(30)
Jk =
2r,
Przeprowadzając podobne rozumowanie jak Lindig, że
warstwica wyprostowana ma stale kierunek φ = O, otrzy
mamy kierunek warstwicy badanej φ = dR i na podstawie (9) jej promień krzywizny wyniesie:
s
(31)
Ti= AdR

S2

Pow
znaj
tycz
wier

gdź

(34)

I znów, w analogii do postaci błędu Koppego, również błąd
położenia wywołany przez błąd krzywizny wyrażono w pon⅛K=±(Λc÷6¾)
wyznaczony w identyczny sposób jak poprzednie.
Na koniec Hoitz podał wyniki podane przez Lindiga w mm
w skali mapy. Stwierdził on, że można je podawać w
wielkościach naturalnych, ale wówczas przy porównywa
niu map o różnych skalach należy uwzględnić, że równe
długości jednostkowych łuków na mapie przedstawiają
w naturze różne długości.
Metoda Fdrstnera. O ile w poprzednich metodach ocenę
dokładności opracowania dokonywano w oparciu o mate
riały o dokładności wyższego rzędu (inne opracowanie lub
wartości otrzymane z bezpośredniego pomiaru), to Forstner
w swojej metodzie oparł się na porównywaniu dwóch
równorzędnych opracowań.

między punktami węzłowymi. Maksymalne odchylenie rów
ne jest
(40)
ymaks — ɑ
b

i odpowiada amplitudzie dla χ = ɪ
Średnie odchylenie zdefiniowane zostało przez
(41)

(42)

Rys. 10

Fdrstner [7], podobnie jak Lindig, użył prostowaną warstwicę porównania. Oznaczył ją przez H, a obraz odpowia
dający warstwicy badanej przez H' (rys. 8). Błędem poło
żenia określił odcinek pomiędzy punktami P¡ i P¡ i ozna
czył go przez y¡. Przy założeniu, że linia H' jest równo
miernie zakrzywiona, kąt d,φ∙l równy kątowi pomiędzy
styczną w punkcie P'i krzywej H' a prostą H — nazwał
błędem kierunku
y»+ł—ʃi-ɪ
⅜i =
(35)
2s

Powyższa wartość jest wielkością odpowiadającą punktowi
znajdującemu się pomiędzy punktami P1' i P't∙+ι, ale prak
tycznie nie przedstawia to różnicy. Przy słabym zakrzy
wieniu H' odcinek

Na podstawie (39)

√2^
ym = -y- “

(43)

2
yd = — a

(44)

i
π

Jak widać ι∕maks, Vm ɪ Vd są niezależne od b i występu
ją w stosunku:
J*maks ∙ym∙yd= 1.00 ≈ 0,71 : °.64
(45)
Z powyższego wynika, że małe odchylenia od postaci si
nusowej można pominąć.
Z równania (39) wyznaczono pierwszą pochodną

(36)

a
π
y, = — π cos — X

(46)

Z tej zależności określił błąd krzywizny w punkcie Pi :
1

(37)

która odpowiada odchyleniu kierunku. Jej
wartość wynosi:

Przyjmując

ʃmaks =

maksymalna

ri —

(47)

O

Z równania (46) wyznaczono drugą pochodną:

Pi «=■y» — γ(yi+ι+y∙-ι)

y" =-n‘-Bin^x

otrzymał
(y»—yi-0 — (y»+i—yï)
Xi =---------------- :--------------

S1

, ,aλ
(áiJ)

Ponieważ krzywizna pomiędzy
i P,'+ι nie jest stała,
więc błędy kierunku i krzywizny zależą w pewnym stop
niu od doboru s.
Z przebiegu linii H' (rys. 9) względem linii H można
określić charakter odchyleń. Przy jednostronnym przebie
gu występuje systematyczny błąd. Takie systematyczne
przesunięcia przy porównywaniu fotogrametrycznych opra
cowań wywołane są przez złą bezwzględną orientację lub
przez błąd tkwiący w wysokości punktu wpasowania.
Jeżeli dla wycinka warstwicy systematyczne odchylenie
zostało wyeliminowane, wówczas krzywą można przedsta
wić w formie szeregu Fouriera. W tym celu warstwicę
wyprostowaną obieramy jako oś x-ów i krzywa H' (rys. 10)
pomiędzy dwoma punktami węzłowymi zostanie określona
w przybliżeniu przez równanie
(39)

gdzie b — to pół długości fazy i odpowiada odległości po-

(48)

Teraz odchylenie krzywizny w dowolnym punkcie krzy
wej H' określone jest przez
κ=

±y'

(49)

(i+y',)s'
*

a jej maksymalna wartość wynosi:
a

y maks —

(50)

T1

Każdorazowe średnie odchylenia y„ i y’m względnie prze
ciętne odchylenia yi i y a są każdorazowo na podstawie
√2^
2
(43) i (44) ——- krotne względnie — krotne maksymal-

Λ-

2

π

nych wartości. Z równań (40), (47) i (50) wyznaczono:
,Xmuks ∙ Xmaks ∙ ʃmaks — ɪ

r(τΓ

(51)

Na podstawie (51) można powiedzieć, że średni błąd kie
runku tak się ma do średniego błędu położenia jak średni
błąd krzywizny do średniego kierunku, tj.
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. >

y tn
y in

(52)

Reasumując widać, że:
— oba parametry a i b określają nie tylko błąd położe
nia, lecz także błąd kierunku i błąd krzywizny, odpowia
dające fragmentowi dwóch warstwie H i H',
— średni błąd położenia ym tego fragmentu jest nieza
leżny od b,
— ze stosunku a i b określa się błąd kierunku y',
— ze stosunku y'm 1 ym określa się y,,,,
— dogodniej jest mierzyć parametry α i b w mm, w
skali opracowania, ponieważ odchylenie położenia również
wykazuje się w mm,
— średnie odchylenie kierunku jest niemianowane (kąt
w mierze analitycznej),
— średnie odchylenie krzywizny ma miano mm-1.
Autor tej metody uważa, że ze względu na to, że od
chylenia na mapach o różnych skalach powinny być po
równywalne, uzyskane wartości należałoby przeliczyć w
wartości naturalne.
Fdrstner dalej omówił krótko sposób przebiegu obliczeń
i przedstawił przykład wykonany na materiale, jakiego
użył Lindig, po czym dokonał porównania z przeliczonymi
wynikami Lindiga dla wartości średnich.
W metodzie tej należy zwrócić uwagę na niezwykłą eko
nomikę rachunku, który ogranicza się tylko do wyznaczenia
przeciętnego maksymalnego odchylenia yn aks, przeciętnej
długości półfazy b i korzystania ze wzorów: (4Ξ) i (52).

Inż. SEWERYN SIEKIERSKI

Przytaczanie końcowych wyników Uzyskanych przez po
szczególnych autorów omówionych metod nawet w formie
zestawu tabelarycznego mijałoby się z celem, ponieważ na
leżałoby podać przy tym szereg danych dotyczących opra
cowań wysokościowych, danych użytych do obliczeń, prze
biegu obliczeń itp., a które Czytelnik znajdzie w poszczegól
nych pracach podanych w spisie literatury.
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Szkic terenu jako podstawa współpracy organów rolnych z organami planowania przestrzennego
przy projektowaniu terenów budowlanych na Obszaiach wsi
W dotychczasowej praktyce występują duże różnice
w anańzacn terenu wsi przeprowadzanych w związku
z opracowywaniem wytycznycn organów d.s. rolnych do
projeκιu wyznaczania terenów budowlanych (tzw. W TB}.
uwidocznia się to m.in. w sporządzanycn przez organa
rolne szkicach stanowiących podstawę do uzgodnienia po
stulatów rolnictwa, zawartycn w przeałożonycn wytycz
nych. Wobec braku tego rodzaju szkiców lub nie zawsze
właściwego ich opracowania, zachodzą rówmeż duże trud
ności przy ustalaniu (przez władze rolne) prawidłowości
bądź wadliwości w projektach WTB, co jest celem uzgodn.eń przeprowadzanych przez władze planowania z orga
nami rolnymi w myśl obowiązujących przepisów prawnych.
Trzeba sobie przypomnieć, co rozumie się przez „projekt
wyznaczenia terenów budowlanych na obszarach wsi” oraz
jaką rolę mają spełnić wytyczne organów d.s. rolnych
przedkładane władzom planowania przestrzennego. Prze
glądając przepisy związane z planowaniem przestrzennym
znajdujemy w załączniku do okólnika nr 2 Przewod
niczącego KBUA z 7.III.1962 r. w sprawie wytycznych do
opracowania projektów wyznaczania terenów budowlanych
na obszarach wsi (Dz. Bud. nr 4 1962, poz. 20) w rozdzia
le V, ust. 1, że tereny budowlane w rozumieniu ustawy
z 31.1.1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi są
określone w miejscowych planach zagospodarowania prze
strzennego wiejskich jednostek osadniczych, bądź w pro
jektach wyznaczenia terenów budowlanych, które są w za
sadzie uproszczoną formą planów zagospodarowania prze
strzennego. Analizując zarządzenie Ministra Rolnictwa
nr 170 z 7.X.1965 r. w Sprawiezasad i trybu opracowywania
wytycznych i postulatów do projektów wyznaczania tere
nów budowlanych na obszarach wsi stwierdza się, źe celem
wytycznych jest ustalenie i zarezerwowanie odpowiednich
powierzchni dla gospodarczo uzasadnionych inwestycji,
związanych z rozwojem produkcji rolnej. Dane te powin
ny być przyjęte w oparciu o potrzeby i możliwości pro
dukcyjne rolnictwa w rejonie, zespole współzależnych wsi,
w których opracowywana wieś jest położona, oraz w sa
mej wsi, dla której wytyczne te się opracowuje.
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Potrzeby produkcyjne rolnictwa ustalone są w programie
opracowanym na podstawie analizy warunków przyrodni
czych związanych z produkcją rolną, analizy warunków
ekonomicznych i innych danych określających możliwości
i potrzeby produkcyjne. Rezerwy terenowe przy uwzględ
nieniu prawidłowej lokalizacji mogą być przedstawiane
w planach przestrzdnnych, do których również należą pro
jekty WTB. Ustawa bowiem o planowaniu przestrzennym
z 31.1.1961 r. (Dz. U nr 7, poz. 47} — art. 1, 2, 3 określa, że
zadaniem tych planów jest ustalenie dla poszczególnych
obszarów przeznaczenia i sposobu ich zagospodarowania
na określone cele z uwzględnieniem potrzeb bieżących
i przyszłych. Plany te zapewniać mają prawidłowy rozwój
tycń obszarów przez ustalenie prawidłowych współzależ
ności przestrzennych między urządzeniami produkcyjnymi
i usługowymi i przez stworzenie odpowiednich warunków
dla rozwoju produkcji do wszechstronnego zaspokojenia
potrzeb ludności oraz ochrony bogactw naturalnych i wa
lorów przyrodniczych.
Aby te zadania spełnić, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wykonuje się dla całej wsi (w granicach
administracyjnych) obejmując tereny osiedlowe wraz
z obszarem przynależnych do nich gruntów, w oparciu
o następujące materiały wyjściowe:
— mapy sytuacyjno-wysokościowe,
— inwentaryzację terenu w zakresie:
a) rozmieszczenie użytków rolnych i nierolnych,
b) charakterystyki zabudowy,
c) sieci komunikacyjnej i jej stanu technicznego,
d) sieci i urządzeń energetycznych,
e) sieci i urządzeń związanych z gospodarką wodną
i regulacją stanu wód na użytkach rolnych,
f) stanu władania gruntami wg grup rejestrowych,

— ocenę warunków przyrodniczych pod względem mo
żliwości budowlanych, mieszkaniowych oraz organizacji te
renów roinych i produkcji rolniczej,
— ustalenia wynikające z projektu wyznaczenia lub
planu poaziaiu terenów Dudowianycn, jeżen został on wy
konany w trybie ustawy z 31.1.Isol r. — „o terenach bu
dowlanych na Obszaracn ws?’ (Dz. U. nr o. lɔbi, poz. 45).
— inne dane traktujące o zamierzeniach, dotyczące reor
ganizacji struktury gospodarstw, regu.acji granic własnoś
ciowych, organizacji transportu, zatrudnienia w rolnictwie
itp.
Merytoryczną podstawę do opracowania koncepcji tych
planów stanowią studia pom:cnicze i rozeznania, których
zakres i problematyka powinny cyc dostosowane dɔ warun
ków lokalnych poszczególnych wsɪ.
Szczegółową problematykę planów miejscowych określa
ją przepisy o sporządzaniu miejscowych planów zagospoda
rowania przestrzennego, v√ myśl okólnika nr 2 Trzewodniczącego KBUA z 7.ιlι.l962 r. oraz wytycznych do opra
cowywania projektów wyznaczania terenów Ludowianych
na wsi (Dz. Bud. nr 4/1962 r. poz. 20) część IV i V
projekty wyznaczania terenów budowlanycn, jako forma
bardziej uproszczona miejscowych planów zagospoda
rowania przestrzennego, lecz dająca podobne podstawy do
określenia terenów budowlanych na ooszarach wsi, opra
cowywane są w oparciu o szkicowe materiały graficzne.
Szkice te powinny dawać pełny obraz ukszta.ωwania te
renu oraz rozmieszczenia, wielkości i charakteru zainwe
stowania, ustalony w czasie rozeznania terenu, jak rów
nież oparty o dane zawarte w programie. Zakres rozezna
nia terenu i koncepcji powinien być dostosowany do tych
elementów, które mogą mieć wpływ na decyzje lokaliza
cyjne podejmowane w projektach WTB, a więc odpowied
niej lokalizacji terenów osiedlowych wraz ze wszystkimi
elementami znajdującymi się w granicach tych terenów,
przy zachowaniu wskazań określonych w wytycznych orga
nów d.s. rolnych.
W świetle powyższych postanowień opracowanie przez
służbę geodezyjno-urządzeniową odpowiednich szkiców ja
ko materiału pomocniczego dla służby rolnej, staje się bar
dzo ważnym problemem. Materiały takie uiatwią równo
cześnie współpracę służby rolnej i planistycznej przy opra
cowywaniu i uzgadnianiu projektów wyznaczania terenów
budowlanych na obszarach wsi.
Szkice, o których mowa, powinny stanowić materiał ar
chiwalny powiatowych biur geodezji i urządzeń rolnych:
wykonywane powinny być one na mapach w skali 1:5000,
a jako materiały źródłowe do ich opracowania mogą posłu
żyć (obok rozeznania terenowego) niżej określone elabora
ty i dane:
— mapa klasyfikacyjna lub glebcwo-rolnlcza,
— mapa stanu posiadania,
— mapa obrębowa powiatu w skali 1:25 000,
— operat ewidencji gruntów,
— projekty melioracji rolnych (zrealizowane bądź tylko
opracowane),
— materiały lokalizacyjne obiektów i urządzeń inwesty
cyjnych, związanych z produkcją rolną,
— dotychczasowe
opracowania fizjograficzne, skorygo
wane rozeznaniem w terenie,
— notatki i szkice z przeprowadzonych wywiadów z miej
scową ludnością.
Omawiane szkice — naszym zdaniem — można opraco
wywać ¡dwiema metodami:
Metoda informacyjno-eliminacyjna, tj. informacyjna w za
kresie przewidywanego przez służbę geodezyjno-urządzenio
wą przeznaczenia (zagospodarowania) terenów rolniczej
przestrzeni produkcyjnej oraz eliminacyjna w stosunku
do terenów nie wskazanych do zabudowy, albo
Metoda informacyjno-lokalizacyjna, przy której część in
formacyjna powinna obejmować problematykę jw., nato
miast część lokalizacyjna ujmowałaby propozycję dotyczącą
lokalizacji terenów osiedlowych ludności rolniczej oraz
obiektów i urządzeń usługowych związanych z produkcją
rolną, jak również różne propozycje związane z dalszym
zagospodarowaniem tych terenów.
Szkice opracowane pierwszą metodą nie dają wprawdzie
konkretnych propozycji lokalizacyjnych, a raczej zawierają
informacje odnośnie przewidywanego użytkowania opraco
wywanego terenu oraz eliminacje poszczególnych areałów
ze względu na celowość inwestowania. Stanowią one jed
nak podstawę do uzgodnień projektów WTB w zakresie
lokalizacji inwestycji budowlanych. Opierając się na ta
kich szkicach przy uzgadnianiu projektów WTB, należy

zwrócić uwagę na propozycje lokalizacyjne, wysuwańe
przez służbę planistyczną od strony funkcjonalnych powią
zań terenów osiedlowych i usługowych z oɔszarem ro.niczej przestrzeni proθuκcyjnej stanowiącej tzw. zap.ecze
roine, a ponadto na proponowane powɪerzenme terenów
Luuowianych.
Szkice opracowywane drugą metodą zawierają konkretne
propozycje ιoκalιzac,yjne w Oaniesiemu do ttr<mow Ocieulowych ludności rolniczej oraz ooiektow i urządzeń usłu
gowych związanych z proaukcją rolną. Dają więc konkretne
materiały do uzgodnienia propozycji IOKanzacyjnych przed
stawianych w projektach WTB. ros.ugując się tymi szkica
mi przy uzgadnianiu projektów WTB, należy zwrócić uwa
gę, czy przy opracowywaniu propozycji lokalizacyjnych
uwzględniono warunki terenowe, wskazane w części oma
wiającej problematykę eliminacji terenów nie wskazanych
ao zaoudowy.
Przy opracowywaniu szkiców metodą pierwszą (iniormacyjno-eliminacyjną),
należałoby,
naszym
zdamem,
UWzgxganic proolemaiykę podaną poniżej, uzupełnioną nie
wymienionymi przypadkami występującymi lokalnie w po
szczególny cn wsiacn: część A szkicu zawiera informacje
eo tyczące proponowanego użytkowania terenów wsi i war
tości produkcyjnych użytków rolnych (ujęcie graficzne —
orientacyjne;, a w.ęc:
— granica obrębu objętego opracowaniem,
— granica wsi,
— grunty orne uznane jako bardzo dobre kl. I—II,
— grunty orne uznane jako doore ki. 111,
— grunty orne uznane jako Sreanie kl. 1V,
— grunty orne uznane jako siabe kl. V—Vl,
— użytki zielone uznane jako bardzo dobre kl. I—II,
— użytki zielone uznane jako doore kl. Ill—IV,
— użytki zielone uznane jako słabe kl. V—VI,
— sady i plantacje wieloletnie,
— granica roino-ieśna,
— lasy i zadrzewienia śródpolne,
— tereny przewidziane do zalesienia lub zadrzewienia,
— stawy, jeziora i inne wodozbiory,
— rzeki i potoki,
— nieużytki absolutne,
— drogi przelotowe (państwowe i lokalne),
— główne drogi gospodarcze (magistrale roine),
— ważniejsze drogi gospodarcze,
— tereny kolejowe,
— państwowe gospodarstwa rolne,
— państwowe gospodarstwa leśne (z wyjątkiem lasów,
tj. tereny użytkowane rolniczo),
— grunty państwowe — inne,
— Państwowy Fundusz Ziemi,
— spółdzielnie produkcyjne,
— wspólnoty i grunty gromadzkie,
— kółka rolnicze,
— gospodarstwa indywidualne.
Część B szkicu zawiera informacje dotyczące eliminacji
terenów pod względem lokalizacji osiedli, względnie doty
czące lokalizacji specjalnych obiektów i urząazeń inwesty
cyjnych związanych z produkcją rolną (ujęcie graficzne
orientacyjne lub szczegółowsze, w zależności od proble
mu), a więc:
— tereny zmeliorowane rowami,
—■ tereny zmeliorowane drenami,
— tereny nawadniane,
— tereny podmokłe — wymagające melioracji rolnych
(w zależności od przeznaczenia),
— tereny zalewane,
— doły i zapadliska,
— tereny o większych spadkach (w terenie równym —
powyżej 6o∕o, pagórkowatym 8o∕o, górskim 12'∙,∕β,
— tereny o zimnej wystawie,
— tereny o cieplej wystawie,
— tereny narażone na działanie wiatrów (nawietrzne),
— tereny inwersyjne,
— kotliny mrozowiskowe,
— tereny charakteryzujące się zamgleniami,
— tereny trudne do zaopatrzenia w wodę pitną,
— tereny trudno dostępne dla trakcji mechanicznej,
— tereny podlegające ochranie górniczej,
— tereny i obiekty podlegające ochronie zabytków,
— tereny i obiekty podlegające ochronie przyrody,
— użytki kopalne (eksploatowane i przewidywane do eks
ploatacji): glina, żwir, piasek, torf, kamieniołomy itp.,
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— pasy ochronne linii energetycznych (wysokiego na
pięcia),
— pasy ochronne gazociągów wysokoprężnych.
Przy opracowywaniu szkiców metoaą arugą — informacyjno-loKanzacyjną, problematyka części ʌ (inłormacja
UzytKowania) powinna przedstawiać się identycznie, jak to
przedstawiono przy omawianiu opracowania szkiców me
todą pierwszą. Ujęcie graficzne Dędzie w tym przypaακu
również orientacyjne.
Część B, czyli „proponowane lokalizacje terenów osie
dlowych i WSKazania w zakresie ich przydatności i wyko
rzystania" powinna być ujęta graiiczme bardziej szczegó
łowo, przy uwzględnieniu podanej niżej probιematyκι:
— proponowane granice terenów osiedlowych,
— proponowane tereny zagrodowe ludności rolniczej
(rolnicy + chłopo-robotnicy),
— tereny zagrodowe gospodarstw
specjalistycznych:
ogrodnicze, sadownicze, warzywnicze, hodowlane, rybackie
itp.,
— tereny istniejących (adaptowanych) obiektów i urzą
dzeń usługowych związanych z produkcją rolną,
— tereny projektowanych obiektów i urządzeń usługo
wych związanych z produkcją rolną.,
— tereny osiedlowe ludności gospodarstw Wielkotowarowych z wyjątkiem spółdzielni produkcyjnych,
— ośrodki gospodarcze gospodarstw Wielkotowarowych,
— tereny kółka rolniczego (przeznaczone pod zainwesto
wanie),
— tereny przemysłu rolnego i rolno-spożywczego,
— ulice wiejskie (wewnątrzosiedlowe oraz łączące osie
dle z drogami gospodarczymi),
— tereny i obiekty zabytkowe polecane do ochrony (wg
wskazań konserwatora zabytków i konserwatora przyrody),
— ważniejsze elementy uzbrojenia terenu (linie· wyso
kiego napięcia), stacje transformat., linie gazociągów wy
sokoprężnych itp.),
— tereny zainwestowane w osiedlu (dreny, rowy otwarte,
deszczownie itp.),
— zieleń użytkowa w osiedlu (sady, plantacje wielolet
nie),
— zieleń inna w osiedlu (parki, starodrzewy itp.),
— tereny nie wskazane do zabudowy nierolniczej w osie
dlu i jego otoczeniu,
— tereny wskazane do zabudowy nierolniczej w osie
dlu i jego otoczeniu,
— tereny o specjalnie dogodnych warunkach (w osiedlu)
do lokalizacji obiektów specjalnych związanych z produk
cją rolną (szklarnie, inspekty itp.),
— inne tereny w granicach terenów osiedlowych, nie

nadające się do zainwestowania (podmokłe, trudne do od
wodnienia, doły i zapadliska, duże spadki).
W przypadkach bardziej skomplikowanych, tj. tam, gdzie
opracowanie wstępne informacji dotyczących proponowa
nego (projektowanego) użytkowania terenów wsi (część A
szkicu) jest szczególnie trudne. Naszym zdaniem część tę
należy opracować przy uwzględnieniu podanej poprzednio
problematyki — wg stanu istniejącego na gruncie, uzupeł
niając ją następującymi zagadnieniami:
— orientacyjnie przewidywanymi zmianami granic: obrę
bu objętego opracowaniem, granic wsi, granicy rolno-leśnej;
— orientacyjnie przewidywaną transformacją użytkowa
nia terenu, a zwłaszcza: gruntów ornych, trwałych użyt
ków zielonych, sadów i plantacji wieloletnich, lasów, te
renów pod wodami;
— orientacyjnie przewidywanymi zmianami tras: dróg
przelotowych i terenów komunikacji kolejowej, głównych
dróg gospodarczych;
— organizacyjnie przewidywanymi zmianami gruntów:
PGR i innych państwowych: PFZ, wspólnot i gruntów gro
madzkich.
Sposób graficzny opracowania omawiających szkiców po
winien być taki, by część A — podająca informacje do
tyczące projektowanego użytkowania terenów objętych
projektem WTB, stanowiła tło mapy, natomiast część B,
a więc informacje dotyczące eliminacji terenów bądź lo
kalizacji inwestycji, naniesiona była na poprzednią za po
mocą odpowiednio ustalonych oznaczeń. Zapewni to moż
ność uzyskania pełnych informacji i propozycji w analizo
wanym terenie.
Cechą przedstawionych metod wykonywania szkiców jest
dążenie oo kompleksowego ujęcia problematyki przestrzen
nej wsi. Tylko takie ujęcie może — naszym zdaniem —
zapewnić prawidłowość propozycji lokalizacyjnych, sprzy
jających intensyfikacji produkcji rolnej, stwarzając rów
nocześnie dogodne warunki mieszkalne dla ludności rolni
czej. Ponadto odpowiednie rozeznanie terenu przez służbę
geodezyjno-urządzeniową i właściwe ujęcie graficzne ana
lizowanego obszaru zezwoli na bardziej wnikliwe opraco
wanie części opisowej wytycznych organów d.s. rolnych.
Często bowiem propozycje lokalizacyjne podane w formie
opisowej, w oderwaniu od ustalenia (choćby informacyj
nego) organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, nie
stwarzają możliwości ustosunkowania się co do prawidło
wości lokalizacyjnych terenów zagrodowych oraz obiek
tów i urządzeń usługowych w powiązaniu funkcjonalnym
z zapleczem rolnym, jak również warunkami mieszkalnymi
ludności rolniczej.

KAZIMIERZ SAWICKI

UKD 528.441.21:82-1

Rozgraniczenie gruntów—tematem poezji
Cum gais, boris et graniciebus...
(Z Pana Tadeusza)

Sprawy rozgraniczania gruntów to temat obszerny, po
siadający dość znaczną literaturę z dziedziny historii pra
wa, a i dziś jeszcze aktualny. Warto więc przypomnieć,
jaka istniała procedura rozgraniczeniowa w dawnym pra
wie polskim i jakie funkcje pełnili przy tym ówcześni
miernicy.
Da się to przedstawić w sposób nieco fragmentaryczny
na tle żywej akcji dwóch utworów poetyckich: naszego
poematu narodowego Pan Tadeusz i mało znanej ballady
pt. Dyfferencya — pieśniarza litewskiej szlachty szaraczkowej Władysława Syrokomli (Ludwika Władysława Kondra
towicza, 1823—1862).
W Panu Tadeuszu niejako węzłem opowieści jest próba
ugodowego załatwienia dawnego sporu granicznego między
Soplicami i Horeszkami przez pośrednictwo sądu podkomorskiego.
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W Dyfferencyi1) mamy opis zatargu między dwoma brać
mi podczas wytyczania granic części majątku, przypada
jących w spadku każdemu z nich na mocy orzeczenia są
dowego. Ten drugi, niewielki utwór poetycki (215 wierszy)
jest o ∣tyle ciekawy, że do pewnego stopnia — jak to zo
baczymy — uzupełnia akcję rozgraniczeniową opisaną w
Panu Tadeuszu. W związku z tym rozbiór obydwu utwo
rów da nam pewien obraz całości tej akcji.
_____ _
Poza tym w jednym i drugim mamy barwnie przedsta
wione pewne realia będące elementem tła historycznego,
bardzo charakterystyczne pod względem społecznym i oby
czajowym, co znacznie ożywia opis przebiegu ówczesnego
rozgraniczenia gruntów.
’) Staropolski
schedy.

termin

prawny

„dyfierencya”

oznaczał

podział

Ośrodkiem akcji w Panu Tadeuszu jest spór o zamek: *)
Hrabia chciał zamku, właśnie i Sędziemu
Przyszła nagle też chętka, nie wiadomo czemu.
Zaczęli proces... (Księga I, wiersz 284)
Zamek był bezpański, gdyż po śmierci Stolnika:
Zamku żaden wziąć nie chciał, bo w szlacheckim stanie
Trudno było wyłożyć koszt na utrzymanie (Ks. I, w. 276).
Symboliczny nadzór nad zamkiem sprawował Gerwazy
w imieniu nie posiadającego już męskich potomków rodu
Horesakow.
Nie wchodząc w szczegółowy rozbiór zagadnień praw
nych związanych z tym sporem3) należy jednak chociażby
ogólnie wyjaśnić jego istotę.
Ściśle biorąc był to spór o zamek łącznie z gruntem
Przyzamkowym, stanowiącym jogo otoczenie i będącym
jakąś enklawą pomiędzy dobrami Sędziego i Hrabiego, gdvż
Gerwazy mówi, że Soplicowo Zamku Horeszkow tyka
swych kopców krawędzią (Ks. II, w. 357). Nie był to więc
typowy .spór o ’jakieś zatarte granice, które należało wzno
wić, gdyż kopce graniczne istniały.
Mimo to Wojski komunikuje Tadeuszowi, że:

U nas towarzystwo liczne
Od dni kilku zbiera się na sądy graniczne
Dla skończenia dawnego z Panem Hrabią sporu.
Podkomorzy już zjechał... (Ks. I, w. 175).
Sąd podkomorski posiadał jurysdykcję tylko w spra
wach granicznych, a więc istota sporu musiała się spro
wadzać do tego, że sędzia Soplica prawdopodobnie kwe
stionował istniejącą granicę z Hoceszkami, uznając ją wi
docznie za błędnie wytyczoną.
Przed dalszym omówieniem sporu w Soplicowie rzućmy
okiem na historyczny rozwój polskiego prawodawstwa
granicznego. Kwestia ustalania granic majątków ziemskich
i obrony ich przed bezprawnymi roszczeniami sąsiadów
była już od dawna jedną z trosk szlachty. Tryb postępo
wania granicznego ustalał się pierwotnie w drodze miej
scowych zwyczajów4). Ze Statutu Wiślickiego (r. 1347) nie
widać jeszcze, aby wówczas istniały stałe sady podkomorskie do rozstrzygania sporów granicznych. W dobie Pias
tów panujący wyznaczali dorywczo do tych funkcji swych
urzędników nadwornych: podkomorzych i komorników. Z
biegiem czasu urzędnicy ci zaczęli sprawować swe czyn
ności stale. Od r. 1374 ustanowiono podkomorstwo jako
urząd dożywotni na poszczególnych Ziemniach Polski.
W razie wakansu, szlachta obierała na sejmikach 4 kan
dydatów na podkomorzego, z których król zatwierdzał
zazwyczaj pierwszego z tej listy. Kandydat musiał być
Posesjonatem.
Jeden z ważkich okresów dla tej dziedziny prawa zaczął
się od wydania Statutu Piotrkowskiego z r. 1523, ustala
jącego tryb postępowania przy rozsądzaniu spraw gra
nicznych. Prawo to przewidywało między innymi, iż pod
komorzy — po zakończeniu rozprawy na gruncie — prze
syłał swój „dekret” do Sądu Ziemskiego, aby „tam był w
księgi ingrossowany”.
W roku 1588, w Znowelizowanjim po raz trzeci Statucie
Litewskim, przewidziano stanowiska podkomorzych powia
towych, wprowadzając na Litwie proces graniczny przy
jęty na ziemiach koronnych.
Obowiązujące wtedy przepisy prawa granicznego w Ko
ronie i na Litwie nie były jednak konsekwentnie ufor
mowaną i wykończoną całością. Procedura graniczna była
powolna, niejasna i bardzo zawikłana. Dlatego też nie
rzadko się zdarzało, że wyprowadzone z cierpliwości stro
ny procesowe porzucały drogę prawną, uciekały się do'
’■) Cytaty podawane są tu wg Wydania narodowego dziel Ada
ma Mickiewicza, tom IV. Wydawnictwo Czytelnik 1949.

5) Specjalnie poświęconą temu zagadnieniu rozprawę popularno-naukową ogłosił Stefan Breyer — Spór Horeszków z Soplicami,
studium z dziedziny problematyki prawnej Pana Tadeusza. Wydawn. Prawnicze, Warszawa 1955.
<) Stoslaw Laguna — O prawie granicznym polskim. Warszawa
1915.

oręża i dochodziły swych pretensji nie tylko „prawem”,
lecz i „lewem”5*) (iure et gladio) — prawem i mieczem,
a jeden udany zajazd przynosił to, czego nie dały wyroki
trybunału. Spory o granicę z jakimś przemożnym i złym
sąsiadem stawały sie — jak to podaje historyk prawa
granicznego Cezary Kunderewicz — „ciężką plagą nęka
jącą sżlachtę materialnie, podniecającą jej pieniactwo i
zaprzątającą stale jej umysł zawiłościami procesu granicz
nego 8).
Petvne uzupełniające przepisy o rozgraniczaniu dóbr by
ły wydane w latach 1601 i 1647, lecz dopiero w prawie z
r. 1768 poczyniono pewne kroki zmierzające do usunięcia
ιnieporza∣dku i samoiwoli w spralwach granicznych, stosując
kary „siedzenia w wieży czterech niedziel i tysiąca grzy
wien”, które mogły być nałożone nawet przed rozstrzyg
nięciem sprawy o granicę.
Złote czasy samowoli i anarchii granicznej zaczęły wte
dy przemijać. Dojrzewała już myśl o bardziej radykalnej
reformie i Sejm Czteroletni „aby ukrócić pienie w spra
wach granic zakłóconych” uchwalił w roku 1791 Prawo
o normalnym rozgraniczeniu dla Litwy oraz podobne pra
wo dla Korony. Czacki mógł sluszrîie potem napisać, że
„za .panowania Stanisla1Wa Augusta wstrzymane zostały
gwałtowności i zbliżono sprawiedliwość w sprawach gra
nicznych” 7).
Było jednali już za późno: Rzeczpospolita szlachecka
przeżywała swe ostatnie chwile. Wraz z nią przeszedł do
historii — jako jeden z jej symbolów — dawny proces
graniczny i stał się tematem naszej epopei narodowej.W okresie akcji Pana Tadeusza (1811—1812 r.) sądy
Podkomorskie już przestawały działać. Dawny, przedroz
biorowy tryb postępowania zmienił nieco ukaz carski z
6 października 18,10 r. (wzorowany zresztą na Prawie
o normalnym rozgraniczeniu dla Litwy), przekazujący te
sprawy specjalnym sądom granicznym, w skład których
wchodził sędzia, dwóch arbitrów i komornik graniczny,
czyli mierniczy8).
Jednak sprawa między Hrabią a Soplicą — jako za
dawniona — szła jeszcze dawnym trybem, a więc przed
sądem poidkomoriskim i to już „po raz trzeci”, jak to
stwierdza sędzia Soplica (Ks. VI, w. 141).
Pozew zanoszono do sądu ziemskiego w powiecie, który
tego rodzaju sprawy przekazywał podkomorzemu. Podko
morzy udawał się na miejsce sporu, czyli dokonywał zjazdu,
a — ściślej mówiąc — urzędował na gruncie.
Według Glogera „znakiem honorowym podkomorzych
ziemskich” był rydel do sypania kopców granicznych9).
Podany tu rysunek przedstawia okuty srebrem drewniany
rydel z intarsją w postaci blaszki z herbem Pomian. Ry
del ten należał do Jana Biesiekienskiego (1720—1796) z
Potowiec .na Kujawach, Podkomorzego Inowrocławskiego.
Takim rydlem podkomorzy symbolicznie sypał parę łopat
ziemi na ustalony kopiec graniczny. Oprócz rydla — mówi
Gloger — posiadał on „sznur podkomorski. biały, jedwab
ny, grubości trochę większej od zwykłego ołówka, a długi
na łokci warszawskich 18” (ok. 10,4 m).
Tacy znawcy procesu granicznego, jak Stanisław Ło
chowski i Marcin Paciorkowski10*) podają, że sznur ten
był używany do wyznaczania wymiaru podstawy kopca
granicznego. Mógł on także służyć jako urzędowy wzorzec
przymiaru.
’) Władysław Łoziński — Prawem i lewem. Lwów 1931.
∙) C. Kunderewicz — Dzieła Stanisława Łochowskiego i Marcina
Paciorkowskiego o polskim procesie granicznym. Warszawa 1955.

’) Tadeusz Czacki — O litewskich i polskich prawach. Warszawa
1800.
∙) A. Korowicki — Proces graniczny. Wilno 1827.
·) Zygmunt Gloger — Encyklopedia staropolska, t. III, str. 45.
Warszawa 1902.

*") Stanisław Łochowski — Processus iudiciαrius graniciałis Reg
ni Poloniae (Graniczny proces sądowy). Cracoviae Anno Domini
1641 Martino Paciorkowski — Regula processus granicialis cam
pestris Regnl Poloniae (Norma prowadzenia na gruncie procesu
granicznego). Częstochowa Anno Domini 1749.
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Komornik graniczny, mianowany przez -podkomorzego,
przysięgę składał w sądzie ziemskim. Odiprawial on sądy
graniczne wraz z podkomorzym lub też na jego zlecenie
„fundował jurysdykcjęu) podkomonską” w towarzystwie

Rydel podkomorski jako honoro
wy znak urzędu

woźnego sądowego, który podawał ten fakt do wiado
mości publicznej przez t>zw. „obwoływanie”. Po cztero
krotnym głośnym zapytaniu przez woźnego, czy ktoś nie
oponuje przeciw ustalonej granicy, komornik — jeśli nie
było protestu — nadawał jej ,/moc wieczystej trwałości”,
po czym sporządzał odpowiedni akt w imieniu podkomo
rzego.
Do zgodnego rozgraniczenia, nawet po wszczęciu proce
su, mogło dojść na podstawie zapisu na sad polubowny,
zwany „sądem arbitrów”, których wybierały strony. ArIbitrowie wybierali .Superarbitra, którym zazwyczaj bywał
podkomorzy. Po zaaprobowaniu decyzji arbitrów przez sąd
podkomorski, komornik graniczny przeprowadzał sypanie
kopców i wycinanie 'znaków granicznych na drzewach.
Skład sądu podkomorskiego w Soplicowie nieco odbiega
od przyjętego w dawnym prawie granicznym: oprócz pod
komorzego jest tam tylko rejent i woźny sądowy. Podko
morzy mógł mieć w owych czasach już tylko autorytet
moralny, bez możliwości skutecznego egzekwowania fero
wanych wyroków.
Mickiewicz w przypisach do Pana Tadeusza tak móiwi
o ówczesnej sytuacji podkomorzych: ,¿Podkomorzy, nieg
dyś urzędnik znakomity i poważny, za rządu rosyjskiego
stał się tylko tytularnym. Sądził jeszcze niekiedy sprawy
graniczne, ale na koniec i tę cześć jurysdykcji utracił.
Teraz zastępuje czasem marszałka12) i mianuje komorni
ków, czyli mierniczych powiatowych”.
Tzw. „rejenci dekretowi” pisali dekrety (orzeczenia są
dowe) także dla sądów podkomorskich: stanowili oni za
wodowy czynnik w sądownictwie.
Woźny, bez asystencji którego czynności podkomorskie
nie miały charakteru urzędowego, doręczał pozwy, wywo
ływał ∣sρrawy, robił wizje na gruncie, ogłaszał intromisje1314
) etc.:
Ja, Protazy Baltazar Brzechalski,
Dwojga imion, general niegdyś trybunalski H)
Vulgo woźny, woźnieńską obdukcyją robię
I wizyją formalną... (Ks. V, w. 632)
Jest tam jeszcze Assesor, jednak — jak podaje Mickie
wicz w przypisach — nie jest to członek sądu, lecz szef
powiatowej policji ziemskiej.
») Jurysdykcja — władza sądownicza, zakres kompetencji sądu.
*=) Naczelnik szlachty w powiecie.

u) Intromisja — urzędowe wprowadzenie nowego właściciela w
posiadanie nieruchomości ziemskiej.
14) Przy Trybunale Litewskim (ongiś najwyższej instancji sądo
wej) był Woźny Główny (generalny), zwany potocznie „generałem
trybunalskim”.
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Chociaż z urzędu powinien tu być także i komornik
graniczny, to jednak brak o nim wzmianki w poemacie.
,Nie widzimy tam -również i adwokatów procesujących się
•stron.
-Czyżby to była nieznajomość odpowiednich przepisów
prawnych przez Autora Pana Tadeusza? Bynajmniej,
gdyż jak podaje S. Estreicher 15) — Mickiewicz doskonale
Przewertowal Statut Ditewski podczas -swych studiów w
Uniwensytecie Wileńskim. Ojciec jego — Mikołaj Mickie
wicz — był adwokatem ’sądów nowogrodzkich, a zarazem
i komornikiem granicznym na powiat wileński, więc Au
tor Pana Tadeusza również i w domu nasiąkał atmosferą
prawniczą. Jak żartobliwie nadmienia jego biograf J. Kal
lenbach, „zaledwie na świat przyszedł, a już znalazł się
na sądowym procesie”16), -gdyż podobno akuszerka ucinała
Adamowi pępowinę na księdze pt. „Sądowy proces”...
Pominięcie więc w procesie SoplicowsikLm osoby komor
nika i adwokatów da się wytłumaczyć chyba tylko wzglę
dami rodzinnymi. A -szkoda, gdyż pominięte postacie -by
łyby na pewno przedstawione nie mniej barwnie i inte
resująco niż Podkomorzy, Rejent, czy Woźny.
Trzeba było jednak usprawiedliwić ich nieobecność w
tym procesie. Wyjście formalno-prawne z tej sytuacji się
znalazło.
Podkomorzy oświadcza -Hrabiemu:
Ja tuszę i życzę
Zgodą zakończyć swoje sądy podkomorskie (K∣s. V, w. 573).
W rozmowie z Robakiem, który ma jechać do Hrabiego,
Sędzia wysuwa propozycję kompromisową:
Co się tyczy procesu, sąd arbitrów będzie (Ks. VI, w. 290).
A zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, je
żeli podkomorzy (jak to zwykle bywało) miał być Super
arbitern, to obecność komornika granicznego nie była ko
nieczna, -gdyż mógł on przybyć później z woźnym, już
-jako urzędowy wykonawca orzeczenia sądu polubownego.
Jak wiemy, do ugody nie doszło i wypadki potoczyły się
■innym trybem: zwyciężyło przejściowo hasło zajazdu —
Hajże na Soplicę!, aby niespodziewanie przekształcić się
w powszechny -akord zgody — Kochajmy się!...
*

Dyfferencya Syrokomli to satyra na pieniactwo i
Warcholstwo drobnej szlachty litewskiej, biorącej widocz
nie przykład z -obyczajów ówczesnej magnaterii. Rzecz się
dzieje za cza-sów Stanisława Augusta:
To jest zatarg między braćmi
Przy podziale swojej schedy,
A u szlachty takie chucie:
Ze gdzie sprawa, tam i wrzawa,
A gdzie wrzawa, tam i bitwa.
Potem kończą na Statucie 17)
Potem kielich i modlitwa.

Wykonawcą podziału na gruncie tej schedy jest komor
nik graniczny w asyście nieodzownego woźnego sądowego:

Pan komornik z sznurem stawa,
Woźny wznosi papier w górę,
Słowem jakaś tu rozprawa
I ,,de hajda" i „de iure”...
Jak widać, komornik graniczny — zgodnie ze swą
kompetencją — „funduje jurysdykcję sądową”, zarządza
jąc przede wszystkim „proklamację”, czyli obwieszczenie
dekretu sądowego przez Woźnego. Nie isą to -są-dy podko,3) Stanisław Estreicher —
Kraków 1934.

Większy Pan Bóg niż Pan Rymsza.

“) Józef Kallenbach — Adam Mickiewicz. Wyd. IV. t. II, s. 155.
Ossolineum 1926.
π) Jest to wzmianka o Statucie Litewskim, podstawowym zbio
rze praw Wielkiego Księstwa Litewskiego, opracowanym jeszcze
za Zygmunta Starego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1530 r.
Uzupełniany za Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmun
ta III, przetrwał on na Litwie do 6 września 1840 r. (Zygmunt
Gloger — Encyklopedia Staropoiska, t. III, Warszawa 1902).
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morskie, jak w Panu Tadeuszu, gdyż ¡nie jest to spór gra
niczny, lecz podział majątku, a tego rodzaju sprawy o do
bra, testamenty, zapisy itp. należały do kompetencji są
dów ziemskioh. W danym Wjipadku było to najprawdo
podobniej Wjkonanie orzeczenia Trybunału Litewsltiego,
instancji apelacyjnej od sądu (ziemskiego.
Wynika to z dalszych strof ballady, gdzie komornik
tytułuje Woźnego „sądowym generałem”, a — jak wiemy
już z Pana Tadeusza — zwano tak potocznie „Woźnego
generalnego” przy Trybunale.
A oto dalszy przebieg tej nader żywej akcji rozgrani
czeniowej:

Pan Komornik przez zagony
Ciągnie sznurem na dwie strony
I wydziela dwie połowy.
Zabił wiechą strojną w liście
Wsunął cyrkiel za popręgę 1S)
I zawołał zamaszyście:
— „No, skończyliśmy mitręgą!
Waść, sądowy generale,
Mości starszy i starszyzna!
Niech mi teraz każdy przyzna,
Zem wydzielił doskonale:
Ot jak z boru do sosenki
Idzie ścianką39) tu drożyna,

Stefanowe z prawej ręki,
A co z lewej — to Marcina.
Równe schedy jak dwa oka,
Nawet pręta nikt nie stracił;
Mierzą słusznie, nie przedajnie,
Bo mię żaden nie zapłacił,
Nie skaptował, nie przyodział.
Ot i sprawa i rozprawa.
Pytam trzykroć wedle prawa:
Czyli zgoda na mój podział?”
Syrokomla jest tu nieścisły. Otóż zapytanie, czy zain
teresowani nie opanują przeciwko ustalonej granicy po
winno być zadawane, jak to podaje cytowany już po
przednio Łochowski, nie trzykrotnie, lecz czterokrotnie
(na cztery strony świata?) i to nie przez Komornika,
a przez Woźnego.
Choć zdarzyła się tu pewnego rodzaju licentia poetica,
-to nie umniejsza ona jednak istotnych walorów kompo
zycyjnych tej ballady, dającej nam barwny obraz, w ja
kich warunkach pracował niekiedy ówczesny mierniczy.
Poza tym mamy tu świetnie zarysowane tło obyczajowe
formacji kulturowej zwanej szlachetczyzną oraz wartką
akcję, zaprawioną zawadiackim humorem sytuacyjnjon.
's) Chodzi tu o pas na żupanie,
się siodło.

a nie o pas,

którym podpina

”) Ścianka, ściana graniczna. Stąd „ościennik” lub „ściennik” —
sąsiad graniczący dobrami.

Otóż po zacytowanej tu odezwie Komornika, zaczjma się
— wedle ironicznego określenia Syrokomli — „zabawka
niezła wcale”:

Stefan krzyknął: ,,Niemasz zgody!"
— „Co mi pomiar?
Kto się skrzywdzić mię ośmieli,
W klindze mojej karabeli
Słusznej kary znajdzie domiar.
Panie Woźny!” . . . Woźny — płazem,
A mierniczy w łeb żelazem...
Nie ma pana dla Stefana:
„Zaraz wszystkich stąd wypłoszą!"
— „Za mną szlachta!”
— „Bij, kto sprzyja!”
Szlachta w dwie się strony ściska,
Walka w zabój... aż krew tryska...
Pan Komornik wiechą zwija,
Woźny pozwem broni duszę,
Papier, wiecha w zawierusze
Popękały się od kija.
Aż skrwawiona, zapocona,
Porąbana, zadyszana
Ta i owa podła strona...
By wypocząć na murawie.
Nie jest to — co prawda — jakiś zajazd magnacki, jak
w Panu Tadeuszu, lecz tylko drObnosźlachecka .,kontro
wersja”, a jednak jest tu coś wspólnego: opis jednej z
największych swego czasu pasji życiowej polskiego społe
czeństwa szlacheckiego, pasji do pieniactiwa i warcholstwa.
Kończy się ta zawierucha 'Sielankowo: miejscowy senior
(taki w stylu Maćka Dobrzyńskiego z Pana Tadeusza)
„siadł na miedzy, brzęknął czarą po butelce”, przekonał
'zwaśnionych, że „mazać herb to nie szlachetnie” i pogo
dził ich.
Na to przebiegły Woźny zadaj e dość podchwytliwe py
tanie:
„A salaria?”20) — „To nie minie,
A za cięcie od pałasza
Damyć żyta po ośminie” 2,)
„Zgoda! — krzyknął Woźny źwawie —
Teraz kielich do roboty!"
Dictum — factum22) i po sprawie:
Wykonano co do joty...
Tak to Ulo tempere bywało.
®>) Salaria — to opłaty za czynności urzędowe.
Jednostką miary zboża była beczka Zawierajaca cztery korce
„w strych”. W r. 1765 Komisja Skarbowa Litewska postanowiła,
aby beczka dzieliła się na ćwierci, ośminy i szesnastki. Ośmina
żyta to zaledwie pół korca, co świadczy o bardzo skromnym
stanie majątkowym procesujących się braci.

“) Powiedziano — zrobiono.
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Wizyta delegacji SiowarzyszeniafGeodetow Polskich u Szefa Urzedu Rady Ministrów i Przewodniczącego
Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego —min. Janusza Wieczorka
W dniu 8 września br. delegacja SGP w osobach prze
wodniczącego Zarządu Głównego Ryszarda Koronowskiego
oraz kolegów Henryka Jasińskiego, Mariana Szymańskiego
ɪ Jerzego Szymańskiego przyjęta została przez ministra
Janusza Wieczorka.
W czasie owej wizyty delegacja SGP poinformowała Mi
nistra o zakresie i problemach działalności Stowarzysze

nia oraz omówiła zagadnienie współpracy z Radą Ochrony
Pomników Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego.
Minister Janusz Wieczorek wyraził uznanie dla pracy
zawodowej i społecznej geodetów oraz zadowolenie z na
wiązanego kontaktu i perspektyw współpracy z reprezen
towaną przez Niego Radą.
R. K.
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Klasyfikacja nieużytków poprzemysłowych dla ich kartograficznej inwentaryzacji
Część II

5. Zwaly (hałdy) górnictwa podziemnego i inne przemy
słowe. Na obszarach przemysłowych powszechnie spotyka
się różnego rodzaju składowiska odpadów i pozostałości
produkcyjnych. Są to hałdy skały płonej, żużli i popiołów,
pozostałości poflotacyjnych, osadniki fabryk chemicz
nych itd. Sumaryczna .powierzchnia tych nieużytków na te
renie samego tylko GOP wynosi ponad 2000 ha. Dlatego
też sprawa ich rekultywacji jest poważnym problemem,
ważnym ze względów gospodarczych i społecznych (sani
tarnych, estetycznych i innych).
Hałdy mogą być budowane na powierzchni (nadpoziomo
we), mogą wypełniać zagłębienia równo z powierzchnią
(niwelacyjne, poziomowe) albo poniżej (podpoziomowe).
Usypiska nadpoziomowe są typem spotykanym najczęściej
(rys. 6). Są one elementem szpecącym krajobraz i zwykle
uciążliwym dla otoczenia chociażby tylko ze względu na

dzenia rekultywacji są zwały (hałdy) stożkowe i kopulaste,
gdyż zasadniczo możliwa jest tylko ich obudowa biolo
giczna, a uzyskiwanie korzyści gospodarczych jest proble
matyczne. Najkorzystniejsze dla rekultywacji są zwały
(hałdy) niwelacyjne. Jeżeli pozwalają na to właściwości
materiału zwałowanego zagospodarowuje się je nie tylko
leśnie, ale także rolniczo i wyniki uzyskiwane są niekiedy
zupełnie zadowalające. Tereny po dawnych osadnikach sta
nowić mogą czasem trudny problem rekultywacyjny ze
względu na niekorzystne właściwości fizyczne materiału
pokrywającego powierzchnię i częstą obecność w nim sub
stancji działających toksycznie na organizmy roślinne.
Charakterystyczną cechą wszystkich nieużytków zalicza
nych do tej grupy są niewielkie rozmiary. Dlatego też przy
ich charakterystyce należy rezygnować ze zbyt szczegóło
wego opisu, a wyodrębniać i podkreślać te cechy, które
będą mieć najistotniejsze znaczenie dla późniejszego za
gospodarowania.
III. Propozycje podziału nieużytków do mapy w skali
1: 5000

Rys. 6. Łęczyca. Zwał kopalni rudy żelaza. Na pierwszym planie
Zabagniony nieużytek w zapadlisku górniczym.

erozję eoliczną działającą z dużym natężeniem na ich na
giej powierzchni i związane z tym zapylenie najbliższej
okolicy.
Hałdy mogą różnić się między sobą zarówno kształtem,
jak i rodzajem materiału, z którego są zbudowane [3]. Cza
sami rodzaj materiału jest prawie jednoznacznie określony
przez podanie kierunku działalności przemysłowej, której
wynikiem jest dane usypisko. Tak więc hałdy kopalń wę
gla kamiennego zbudowane są w głównej mierze z pia
skowców i łupków karbcńskich; hałdy kopalń rud cynku
składają się z odłamów dolomitów, wapieni i margli;
hałdy hutnicze żelazne zbudowane są z żużla wielkopie
cowego o bardzo niekorzystnych właściwościach fizycznych
i chemicznych i stanowią jeden z najtrudniejszych pro
blemów rekultywacyjnych. W przypadku innych rodzajów
uzyspisk, niestety, nie ma tak prostej zależności i podłoże
trzeba dodatkowo charakteryzować. Np. hałdy kopalnictwa
rud żelaza mogą być zbudowane z materiału piaszczystego,
ilastego albo też z odłamów wapieni [lj.
Kształt usypisk w dużej mierze zależy od technologii
zwałowania, a więc hałdy o tym samym pochodzeniu, bu
dowane w różnych okresach czasu mogą znacznie różnić
się między sobą. Najbardziej niekorzystne z punktu wi
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Jak już podkreślano, szczegółowa klasyfikacja nieużyt
ków pcwinna uwzględniać przede wszystkim te elementy,
które decydują o kierunkach i stopniach trudności podej
mowanych zabiegów rekultywacyjnych. Podstawowym za
gadnieniem będzie więc ustalenie przyczyny, z jakiej dana
powierzchnia zestala wyłączona z użytkowania, czy na
stąpiło to w wyniku zaburzeń warunków hydrologicznych,
przemysłowego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
czy też mechanicznego uszkodzenia powierzchni. Dane
odnośnie wpływów przemysłowych powodujących powsta
nie nieużytku znajdować się będą na mapach klasyfika
cyjnych zaktualizowanych w myśl podanych w poprzednim
opracowaniu założeń [5], Podana tam charakterystyka za
wierająca pierwotną bonitację gleby i stopień natężenia
wpływów przemysłowych jest wystarczająca dla scharak
teryzowania nieużytków powstających w wyniku zanie
czyszczenia powietrza atmosferycznego albo zaburzeń sto
sunków hydrologicznych. W takich przypadkach bowiem
o warunkach zagospodarowania decydować będą możliwości
obniżenia stężeń szkodliwych zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego lub wprowadzenia bardziej wytrzymałej
roślinności,
możliwości wykonania
melioracji wod
nych itd.. a więc czynniki zewnętrzne a nie właściwości
utworu glebowego, które nie ulegają zasadniczej zmianie.
Natomiast w przypadku nieużytków bezglebowych powsta
łych w wyniku mechanicznego uszkodzenia powierzchni,
pierwotne warunki, czyli materiał występujący na po
wierzchni, rzeźba i stosunki wodne zostają często zmie
nione generalnie. Wobec tego, że istnieje tak duże zróżni
cowanie form i właściwości przesądzających o warunkach
zagospodarowania i wielkościach końcowych efektów, ko
nieczna się staje dokładniejsza charakterystyka.
Dokładność jej zależeć będzie między innymi od skali
opracowania. W pracy niniejszej podaje się projekt klasy
fikacji dla mapy szczegółowej w skali 1: 5000. Klasyfikacja
ta uwzględnia formę i sposób powstania nieużytku, Iitologię podłoża, stosunki wodne, stopień rozwoju gleby i po
krycia powierzchni roślinnością oraz związek z konkretnym
kierunkiem działalności przemysłowej.

2. Tereny sztucznych odsłonięć
2.1. Podpoziomowe
2.1.1. płytkie do 5 m

2.1.2. średnio głębokie 5—20 m
2.1.3. głębokie powyżej 20 m
2.2. Zboczowe

2.2.1. płytkie do 5 m
2.2.2. średnio głębokie 5—20 m

2.2.3. głębokie powyżej 20 m
3. Tereny kompleksowego wystę
powania usypisk i wykopów

II. LitoIogia podłoża
przeważają skały masywne

przeważają utwory rumoszowe, ka
mieniste i żwirowe

Rys. 7. Fragment mapy klasyfikacyjnej 1 : 5000 uzupełnionej charak
terystyką nieużytków poprzemysłowych

Proponuje się przyjęcie następującego podziału i ozna
czeń graficznych dla map w skali 1: 5000.
I. Sposób powstania nieużytku i jego forma
1. Tereny sztucznych usypisk
1.1. Nadpoziomowe
1.1.1. niskie do 5 m
1.1.1.1. stożkowe, kopulaste

przeważają gliny i iły
przeważają utwory pyłowe
przeważają
niczne

1.1.1.2. grzbietowe

1.1.1.3. stołowe

1.1.2. średnio wysokie 5—20 m
1.1.2.1. stożkowe, kopulaste
1.1.2.2. grzbietowe
1.1.2.3. stołowe

.

przeważają piaski

różne

utwory

orga

Można również oznaczać niecałkowitość utworów wg gle
boznawczej symboliki przyjętej przez Polskie Towarzystwo
Gleboznawcze.
Podział powyższy należy w miarę możliwości uzupełnić
ogólną charakterystyką żyzności i uwilgotnienia. Z uwagi
na trudność ustalenia ścisłych kryteriów, charakterystykę
tę przeprowadza się na podstawie obserwacji objawów ze
wnętrznych, ewentualnie uzupełniając ją testami roślin
nymi czy badaniami biochemicznymi. Wydziela się zatem
zasięgi występowania następujących utworów:

1.1.3. wysokie powyżej 20 m
1.1.3.1. stożkowe, kopulaste

1.1.3.2. grzbietowe
1.1.3.3. stołowe

1.2. Poziomowe
1.3. Podpoziomowe

III. Stopień Tozwoju gleby i pokrycia powierzchni
roślinnością
Nie Wprowadzasiedodalkowych
oznaczeń

1.3.1. płytkie do 5 m

Znaki graficzne różnych Porm
nieużytków uzupełnia sie

1.3.2. średnio głębokie 5—20 m

jak poniżej

1.3.3. głębokie powyżej 20 m

Powierzchnie nagie, bez roślinności
lub skąpo porośnięte, proces glebotwórczy w stadium początkowym
lub słabo zaznaczony, miejscami
występuje inicjalny poziom A0∕C.
Proces glebotwórczy wyraźnie za
znaczony, powierzchnia zadrzewio
na lub Zadarniona, występuje po
ziom (A1)∕C lub A0(Aj)ZC.
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IV. Pochodzenie nieużytku (podział uwzględniający związek
z konkretnym kierunkiem działalności przemysłowej)
. ⅛j∣ift⅛w>⅛⅛]
Tereny wyrobisk i zwałowisk po odkrywkowej eksploa
tacji:

hałdy kopalń rud żelaza

hałdy i tereny po osadnikach żużlo
wych i popiołowych

piasków podsadzkowych
hałdy hutnicze i poflotacyjne cyn
ku (Zn), miedzi (Cu) i innych me
tali nieżelaznych

węgla kamiennego (Ck) i brunat
nego (Cb)
siarki

hałdy hutnicze żelazne

różnych złóż surowców skalnych
(skały kamieniołomów, gliny pia
ski, żwiry) wg wykazu rodzajów
i oznaczeń literowych przyjętych
przez Polskie Towarzystwo Glebo
znawcze, np. Wt — wapień tria
sowy.

hałdy i osadniki fabryk chemicz
nych

pozostałości produkcyjne
innych zakładów

różnych

Tereny po eksploatacji różnych złóż dla celów lokalnych:

K — kamieniołomy, G — glinianki,
P — kopalnie piasku, Ż — kopal
nie żwiru, T — kopalnie torfu, C —
biedaszyby, R — różne inne.
hałd i usypisk:
hałdy odpadów kopalnianych i prze
róbczych węgla kamiennego

Wykreślenie mapy nieużytków stanowi końcowy etap
prac przy ich inwentaryzacji. Ponadto w skład operatu
wchodzić będzie część opisowa, gdzie można zamieścić jesz
cze dodatkowe informacje, szczególnie odnośnie nieużytków
o bardzo małej powierzchni. Bardzo ważne jest usystema
tyzowanie prac terenowych, co można osiągnąć przez pro
wadzenie zapisów w ujednoliconych formularzach, ułożo
nych np. na wizór protokołu klasyfikacyjnego. Formularz
taki powinien zawierać szczegółową charakterystykę każdej
wyodrębnionej powierzchni nieużytku.
LITERATURA

hałdy kopalń rud cynku (Zn), mie
dzi (Cu) i innych metali nieżelaz
nych

Przykłady oznaczeń różnych nieużytków podano na za
łączonym rysunku.
Zaproponowany powyżej podział w zasadzie spełnia wa
runek dostatecznie wyczerpującej informacji o nieużytkach.
Przyjęte oznaczenia graficzne odgrywają rolę pomocniczą
i mogą ulec zmianie, np. w trakcie opracowywania odpo
wiedniej instrukcji. Zostały one dobrane w ten sposób, aby
nie zaciemniały przejrzystości mapy. Byłoby rzeczą wska
zaną, aby na mapach klasyfikacyjnych zawierających kon
tury nieużytków bezglebowych, zaznaczyć odpowiednim ko
lorem rodzaj podłoża stanowiącego skałę macierzystą dla
tworzących się gleb. Utwory piaszczyste można pokrywać
kolorem żółtym, gliniaste — pomarańczowym, ilaste —
czerwonym, pyłowe — jasno brązowym itp. Zwiększy to
w znacznym stopniu czytelność i plastyczność mapy.
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E3Π≡EL.
POLSKIEGO TOWARZYSTWAI FOTOGRAMETRYCZNEGO |
III Ogólnopolska Konferencja Foiointerpreiacyjna
Lublin 7-9 IX. 1967 r.
III Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacyjna została
zorganizowana w Lublinie w dniach 7—9.IX.1967 r. przez
Katedrę Kartografii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej i Komisję Fotointerpretacyjną Polskiego Towa
rzystwa Geograficznego.
Konferencja poświęcona byia aktualnej problematyce
fotointerpreiacyjnej, związanej z taκιmι uzɪeɑzɪnami nauκι
jaκ: geograna, geoiogia, κarιαgraιιa, romiciwo, arcneoiogia,
leśnictwo, inżynieria, Iopograiia. w wygłoszonych reieralacn i αysκusjacn omówiono αoιycnczasowe osiągnięcia toIoinierpretacji w Foisce, w aspeκcιe wyκorzysιaiua icn przez
Zainiei=Csowane gałęzie gospoαarκι naronowej.
Na Konierencji omówiono również perspektywy i kierunκi aaiszego rozwoju tej nauκι. ogoɪem wygłodzono 22
reieraty, Których tematyκa przeastawia się następująco:
Współczesne problemy Iotointerpretacyjne — ar A. Kę
sik. Totoinierpreiacja elementów Iizyeznych srodowisκa
geograticznego:
— Dolina Lutyni w świetle analizy zdjęć lotniczych —
dr E. TomaszewsKi
— Rekonstrukcja starorzeczy w oparciu o zdjęcia lotni
cze — mgr K. Traías
— Analiza zmywów powierzchniowych na obszarach rol
niczych na podstawie Ioioinierpretacji — αoc. ar L. B aranιecκι
— Uwagi o rozwoju wydm wędrownych na Mierzei Wi
ślanej — mgr J. iviIszaisKi
— Analiza Iorm wydmowych i procesów deflacyjnych
fragmentu Kotnny CnoaelsKiej — mgr J. w oj tano
wi c z
— O wykorzystaniu i przydatności zdjęć lotniczych w
pracach Kartograiicznych — dr T. v√ιteκ,
mgr
c. Ocnalska
— Próbne zastosowania interpretacji zdjęć lotniczych dla
oceny warunκow spływu i wsiąkania na przykiaazie wy
branych fragmentów dorzecza Rio Aconcagua ∣cnιle) — dr
A. Kęsik, αr K. Wojciechowski.

Fotointerpretacja elementów biogeograficznych środowiska
geograficznego
— Zakres i metoda fotointerpretacyjną Stereogramow lot
niczych terenów leśnych dla potrzeb gospodarstwa leśne
go — mgr Μ. Stanecki,
— Zastosowanie zdjęć lotniczych w pracach związanych
z wykonaniem map rolniczego użytkowania ziemi — mgr
A. Ciolkosz.

Fotointerpretacyjne studia syntetyczne
— Kartowanie podstawowych typów krajobrazu na pod
stawie zdjęć lotniczych (fragment Niziny Śląskiej) — mgr
Μ. Ruszczycka
— Przydatność zdjęć lotniczych terenów wysokogórskich
w badaniach geograficznych na przykładzie Narodowego
Parku Tatrzańskiego — mgr K. Trafas
— Fotointerpretacja dla celów topograficznych — mgr
inż. J. Kowalski
— Rola środowiska geograficznego w fotointerpretacji dla
celów topograficznych — mgr U. Karaszewska
— Możliwości zastosowania zjawiska Landa w fotointer
pretacji — mgr inż. J. Jasiński

— Z badań nad problemami komunikacji Warszawy —
mgr A. C i o ł k o s z.
Dydaktyka fotointerpretacyjną

— Główne problemy dydaktyki fotointerpretacyjnej —
mgr A. Ciołkowa
—Prace magisterskie z geografii regionalnej, oparte
o Iotointerpreiacj ę — αoc. ar u. uaranɪ ecκι
— Z OyaaktyKi geograficznej interpretacji zdjęć lotni
czych w instytucie Iieograncznym Umwersyietu τ,oαzκιego — ar H. GawiiK
— Wizualne metody nauczania fotointerpretacji — mgr
Z. uouaszewsκι, mgr J. GięazKi
— z,asιoso warne czyιnικa mικruinmowego dɪa celów 10IoinierpreicieyjuyCii — mgr ʌ. χjrnιcWιcz

— TuoeiSKi pongon Ioiomierpretacyjny — mgr J. Koś
ci b r o d a.

W programie Konferencji zorganizowano wystawę pod
nazwą „ziujęcia lotnicze w geografii" ourazUjąeą wynO.zySianie zajęć IOtniczycn w szeregu dzɪeuzmaen go⅛poαarczycn. Trzeasiawiono przyKiaay zastosowania IOiumierpietacji w leśnictwie, arcneoiogn, opracowaniach κarιograncznycn, Stuaiach geograficznycn i geologicznych, przy opra
cowaniu pianow Zagospoaarowania przestrzennego nιeκιorych regionow, jaκ również w szeregu prac InzyniersKicn
(na przyκιaα: sporząazanie map gieooznawczycn, map rol
niczego UzytKowania ziemi, map KiasyiiKaeyjnych lip.).
Poruszone w referatach i dyskusjach problemy wskazują,
że współczesne oaαanιa nauκowe w αzιeαzιme Ioioinierpretacji zmierzają w KierunKu OKresienia najoαpowιeαnιejszycn cecn interpretacyjnych elementów poκrycm powierz
chni ziemi, co z Kolei umożliwiłoby ustaieme najwłaściw
szego „klucza Iitpmterpretacji” tycn elementów, a tym
samym zwiększyłoby stopień Wiarygoanosci wyników w
procesie jakościowej i ilościowej interpretacji zajęć Iotniczycn. Osiągnięte wyniki tych badań są rożne w zależności
oa rodzaju elementów poκrycia powierzchni ziemi, stano
wiącego przedmiot zainteresowania rożnych dziedzin nau
kowych i inżynierskich.
Zagadnienie interpretacji zdjęć lotniczych dla celów to
pograficznych stanowi nieco oarębny problem, a to z uwa
gi na warunek uzyskania stuprocentowego stopnia wiary
godności informacji, które złożyć się mają na treść ma
teriału dokumentalnego, jakim jest mapa. Zagadnienia te
zostały poruszone w referatach Instytutu Geoaezji i Kar
tografii, których autorami byli: mgr U. KraszewsKa i mgr
inż. J. Kowalski. W konkluzji tych prac wynikają nastę
pujące wnioski:
....
1. Pełną wiarygodność w procesie fotointerpretacji (od
czytywania) zdjęć uzyskać można jedynie przy metodzie
bezpośredniej (terenowej), w przeciwieństwie do metod
pośrednich (kameralnych), gdzie zasadniczą rolę odgrywa
czynnik subiektywnej interpretacji wrażeń wzrokowych.
Czynnikiem ułatwiającym odczytanie elementów topogra
ficznych na zdjęciu jest znajomość elementów środowiska
geograficznego danego terenu.
2. W wyniku przeprowadzonych prac doświadczalnych,
polegających na porównaniu wyników uczytelnienia zdjęć
lotniczych tego samego obszaru metodami: terenową i ka
meralną, określono średni błąd odczytania kameralnego,
który wyniósł 39% całkowitej treści poddanej uczytelnieniu
(to znaczy, że 39% wszystkich szczegółów sytuacyjnych od
czytanych zostało błędnie metodą kameralną).
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Określony w ten sposób stopień wiarygodności uczytel
nienia kameralnego kształtował się różnie — dla różnych
elementów treści zdjęcia, przy czym był on zawsze najniż
szy dla drożni, budynków i ogrodzeń. Odczytanie metodą
kameralną opisowych (klasyfikacja dróg, wysokości skarp
itp.), jak również elementów punktowych (krzyże, studnie
itp.) — jest niemożliwe.
W związku z powyższym, zastosowanie metod fotointerPretacyjnych nie dających stuprocentowego stopnia wiary
godności informacji, jest niemożliwe. Dla celów topogra
ficznych może być stosowana jedynie metoda terenowa.
3. Dla prac związanych z aktualizacją map topograficz
nych istnieje możliwość zastosowania tzw. metody kombi
nowanej, polegającej na częściowym tylko odczytaniu ka
meralnym, a następnie dokonaniu niezbędnych uzupełnień
terenowych. Metoda ta jako na j ekonomiczniej sza wpłynie
niewątpliwie na obniżenie kosztów prac aktualizacyjnych.
Na zakończenie Konferencji zorganizowana została wy
cieczka na trasie Lublin—Bełżyce—Chodel—Opole Lub.—
Chodlik-Kazimierz-Kurow-Jastkow-Lublin. Wycieczka

zapoznała uczestników Konferencji z charakterystycznymi
regionami geograficznymi Ziemi Lubelskiej.
Sprawozdanie Komisji Fotointerpretacji Polskiego Towa
rzystwa Geograficznego

1. Wyłoniona w roku 1965, na II Ogólnopolskiej Konfe
rencji Fotointerpretacyjnej we Wrocławiu, Rada Progra
mowa — ustaliła ramowy program uniwersyteckich zdjęć
dydaktycznych w zakresie Iotointerpretacji na wydziałach
geograficznych.
2. Systematycznie realizowane jest wydawanie periody
ku pod nazwą ,,Fotointerpretacja w geografii”. Ostatnio
ukazał się numer IV tego wydawnictwa, poświęcony roz
prawie habilitacyjnej doc dr L. Baranieckiego.
3. Przeprowadzane są kursy z zakresu fotointerpretacji
dla fachowców z różnych dziedzin gospodarczych i inży
nieryjnych.

Mgr inż. Tadeusz Federowski
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Zobowiqzania na
50-rocznicę Rewolucji
Październikowej
Załogi Wojewódzkiego Biura Geode
zji i Urządzeń Rolnych we Wrocławiu
i powiatowych BGiUR woj. wrocław
skiego z okazji 50 rocznicy Rewolucji
Październikowej podjęły następujące
zobowiązania:
a. Załogi PBGiUR, w ramach czynu
społecznego podjęły wykonanie pomia
rów terenowych i opracowania map sytuacyjno-wysokościowych pod budowę
wszystkich zaplanowanych szkół i in
ternatów na terenie województwa.
b. wszyscy pracownicy kadry inży
nieryjno-technicznej, zatrudnieni w
wykonawstwie bezpośrednim podjęli
się wykonania pomiarów terenów i oPracowania map sytuacyjno-wysokościowych, każdy dla 1 działki PFZ,
przeznaczonej do sprzedaży przez Bank
Rolny.
c. wszyscy redaktorzy techniczni
Działu Kartografii Gleb i Klasyfika
cji Gruntów zobowiązali się opracować
miesięcznie, każdy, ponad plan, pierworysy map glebowych w odpowied
niej skali, dla co najmniej 1000 ha
sklasyfikowanych gruntów.
d. Pozostali redaktorzy terenowi oraz geodeci i kreślarze Avymienionego
działu zobowiązali się opracować ponad
plan mapy rolniczej przydatności gleb
dla 3 rolniczych spółdzielni produkcyj
nych, wskazanych przez Woj. Związek
Spółdzielni Produkcyjnych we Wrocła
wiu, a prócz tego geodeci i kreślarze
zobowiązali się do wykonania prac obliczeniowych i kreślarskich każdy, na
wartość nie mniejszą niż 250 zł.
e. Wszyscy pracownicy pionu eko
nomiczno-prawnego WBGiUR we Wro
cławiu zobowiązali się przygotować w
czynie społecznym — dokumenty po
trzebne do Zahipotekowania gospo
darstw rolnych, każdy dla 10 gospo
darstw.
f. Pracownicy Działu Organizacji
Terenów Rolnych WBGiUR we Wro
cławiu zobowiązali się opracować skró
cony projekt urządzeniowo-rolny jed
nej rolniczej spółdzielni produkcyjnej
(o wartości kosztorysowej wg cen obo
wiązujących nie mniejszej od 2000 zł).
g. Każdy pracownik działu admini
stracyjno-gospodarczego — zobowiązał
się wykonać w godzinach pozasłużbo
wych po 2 odpisy aneksów do map
glebowo-rolniczych lub opracować do
kumentację III fazy (rejestry gruntów)
na sumę nie mniejszą niż 300 zł.
Termin wykonania podjętych zobo
wiązań ustalono na 7 listopada 1967 r.
Załogi WBGiUR w Zielonej Górze
oraz PBGiUR tego województwa pod
jęły zobowiązania następujące:
— każdy pracownik WBGiUR w Zie
lonej Górze wykona w czynie społecz
nym dodatkową pracę wartości co naj
mniej 300 zł,
— poszczególne załogi powiatowych
BGiUR — wykonają prace dodatkowe
wartości co najmniej 3000 zł.
J. Zgierski

Z ZYCIA ORGANIZACJI
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Zobowiqzania załóg wojewódzkich i powiatowych
biur geodezji i urzqdzeñ rolnych
Pracownicy jednostek terenowych —
wojewódzkich i powiatowych służby
geodezyjno-urządzeniowo-rolnej
re
sortu rolnictwa, obok stałego udziału
w krajowym współzawodnictwie pracy,
od szeregu lat skutecznie realizują w
czynach społecznych specjalne zobo
wiązania produkcyjne i inne, podejmo
wane z okazji ważnych rocznic, świąt
i wydarzeń o charakterze krajowym
i międzynarodowym.
1. Pracownicy inżynieryjno-technicz
ni WBGiUR w Lublinie oraz powiato
wych BGiUR woj. lubelskiego zreali
zowali następujące zobowiązania pod
jęte w 1966 roku:
a. Zespół 5-osobowy pracowników
terenowych opracował w czynie spo
łecznym projekt podziału obszaru uprawnego rolniczej spółdzielni produk
cyjnej we wsi Żurawce, o pow. 670 ha,
na pola płodozmianowe i wniósł ten
projekt na grunt.
b. Kierownicy 8 grup polowych do
konali obliczeń wyników terenowych
pomiarów geodezyjnych oraz glebo
znawczej klasyfikacji gruntów i spo
rządzili rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny szczegółowy obszaru wsi Lud
winów (II faza), położonej w pow. lu
belskim.
c. Kierownik I grupy kameralnej
wraz z 10 pracownikami tej grupy opracowali II fazę rejestru pomiarowoklasyfikacyjnego dla obszaru wsi Gra
bówka, pow. puławskiego o pow. prze
szło 200 ha.
d. Kierownik II grupy kameralnej
wraz z 17 pracownikami opracowali II
fazę obszaru „Kolonia Stasin”, powiatu
Opole Lubelskie.

Łączna oszczędność w wyniku wyżej
wymienionych zobowiązań określona
finansowo wg obowiązujących cen wy
niosła 39 500 zł, nie licząc innych ko
rzyści wynikających z przyśpieszenia
terminów założenia ewidencji gruntów
i wymiaru właściwych podatków i obowiązkowych dostaw.
2. Załogi WBGiUR w Rzeszowie oraz
PBGiUR woj. rzeszowskiego według
oceny i podsumowania Komisji Współ
zawodnictwa Pracy WBGiUR w Rze
szowie uzyskały następujące efekty
ekonomiczne w wyniku zrealizowanych
zobowiązań podjętych w 1966 r.:
— łączne efekty finansowe uzyska
ne w wyniku realizacji zobowiązań
podjętych przez wszystkie zespoły po
miarowe, geodezyjne i klasyfikacyjne
wyniosły ok. 400 000 zł, zaś w powiato
wych —ok. 100 000 zł,
— łączne efekty finansowe uzyskane
w wyniku realizacji dodatkowych zo
bowiązań podjętych przez członków
Zakładowego Koła SGP przy WGBiUR
w Rzeszowie wyniosły ponad 30 000 zł.
Ogólne efekty ekonomiczne nie uwzględniają efektów niewymiernych w
złotówkach oraz efektów pochodnych,
które w 1966 r. wyniosły ponad
530 000 zł.
3. Załogi WBGiUR w Zielonej Gó
rze oraz PBGiUR tego województwa
zrealizowały zobowiązania podjęte w
1966 r., których wartość wyniosła
100 462 zł.
J. Zgierski

Pamiętaj o poległych za Polskę
W przygotowywanym przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich
wydawnictwie „Zarys historii organizacji społecznych geodetów
polskich” ma być zamieszczona lista strat środowiska zawodo
wego w okresie II wojny światowej.

W związku z powyższym Komitet Redakcyjny Wydawnictwa,
zgłasza apel o podawanie na adres Stowarzyszenia Geodetów
Polskich — Warszawa ul. Czackiego 3/5 — wszelkich dostępnych
danych o tych kolegach, którzy polegli lub zginęli w latach
1939—1945 (imię i nazwisko, rok urodzenia, data i okoliczności
śmierci itp.).

Koledzy, którzy Zechcieliby poświęcić swój czas na zebranie
danych regionalnych względnie na opracowanie danych odnośnie
wychowanków poszczególnych uczelni i szkół, proszeni są o po
rozumienie się z mgr inż. Stanisławem Januszem Tymowskim —
Warszawa,Mickiewicza 18 m 14 lub Warszawa — Czackiego 3/5 —
Redakcja Przeglądu Geodezyjnego, który może udostępnić im
zebrane dane i materiały takie, jak wykazy absolwentów poszcze
gólnych szkół, wykazy mierniczych przysięgłych w poszczególnych
województwach, wykazy strat w różnych regionach kraju itp.
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Wyniki współzawodnictwa pracy w roku 1966 na terenie woj. białostockiego
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urzą
znawczą klasyfikacją gruntów, stano
dzeń Rolnych w Białymstoku zdobyło wiące 56,1% całości wykonanych za
II miejsce w Międzywojewódzkim So
dań.
cjalistycznym Współzawodnictwie Pra
Znaczny wysiłek poświęcono pracom
cy w r. 1966, a po podsumowaniu
związanym z wymianą i scaleniem
współzawodnictwa powiatowych biur gruntów (18,8% wykonywanych zadań)
geodezji i urządzeń rolnych — również prowadzonych na obszarze 79 540 ha,
tytuł przodującego biura w wojewódz
w 111 obiektach, jak Bagno-Wizna —
twie białostockim. Godny podkreślenia
około 10 000 ha, Czarne-Bagno —
jest fakt, że WBGiUR w Białymstoku 29 000 ha.
Uzyskalowewspolzawodnictwie I lub II
Poza planem wykonano także w 1966
miejsce przez 4 lata z rzędu; w 1963 r.
r. projekty społecznej wymiany grun
— II miejsce, 1964 r. — Iiw latach
tów w 8 obiektach na obszarze ok.
1965—1966 — II miejsce.
2500 ha.
W związku z tym osiągnięciem 29
W 1966 r. zwracano baczną uwagę na
Iipca br. w Prezydium WRN w Białym
sprawy wdrażania postępu techniczne
stoku odbyła się uroczystość groma go, szkolenie i doszkalanie kadry geo
dząca liczną załogę wojewódzkiego i
dezyjnej:
powiatowych biur geodezji, przedstawi
— wykonano i obliczono rejestry
cieli władz i partii oraz organizacji gruntów na maszynach statystycznych
społecznych.
dla obszaru 125 056 ha,
Kol. Sławomir Dawiudziuk, w wygło
— stosowano metodę grawiury na
szonym referacie dokonał podsumowa
masach plastycznych przy kartowaniu
nia dorobku Biura na odcinku wyko
pierworysów i sporządzaniu matryc,
nania zadań rzeczowych, uzyskanych
— zorganizowano pracownię fotogra
efektów ekonomicznych oraz działal
ficzną w celu fOtoreprodukcji,
ności związanej z rozwojem na terenie
— stosowano wyłącznie nowoczesny
B;ura wszelkich form współzawod
sprzęt geodezyjny przy pomiarach je
nictwa.
zior,
A oto ważniejsze osiągnięcia załogi:
— szkolono systematycznie załogę —
— plan robót geodezyjno-urządzenio drogą wykładów na comiesięcznych od
wych na r. 1966 przewidywał łączne
prawach roboczych,
wykonanie roczne 622 050 punktów obli
— doszkala sie na wyższych i śred
czeniowych — wykonano zaś 660 057, co
nich uczelniach 47 osób spośród załogi
daje 106J% wykonania planu;
Biura,
— wydajność pracy, planowa-a na
— w r. 1966 powstało 15 brygad pra
162.5% normv — wykonano w 175,5%.
cy socjalistycznej, z czego 5 brygadom
Czvli przekroczono planową wydajność
wręczono już odznaczenia, 6 — przy
o 8,0%;
znano, 4 brygady walczą o uzyskanie
— koszt wykonania 1 punktu obli
tego tytułu,
czeniowego planowano na 25,26 zł,
faktyczny koszt wyniósł 23,14 zł, dajac
— w r. 1966 we współzawodnictwie
obniżkę kosztów w porównaniu do za
19 powiatowych BGiUR — pierwsze 3
planowanych o 8.4%.
miejsca zajęły: PBGiUR w Hajnów
Spośród licznych asortymentów prac ce — I miejsce, w Zambrowie — II
urządzeniowo-rolnych, wykonywanych miejsce i w Mońkach — III miejsce.
w r. J ,166, do najbardziej absorbują
— wojewódzkie i Powdotowe BGiUR
cych należały prace związane z glebo
wykonały w r. 1966 różne prace w

ramach czynów społecznych — war
tości 314 290 zł.
W najbliższym czasie Biuro przystą
pi do opracowania programu prac sca
leniowych na r. 1968 i następne. Mo
żliwość szybkich i skutecznych zabie
gów urządzeniowo-rolnych mają stwo
rzyć nowe akty prawne dla terenu
Białostocczyzny, co ma duże znaczenie,
gdyż istnieje jeszcze ok. 200 000 ha
gruntów położonych w uciążliwej pier
wotnej szachownicy; powstała również
znaczna szachownica wtórna.
Na zakończenie uroczystości wręczo
no wyróżnionym we współzawodnic
twie nagrody i dyplomy.
— Dyplom uznania za zajęcie II
miejsca — załodze WBGiUR — na ręce
dyrektora Biura — mgr inż. S. Dawidziuka — wręczył dyrektor Departa
mentu Min. Rolnictwa mgr inż. Kon
stanty Dumański, oceniając dodatnio
dotychczasową pracę Biura i życząc
jeszcze lepszych wyników.
— Wyróżnionym w współzawodnic
twie wręczył dyplomy uznania prze
wodniczący PWRN ob. S. Żmijko:
— załodze PBGiUR w Hajnówce —
za zajęcie po raz trzeci z rzędu I miej
sca — dyplom uznania i proporzec
przechodni Przewodniczącego WRN i
Zarządu Okręgu ZZPR — na włas
ność,
— załodze PBGiUR w Zambrowie —
dyplom uznania za zdobycie II miejsca,
— załodze PBGiUR w Mońkach —
dyplom uznania 7a III miejsce.
Srebrne odznaki 7a ,.Zasługi w dzie
dzinie geodezji i kartografii” otrzy
mali geodeci: Witold Klimouncz, Sta
nisław Kruszyński, Mieczysław Saul
(z WBGiUR) i Stanisław Namiotko z
PBGiUR w Grajewie.
Przewodniczący ZO ZZPR tow.
Julian Poludniak wręczył 23 członkom
pięciu brygad pracy socjalistycznej
zaszczytne odznaki.
Stefan Smolski

Wspomnienie o Koledze Zygfrydzie Kujawskim

Ósmego marca 1967 roku zmarł na
gle podczas pełnienia obowiązków służ
bowych, sekretarz Oddziału Wojewódz
kiego Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w Zielonej Górze, Kolega Zyg
fryd Kujawski.
Urodzony 21 lutego 1909 roku w Bar
toszycach, województwa olsztyńskiego,
początkowo kształcił się w Gimnazjum
Matematyczno-Przyrodniczym im. Ber
gera w Poznaniu. Po ukończeniu 6 klas
w tej szkole, przeszedł do Państwowej
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Szkoły Mierniczo-Melioracyjnej rów
nież w Poznaniu, gdzie w 1935 roku
ukończył wydział mierniczy.
W tymże roku rozpoczął pracę za
wodową jako mierniczy w powiato
wych komisjach klasyfikacji gruntów
na terenie województwa poznańskiego,
a w latach 1938—39 — jako mierniczy
powiatowy w Turku.
Podczas okupacji niemieckiej praco
wał jako pomocnicza siła techniczna w
„Katasteramt Turek”. Po klęsce Nie
miec i oswobodzeniu Polski, przeniósł
się w roku 1945 na Ziemie Odzyskane,
pracując do 1947 roku — jako kierow
nik Referatu Pomiarów PPRN w Go
rzowie Wlkp.
W 1947 roku przerwał pracę zawodo
wą, wybrany bowiem został przez Ra
dę Narodową miasta Gorzowa Wlkp.
na stanowisko prezydenta tego miasta,
który to urząd piastował do 1950 r.
W okresie od 1950 do 1957 roku pra
cował w Wojewódzkim Zarzadzie PGR
w Gorzowie — jako naczelnik wydzia
łu Inwestycji i Budownictwa, a w la
tach 195'8 — 1960 był dyrektorem

Przedsiębiorstwa Budownictwa Tere
nowego w Gorzowie i Świebodzinie.
Od czerwca 1960 r. do 31 Iipca 1965 r.
był kierownikiem pracowni terenowej
w Zielonej Górze z ramienia Central
nego Biura Studiów i Projektów Wod
no-Melioracyjnych Oddziału w Pozna
niu. Od 1 sierpnia 1965 r. przeszedł do
pracy w Wojewódzkim Biurze Geode
zji i Urządzeń Rolnych w Zielonej Gó
rze, obejmując stanowisko kierownika
pracowni robót polowych. Pracując na
tym stanowisku nagle zakończvł życie.
Odznaczony był Brązowym Krzyżem
Zasługi.
Niespodziewany Jego zgon spowodo
wał wielki żal wśród członków nasze
go Stowarzyszenia, władz i pracowni
ków WBGiUR oraz obywateli całego
województwa, z którymi kiedykolwiek
i gdziekolwiek pracował. Był to bo
wiem bardzo dobry, zawsze uśmiech
nięty i pogodny człowiek, dobry oby
watel, dobry kolega i przyjaciel. To
też żegnali go wszyscy ze szczerym
żalem, odprowadzając bardzo licznie
na wieczny spoczynek.
J. Dziczkaniec

3)

Rozwiqzanie zadania nr 47
Rozwiązanie zadania nr 47 nadesłało
19 kolegów. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca:
AB = 200,00 m,
BC = 98,49 m
CD = 100,00 m
AD = 130,00 m
Spośród nadesłanych rozwiązań przy-

toczyć trzeba następujące: Zestawiamy
układ 3 następujących równań (rys. 1)
z trzema niewiadomymi: AB, AD i DC:
1) BD2 = AB' + AD1 — 2 AB-AD cosa

2) AC2 = AD2 + DCi- 2 AD DC cos
(180 - a)

AB + DC
= GH
2

Po podstawieniu danych, uporządko
waniu i rozwiązaniu obliczamy: AB,
AD i DC, a następnie już bez trudu
BC.
Efektowny i szybki w liczeniu spo
sób pokazany jest na rys. 2. Kreślimy
ED równoległe do AC, otrzymując trój
kąt BDE, w którym znane są wszystkie
boki, gdyż ED = AC, zaś
EB = AB + AE = AB + DC = 2 GH

Po obliczeniu:
CE1 -i- AE2 - ACi
cos γ =
2 CE-AE

obliczamy z wzorów sinusów i wzoru
Carnota boki trapezu
AD =
AB =

DB sin γ
sina

DB sin (a -j- γ)
sina

DC = AE-AB

CB = ∣∕DBi +DCt - 2DB-DC cos γ

Z trójkąta BDE obliczamy DE, a na
stępnie już bez trudu boki trapezu.
Rozwiązanie to nadesłali koledzy: Wi
told Kuckiewiez (Warszawa), Mirosław

Stosunkowo proste zadanie przyniosło
szereg interesujących rozwiązań.

Anyszewski (Łódź), Włodzimierz Ban
dura (Starogard Gd.), Ksawery .Malewie~ (Radomsko), a pewną modyfika
cję tego sposobu W. Pietrulan (Szcze
cin).
Interesujące rozwiązanie trygonome
tryczne, pokazane na rys. 3 nadesłał
Pham Kim Chi z AGH w Krakowie.

Nagrodę główną w postaci mapy
plastycznej Tatr wylosował kol. Miro
sław Anyszewski z Łodzi.
Nagrody dodatkowe wylosowali kole
dzy: Kamil Kasprzycki z Bielska-Bia
łej, Włodzimierz Bandura ze Starogar
du Gd., Pham Kim Chi z AGH —
Kraków, Jerzy Szpyra z Wąbrzeźna i
Jerzy Antonowicz z Krakowa.

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 47 NADESŁALI
Grzegorz
Krawczyk (Szczecin),
Kamil
Kasprzycki (Bielsko-Biała), Witold Kuckiewic≡ (Warszawa), Longin Strutynski (Bla
chownia SI. k.Kędzierzyna), Rudolf Jonas
(Ostrów Wlkp.), Mirosław Anyszewski (Łódź),
Włodzimierz Bandura (Starogard Gdański),

ZADANIE NR 52
W celu obliczenia niedostępnych dla
bezpośredniego pomiaru długości AB
i CB pomierzono długości AD, DC oraz
kąty a i β-

a = AD = 84,51
b = DC = 115,49
< a = 69o30'
< β = 60o00'
< ADC = 180o00'
Obliczyć długości AB i CB.

Zadanie nadesłał kol. Józef Bartnic
ki z Oddziału Geodezyjnego PKP ze
Szczecina.
Rozwiązanie zadania należy nadsy
łać do dnia 1 stycznia 1968 roku.

Józef Strzelec (Niemodlin), Zenon Zarzycki
(Łódź), Pham Kim Chi (Kraków — AGH),
Ksawery Malewicz (Radomsko), Jerzy Szpyra (Wąbrzeźno), Wiktor Pietrulan (Szczecin),
Henryk Musiatowicz (Szczecin), Jerzy An
tonowicz (Kraków), Franciszek Kalandyk

(Krężofy k.Sulechowa), Remigiusz Szczepa
niak (Warszawa), Grupa Pcmiarowa — Ma
chów (Machów k.Tarnobrzega), Gerard Ramolla (Wójtowa Wieś k.Opola).

NAGRODA
Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagroda
w postaci książki-albumu — od Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich.

Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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GfeODETiCKY a Kartograficky
OBZOR

Nr 1 — styczeń 1966 r. Amplituda
umowna jako nowe kryterium okreso
wego błędu podziału Iimbusa — K.
Kuczera. Elektrografia i druk elek
trostatyczny (kserograficzny) — J.
Jerzek, Μ. Klimesz. — Nomo
gram do określania położeń sztucznych
satelitów Ziemi — J. Vondrak. —
Prace geodezyjne przy montażu walco
wni — S. Valkovicz. — Adapta
cja Stereomikrometru do mierzenia
skurczu diapozytywu — Μ. Matz
ke o V a.
Nr 2 — luty 1966 r. — Prace geode
zyjne przy budowie i montażu mostu
przez Wełtawę koło Zdakowa — Μ.
Herda. — O możliwości użycia la
serów do pomiarów długości — S.
Priam. — Pomiar protili poprzecz
nych przy budowie linii kolejowych ·—
V. Vyhranek. — Rozwój opraco
wań kartograficznych na kontynencie
afrykańskim w ostatnich 15 latach —
C. Votrubec. — Przyrządy do opracowań fotogrametrycznych. — Z.
Marszik. — Zastosowanie aparatu
ry do powiększeń przy reprodukcji —
H. Lapaczek.
Nr 3 — marzec 1966 r. — Nowe opracowanie metod pomiarów szczegó
łów i szczegółowej osnowy geodezyj
nej — O. Valka. — Lasery i mo
żliwości zastosowania ich w geodezji —
J. Tlousty. — Cieniowanie rzeźby
terenu na mapach geograficznych w
skalach małych. — L. Loyda. —
Nowe możliwości zastosowania fotogra
metrii w przemyśle — J. Szima. —
O zadaniach i działalności ośrodka
rozwoju budowy instrumentów w In
stytucie Badawczym Geodezji, Topo
grafii i Kartografii (VUGTK) — J.
Przybył. — Doświadczenia z zasto
sowania nowych zasad zarządzania i
planowania w Zakładzie Geodezji i
Kartografii w Pardubicach — J. Bandysz, J. Zamecznik.
Nr 4 — kwiecień 1966 r. — Nowe opracowania metod pomiarów szczegó
łów i szczegółowej osnowy geodezyjnej
— O. Valka. — Próbne pomiary ni
welacyjne niwelatorem KONI 007 i
niwelatorem z libelą — J. Kunssberg e r. — Opracowanie kompleksowych
sumarycznych sektorowych przeglądów
powierzchni użytków według wyników
ewidencji nieruchomości. — Z. Nipl,
J. Krudenc. — Doświadczenia z
mechanizacji i automatyzacji obliczeń
geodezyjnych w Zakładzie Geodezji i
Kartografii w Bratysławie — J. Ko
ci a n.
Nr 5 — maj 1966 r. — Analiza pa
rametrów planimetru z zastosowaniem
do aktualizacji map — Fr. Szilar. —
Niwelatory hydrostatyczne i perspek
tywy ich dalszego roziwoju — S. Ju
ri k, J. Tischler. — Empiryczna
elipsa błędu średniego. — L. Kubac z e k. — Doświadczalna osnowa foto
grametryczna — V. Pichnik. —
Przygotowania do budowy sieci auto
strad czechosłowackich — J. Moc. —
Wyniki gospodarowania
funduszem
ziemi w Czechosłowacji w 1965 r. —
Pomiar przepaści Macochy w Moraw
skim krasie — J. Culek.
Nr 6 — czerwiec 1966 r. Związek
między dwukrotnym pomiarem a błę

418

dem rzeczywistym pomiaru — J.
Kukucza. — Nowa technika w geo
dezyjnych pracach przygotowawczych i
projektowaniu czechosłowackich auto
strad — J. Szima, W. Sztastny.
— Pomiar odkształceń rezerwuarów
fermentacyjnych — A. Michalczak.
— Kilka uwag na temat dwukrotnych
i trzykrotnych pomiarów. — L. Kub a c z e k. — Ewidencja gruntów socja
listycznych gospodarstw rolnych — J.
Czipera. — Doświadczenia ze spo
rządzania podkładów mapowych dla
projektowania autostrad — J. Lunga. —

Nr 7 — lipiec 1966 r. — Dokładność
aerofotogrametrii na obszarach zabu
dowanych. — W. Pichiik. — Po
mocnicze funkcje goniometry czne do
rozwiązywania
niektórych
funkcji
trygnometrii sferycznej — Vykut i 1. — Order pracy twórcom cze
chosłowackiego wojskowego atlasu.—
A.
Kolaczny.
— Opra
cowanie map katastralnych Francji
metodą fotogrametryczną — J. Praż a k. — Szkolenie pomiarowych
w
NRD — J. Aron, J. Lenko.
Nr 8 — sierpień 1966 r. — Aerotriangulacja dla map wielkich miast — A.J.
Brandenberger. — Możliwości
zastosowania błędów współrzędnych
zdjęć przy zastosowaniu sposobu ana
litycznej aerotriangulacji — K. R egensburger. — Sporządzanie map
Wielkoskalowych metodami fotograme
trycznymi i zastosowanie ich dla celów
urbanistyki — R. S a w i ć. — Kilka
uwag na temat sporządzania map miast
— J. Visser. — Technologia i wyniki
opracowań map miast w skali 1:500 —
M.Biirger. — Odnowienie mapy
miasta Szombathely — B. Jagasics,
Gy. Nemeth. — Zastosowanie prze
twornika różnicowego do opracowań
map — O. Weibrecht. — Dokład
ność i ekonomika przy opracowaniu
map metodami fotogrametrycznymi w
skalach 1 :2000 i 1 :1000 — H.G.
Herda.
Nr 9 — wrzesień 1966 r. — Ustawa o
ochronie funduszu ziemi i udział orga
nów geodezji przy prowadzeniu tego
funduszu — B. Bawlik. — Doświad
czenia Zakładu Geodezji i Kartografii
w Pilznie przy użyciu elektronicznych
maszyn cyfrowych — J. Kasi. — Wy
równanie sieci niwelacyjnych metodą
prądów obwodowych — Μ. Vesely.
— Sposoby rewizji kartograficznej —
J. Baczik. — Podstawowa dokumen
tacja pomiarowa i mapowa w kamie
niołomach — F. Kukaczka.
Nr 10 — październik 1966 r. — Praw
dopodobieństwo średniego błędu poło
żenia punktu '— Z. Nowosad. —
Mapy sytuacyjne dla fotointerpretacji
i ewidencji bogactw naturalnych — Μ.
Carbonelli. — Doświadczenia z
opracowań fotogrametrycznych obsza
rów miejskich w skali 1:2000 — B.
Mandys, W. Pospiszil. — Niwelatory doby obecnej a niektóre mo
żliwości ekonomiki w pomiarach ni

welacyjnych — Μ. Palata. — O
technologii montażu map technicznogospodarczych (THM) na podkładach
graficznych — Μ. Mikszowski.
Nr 11 — listopad 1966 r. — Na temat
metody pomiaru długości długich baz
geodezyjnych — B. Delong. — Ba
dania współczesnych poziomycn pływów
skorupy ziemskiej metodami geodezyj
nymi — Μ. Cimbalnik. — Uzu
pełnianie i aktualizacja map wielkoSKalowych — K. Jireczek, L.
Kment, Μ. Berg. — Inżynierskie
studium dla pracujących w wyższych
szkołach technicznych w ZSRR — R.
Petrasz.
Nr 12 — grudzień 1966 r. — Okreś
lenie nieprostopadłości kierunku do ła
ty paralaktycznej i błędy celowania —
K. Kuczera. — O dokładności ni
welacji hydrostatycznej — P. Mar
czak. — Miejscowe nazwy uroczysk
i pól na mapach — K. Kapinus.—
Warunki mające wpływ na dokładność
nalotu i zachowania poprzecznego po
krycia — Μ. Gryga. — Zmiana cen
w geodezji i kartografii — W. Poszpiszil. — O problemie ewidencji nie
ruchomości — J. Turlik.
W. Barański

Geodetski

list

Nr 8—9 lipiec—sierpień—wrzesień
1966 r. — Zagadnienie określenia
wysokości — C. Dragolub — Bel
grad. — Dostosowanie aviografu B8
Wilda do aeropoligonizacji. — K!
Szmit — Zagrzeb. — Automatyzacja
w geodezji — H.L. van Gent — Gravenhage — Holandia. — Charakterys
tyka współczesnej kartografii w Ho
landii — C. Koeman — Utrecht. —
Nr 10—11—12 — październik—listo
pad—grudzień 1966 r. — O określaniu
kształtu Ziemi metodami grawime
trycznymi — Μ. Kasumovic — Za
grzeb. — Rozwój metody astronomiczno-grawimetrycznej niwelacji — A.
Zivkovic — Belgrad. — Sredni błąd
niewiadomych przy obliczaniu niedo
kładności wielkości zadanych, wystę
pujących przy wyrównaniu metodą po
średnich spostrzeżeń — K. MichaiIovic — Belgrad. — O tolerancji od
czytów na łacie dalmierza Reichenbacha — Z. Kałafadżić — Zagrzeb.
— Terrofotogrametryczne zdjęcie klasz
toru Studienica — G. Vojnovic —
Belgrad. — Zastosowanie fotogrametrii
do opracowań map Wielkoskalowych —
N. Vnkotic — Belgrad. — O robo
tach geodezyjnych na wielkich budo
wach — N. Redżić — Sarajevo.
Nr 1—2—3 — styczeń—luty—marzec
1967 r. — Orientacja naszej triangulacji — A. Muminagic — Belgrad.—
Niwelatory automatyczne — D. Benczić — Zagrzeb. — Nowe instrumen
ty fotogrametryczne — I. Czucze k—
Lubljana. — Trójkąt sferyczny w na
słonecznieniu — Μ. Czrnivec —
Lubljana.
W. Barański
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WARSZAWA, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1967

Gwiazdkami, obok początkowych liczb artykułów, oznaczone są pu
blikacje znajdujące się w Bibliotece Instytutu Geodezji i Karto
grafii. Stosowana jest klasyfikacja dziesiętna, wydanie polskie.

DZIAŁ OGOLNY

*
108
528.91:65.012.122
IGiK
OGRISSEK R.: Netzwerkplanung in der thematischen Kar
tographie. Planowanie metodą PERT w kartografii tema
tycznej. Vermessungstechnik, 1967, nr 4, A4, s. 135—138,
rys. 1, poz. bibl. 1.
Opisano możliwość zastosowania metody PERT w plano
waniu (w kartografii). Wykazano, że zastosowanie tego
nowoczesnego sposobu możliwe jest także w dziedzinie kar
tografii.
A. Ł.

WYRÓWNANIE SPOSTRZEŻEŃ
*
109
528.1
IGiK
KUBACEK L.: Über die Beziehung zwischen dem Messfeh
ler und Verbesserungen durch Ausgleichung. O związku
między błędem pomiaru i poprawkami z wyrównania. Ver
messungstechnik, 1967, nr 3, A4, s. 87—90, rys. 1, poz.
bibl. 4.
Podano rozwiązanie, w którym prawdopodobieństwo jest
obliczone przy pomocy funkcji gęstości błędu badanego.
Funkcja jest oparta na znanej wartości poprawki przy
nie znanym błędzie utrzymanym w dopuszczalnych grani
cach.
A. Ł.

FOTOGRAMETRIA
*
110
528.45
IGiK
KATONA S.: Budapesti Peremkeriiletek fotogeodéziai felmérése során szerzett tapasztalatok. Doświadczenia przy
pomiarach Iotogeodezyjnych przedmieść Budapesztu. Geodéz, és Kartogr. (B-pest), 1967, t. 19, nr 2, s. 114—124, rys.
10, tabl. 7.
Opisano pierwszą większą pracę pomiarową w mieście
wykonaną
za
pomocą
Stereofotogrametrii.
Podano
przegląd zastosowanej technologii. Oceniono przydatność
wykonanej mapy i wysokość poniesionych kosztów. Do
świadczenia zebrane w ciągu pracy będą podane wyczer
pująco. Ustalono, że mapa powstała jako wynik tej pracy
nie odpowiada wymaganiom stawianym mapom miejskim.
Opisano w ogólnych zarysach użytą metodę fotogrametrycz
ną przy pomiarze dużego obszaru miejskiego (2400 ha). Wy
korzystano tu doświadczenia zebrane przy poprzedniej pra
cy. Wykonana mapa może być traktowana jako opracowa
na mapa miejska. W porównaniu z precyzyjnymi metoda
mi pomiarów codziennych uzyskano oszczędności: 49,4°/»
czasu pracy i 45,5% kosztów. W zakończeniu wskazano na
istniejące możliwości automatvzacji tej pracy.
T. b.
*
Ill
528.72
IGiK
KREIBIG H.: Die punktweise — numerische Auswertung
terrestrich — photogrammetrischer Baumaufnahmen. Nu
meryczne opracowanie punktowe fotogrametrycznych zdjęć
naziemnych drzewostanu. Vermessungstechnik, 1967, nr 4,
A4, rys. 2, poz. bibl. 4.
Opisano możliwość zastosowania fotogrametrii naziemnej
do pomiarów leśnych i podano założenia do opracowania
wyników.
A. Ł.

NR 5

*
112
528.74:528.48
IGiK
SEYFERT Μ.: Zur Anwendung der Aerophotogrammetrie
im Ingenieurvermessungswesen. Na temat zastosowania
aerofotogrametrii w geodezji inżynieryjnej. Vermesssungstechnik, 1967, nr 4, A4, s. 144—149, rys. 2, tabl. 7.
Zbadano możliwość racjonalnego zastosowania aerofoto
grametrii do opracowań Wielkoskalowych map i planów w
NRD. Podano propozycje do dalszego zmniejszenia wydat
ków w pracach fotogrametrycznych.
A. Ł.
*
113
528.735.2
IGiK

SMITH A.D.N., MILES M.J., VERRALL P.: Analytical
aerial triangulation block adjustment; the direct height
solution incorporating tie-strips. Wyrównanie analitycznej
triangulaeji blokowej; bezpośrednie obliczenie wysokości
łącznie ze związaniem szeregów. Photogram. Rec. 1967, t. 5,
nr 29, s. 327—350, rys. 16, poz. bibl. 7.
Wykazano, że korzystniejsze jest rozdzielenie wyrówna
nia sytuacyjnego i wysokościowego w aerotriangulacji ana
litycznej i udowodniono na przykładzie, że ta metoda jest
korzystna w praktyce. Przedstawiono i rozwinięto zasady
bezpośredniego rozwiązania równań normalnych i dostosowa
no do komputera średniej wielkości. Przedstawiono zalety
szeregów poprzecznych w wyrównaniu oraz trudności po
wstające przy użyciu metody przybliżonej i drogi ich usu
nięcia.
•
T. B.
*
114
528.73
IGiK
THOMPSON E.H.: The computation of single strips in
plan. Obliczanie pojedynczych szeregów sposobem przybli
żonym. Photogram. Rec., 1967, t. 5, nr 29, s. 385—396, rys. 3,
poz. bibl. 3.
Przedstawiono prostą metodę obliczania niezależnych sze
regów z założeniem pewnych racjonalnych przybliżeń. Wy
kazano, że jeżeli metodę rozpatruje się jako obliczenie za
pomocą wielomianów, to rząd wielomianu wynika z cha
rakteru zastosowanej kontroli a nie z liczby kontrolowanych
modeli. Ten wniosek rzuca pewne światło na stale powta
rzające się zagadnienie wyboru rzędu wielomianów.
T. B.
KARTOGRAFIA
*
115
528.94:912.43
IGiK
DÖRHÖFER G.: Thematische Karten mit neuen Profil. Ma
py tematyczne z nowym profilem. Vermessungstechnik,
1967,· t. 15, nr 3, s. 92—95.
Przedstawiono wytyczne nowych, jednolitych opracowań
kartograficznych dla map: miast (ogółem mapy przeglądo
we będą miały miasta wielkie i siedziby okręgów admini
stracyjnych ogółem ok. 50 miast; do 1970 r. projektuje się
wykonanie map 12 miast według nowych wytycznych); tu
rystycznych w skalach 1:75 000 do 1:120 000, dla których
opracowano nowe znaki obiektów turystycznych oraz ko
munikacyjnych (przewiduje się w ciągu roku 1967 wyko
nać 10 arkuszy mapy komunikacyjnej w skali: 1:200 000
obejmującej całe terytorium NRD) i samochodowych (1 ma
pa w skali 1 : 600 000 do celów planowania podróży, z na
niesionym kilometraźem — wydanie w I kwartale 1968 r.).
T. B.
*
116
528.93 (084.3—13) (63)
IGiK
BRANDSTÄTTER L.: Die topographische und kartogra
phische Ausführung der Expeditionskarte Hoch-Semyen
1:50 000. Topograficzne i kartograficzne wykonanie mapy
ekspedycji Hoch Semyen 1 :50 000. Zeitschrift für Vermes
sungswesen, 1967, nr 4, s. 125—135, rys. 5, poz. bibl. 4.
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Przedstawiono nową metodę rysunku form skalnych na
przykładzie mapy Wysokiego Semyenu w Abisynii, opartą
na zdjęciu fotogrametrycznym naziemnym. Metoda Brandstättera, w przeciwieństwie do szwajcarskiej (mimo arty
stycznego wykonania niedość wiernej pod względem kartometrycznym i geomorfologicznym) uwzględnia w więk
szym stopniu możliwości fotogrametrii dla wiernego i do
kładnego rysunku różnych elementów geomorfologicznych,
przedstawionych na mapie za pomocą odpowiedniej kom
binacji kresek uzupełniających rysunek poziomicowy.
U. K.
*
117
528.936
IGiK
BLIUMXN M.A., KISIELEW W .W.: Organizacija i Itrnetodika Obnowlenija topograficzeskich kart. Organizacja i me
todyka Imaczesniania map topograficznych. Gieodiez. i Kartogr. (Moskwa), 1967, nr 5’, s. 45—51, rys. 1, tabl. 1.
Artykuł dotyczy metody unacześniania map topograficz
nych w skali 1 :25 000, obejmujących tereny równinne lub
lekko płaskie. Stosowanie tej metody wskazane jest tylko
w przypadkach, gdy ilość zmian na mapie nie przekracza
40o∕o i gdy na starej mapie brak jest błędów jej wyko
nania. Wykazano wady dotychczas stosowanych podkładów
do unacześniania w postaci nieprzezroczystych kopii starych
map lub fotomap z nowych zdjęć oraz zalety stosowania
podkładów z przezroczystych nie deformujących się materia
łów plastykowych. Jako materiały pomocnicze wykorzysta
no pionowe zdjęcia lotnicze doprowadzone do skali unacześnionej mapy oraz wszystkie materiały zawierające infor
macje o obszarze objętym unacześnioną mapą. Praca za
wiera wskazówki dotyczące najkorzystniejszych skal zdjęć
lotniczych, właściwego opracowania projektu roboczego dla
każdego arkusza unacześnionej mapy, zakres prac redak
cyjnych, ewidencji i klasyfikacji materiałów pomocniczych,
doboru kadr itd. Omówione zostały wyniki prac doświad
czalnych przy kameralnym uczytelnieniu zdjęć lotniczych
w różnych skalach, opracowano kolejne procesy technolo
giczne oraz ostateczne wnioski wynikające z wykorzy
stania tej metody.
J. S.
*
118
528.46:912.43
IGiK
NÉMECEK J.: Vyuziti map v zemèdèlstvi a charakter základnich podkladovÿch materiału. Wykorzystanie ɪpap w
rolnictwie i charakter materiałów źródłowych. Geodet.
a kartogr. Obzor, 1967, nr 5, A4, s. 133—137.
Regionalny plan rozwojowy rolnictwa. Perspektywiczny
plan gospodarki rolnej regionu. Plan organizacyjno-ekono
miczny rozwoju gospodarki rolnej. Projekt urządzeń rol
nych. Kompleksowe badania gruntów. Projekt melioracji.
A. Ł.
*
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528.946:644.6
IGiK
PRABOTOROB : O kartach Obiespiecznosti nasilenija riesursami riecznowo stoka. O mapach zaopatrzenia ludności
w wodę. Gieodiez. i Kartogr. (Moskwa), 1967, nr 4, rys. 1,
s. 59—62.
Oprócz map hydrologicznych powinny znaleźć się
w
kompleksowych regionalnych atlasach map zaopatrzenia lud
ności w wodę. Podano sposób wykonywania tego, typu map,
podkreślając przy tym ich znaczenie dla niektórych dzia
łów gospodarki narodowej.
POMIARY SZCZEGÓŁOWE
*
120
528.425.2:528.531.087.4
IGiK
DREFENSTEDT H.J.: Technologien für Tachymetraufnahmen
mittelerer Genauigkeit und die Datenverarbeitung. ,Tech
nologia zdjęć tachymetrycznyeh średniej dokładności i prze
twarzanie danych. Vermessungstechnik, 1967, nr 4, A4,
s. 127—133, rys. 6, poz. bibl. 5.

Dla oceny efektywności opracowań danych przy spo
rządzaniu Wielkoskalowych map i planów, porównano
5 zwykłych technologii z metodą pomiaru, przy której
zastosowano tachymetr kodowy. Oprócz wydajności pracy
i kosztów porównuje się także wpływ opracowania danych
na kwalifikacje i wysiłek fizyczny.
A. Ł.
*
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528.421
IGiK
VÄLKA O.: Jak zabezpiećit maximálni/vyzitlenost polohopisnÿch mëfeni. W jaki sposób zapewnić maksymalne wy
korzystanie pomiarów sytuacyjnych. Geodet. a kartogr.
Obzor, 1967, nr 4, A4, s. 100—109, rys. 2, tabl. 7.
Wykonanie pomiarów sytuacyjnych pod kątem wykorzy
stania wyników. Sposób pomiaru i opracowania wyników
w celu wykorzystania ich w przyszłości. FTzyklady prak
tyczne przedstawionej koncepcji, równoczesne wykorzy
stanie do zdjęć techniczno-gospodarczych.
,
A. Ł.
*
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528.46.088:711.163
IGiK
POTUZÁK P.: Pfesnost mëfickÿch prąci pri pozemkovÿch
ùpravach. Dokładność prac pomiarowych przy urządzeniach
rolnych. Geodet. a kartogr. Obzor, 1967, nr 5, A4, s. 122—
128, tabl. 3.
Kryteria dokładności różnych odbitek katastralnych i map
gospodarczych. Dopuszczalne odchyłki pomiaru. Zastosowa
nie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek przy pracach
urządzeniowo-rolnych.
,
A. Ł.
*
123
528.511
IGiK
MÖBIUS G.: Auswertung fünfjährigen Prufbahnmessungen
sowie Vorschläge zur Veränderung der
Messemethode.
O dokładności pomiaru odległości taśmami stalowymi i to
warowymi. Vermessungstechnik, 1967, nr 3, A4, s. 95—99,
tabl. 3, poz. bibl. 5.
Omówiono wpływ błędów przy dokładnych pomiarach
odległości taśmami stalowymi i towarowymi i podano
wielkości tych błędów. Przeanalizowano błędy ze względu
na temperaturę, naciąg, podział taśmy i wpływ' nierów
ności terenu. Dane dotyczące innych błędów podano w ta
blicach.
A. Ł.
*
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528.711.114

IGiK

WIEDENHÖFT E.: Aufnahme von Gleisbogenpunkten mit
dem Phototheodolit. Zastosowanie Iototeodolitu przy zdję
ciu punktów luku toru kolejowego, Vermessungstechmk,
1967, nr 4, A4, s. 149—152, rys. 3, tabl. 1, poz. bibl. 1.
Opisano metodę sporządzania mapy i wyprowadzono wzo
ry do obliczeń. Zbadano spodziewane błędy i przedstawio
no wyniki pomiarów doświadczalnych. Wymieniono ko
nieczne warunki do zastosowania metody i rozważono stro
nę ekonomiczną.
A. Ł.

Instrumentoznawstwo
*
125

528.517

geodezyjne

IGiK

EGER R.: Das EOS in der geodetischen Praxis der DDR.
EOS — dalmierz elektrooptyczny w praktyce geodezyjnej.
Vermessungstechnik, 1967, nr 4, A4, s. 133—135, poz.
bibl. 4.
Opisano pracę dalmierzem elektrooptycznym EOS. Okreś
lono obszary zastosowań i dokonano porównania z geodimetrem NASM-4B i NASM-6.
A. Ł.

κriniAt<τzv PrypeIad Dokum<>ntacvinv zawiera Iedvnie cześć analiz dokumentacyjnych publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumentacja
u≡jTsie wg posuc? k”'ί■ t dok umènt a c y j n C h Wvkonanych przez CENTRALNY INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWO-TECH
NICZNEJ i EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych która me
obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną, jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia i tematy techniczne, CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarowno przeglądem dokumentacyjnym, jak
i kartami dokumentacyjnymi.
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Narada na lemat infoimacji
techniczno- ekonomicznej
23 listopada br., w gmachu NOT w
Warszawie, odbędzie się narada na te
mat „Metody informacji techniczno-ekonomicznej w geodezyjnych zakła
dach pracy”.
Na naradzie wygłoszone zostaną 2
referaty:
— Organizacja pracy Zakładowego
Ośrodka Informacji w Łódzkim Okrę
gowym Przedsiębiorstwie Mierniczym
i propozycje jej usprawnienia — mgr
inż. Jerzego Najdyhora,
— Wymiana informacji techniczno-ekonomicznej pomiędzy ośrodkami za
kładowymi i ośrodkiem branżowym —
mgr inż. Tadeusza Bychawskiego.
Po wygłoszeniu przewidziana jest
dyskusja i opracowanie wniosków.
Przewodniczącym Komitetu Organi
zacyjnego Narady jest kol. Wiktor Poniński, sekretarzem kol. Jerzy Ko
walski.

Konferencja nukowo-techniczna
w Pećs
Konferencja naukowo-techniczna na
temat „Kartografia Wielkoskalowa z
zastosowaniem fotogrametrii’ — odby
ła się w mieście Pećs (Węgry) w dniach
od 20 do 25 sierpnia br. Konferencję
urządzało Stowarzyszenie Geodetów
Węgierskich.
Z Polski uczestniczyli w niej: mgr
inż. Bohdan Bohonos i mgr inż. Bro
nisław Lipiński, a celem uczestnictwa
było zapoznanie się z metodami stoso
wanymi w kartografii cywilnej w Wę
gierskiej Republice Ludowej, organi
zacją konferencji naukowo-technicz
nych, a także uroczyste wręczenie dy
plomu członka-korespondenta Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich doktoro
wi inż. Lajosowi Fialovszy’emu.
Konferencja miała charakter krajo
wy. Brało w niej udział 300 uczestni
ków z Polski, Bułgarii, Jugosławii i
NRD.
Tematem Konferencji były:
— Zadania geodezji i kartografii w
świetle nowego planu finansowego w
WRL,
— Ogólne problemy pomiarów miej
skich,
— Zagadnienia triangulacji miasta
Pećs,
— Wykonywanie i znaczenie map
Wielkoskalowych, sporządzanych meto
dą fotogrametryczną,
— Aktualne miejsce i znaczenie fo
togrametrii na Węgrzech,
— Aerotriangulacja w zastosowaniu
do pomiarów Wielkoskalowych,
— Wykorzystanie punktów triangu
lacyjnych IV klasy dla pomiarów foto
grametrycznych,
— Pomiar kraju za pomocą metod
fotogrametrycznych,
— Nowe metody kartowania map
geograficznych,
— Zastosowanie giroteodolitu dla po
miarów geodezyjnych,
— Zadania inżynieryjno-geodezyjne
przedsiębiorstw geodezyjnych,
— Stereofotogrametryczne
metody
stosowane w geodezyjno-kartograficz
nym przedsiębiorstwie w Budapeszcie,
— Stereofotogrametryczne
metody
stosowane w przedsiębiorstwie geode
zyjnym w Pećs,
— Stereofotogrametria przy kartowa

niu winnic.
Poza obradami delegacja nasza miała
możność:
— zwiedzenia wystawy opracowań
kartograficznych i przyrządów (pokaz
instrumentów) w Przedsiębiorstwie
Geodezyjnym w Pećs,
— zwiedzenia wystawy „Geodezja w
służbie gospodarki narodowej w Buda
peszcie”,
— zwiedzenia przedsiębiorstw geode
zyjnych i zaznajomienie się z ich pra
cami,
— zwiedzenia zabytków historycz
nych w m. Pećs, muzeum w Siklasvar
(gdzie odbyło się spotkanie towarzys
kie),
— zwiedzenia kwatery jednej z grup
pomiarowych w okolicy Balatonu.
W Budapeszcie miało miejsce uro
czyste wręczenie profesorowi inżynie
rowi Lajosovi Fialovszky’emu dyplomu
członka korespondenta SGP.

Redakcja i reprodukcja map
W dniach od 15 listopada do 15
grudnia przeprowadzony będzie przez
Stowarzyszenie Geodetów Polskich,
staraniem Departamentu Techniki i
Dokumentacji Ministerstwa Gospodar
ki Komunalnej, kurs szkoleniowy dla
pracowników wojewódzkich i miej
skich przedsiębiorstw geodezyjnych
gospodarki komunalnej na temat” re
dukcja i reprodukcja map miast”.
Celem kursu jest zaznajomienie inżynierów-geodetów, zatrudnionych w
gospodarce komunalnej, z problematy
ką redagowania map miejskich i re
produkcją dokumentów geodezyjno-kartograficznych.
Program kursu przewiduje odbycie
67 godzin wykładów systemem semi
naryjnym i 103 godziny ćwiczeń, zajęć
praktycznych i pokazów.
Wykładowcami na kursie będą pra
cownicy zakładów naukowych, przed
siębiorstw geodezyjnych i pracowni
projektowych.
Tematem kursu będzie:
— Dokumentacja kartograficzna —
wiadomości ogólne,
— Ogólne zasady generalizacji map
miasta,
— Redagowanie map podstawowych,
ich aktualizacja i ewentualna kompi
lacja,
— Redagowanie i generalizacja map
ewidencyjnych,
— Redagowanie i generalizacja map
rejestracyjnych,
— Redagowanie i generalizacja map
inwentaryzacyjnych — szczegółowych,
— Redegowanie i generalizacja map
przeglądowych urządzeń komunalnych
i technicznych,
— Redagowanie map fizjograficznych
i statystyczno-informacyjnych z uwzględnieniem ich generalizacji,
— Redagowanie i generalizacja map
dla celów gospodarki terenami urba
nistyki,
— Mikrofilm,
— Optyczna rejestracja, składowanie
i wyszukiwanie mikrofilmów,
— Optyczna fotografia reprodukcyj-na — Wielkoformowa,
— Fotografia reprodukcyjna styko
wa,
— Kserografia — tzw. sucha foto
grafia,
— Grawerowanie na warstwach,
— Sposoby i dokładności: nsσιrts⅛u,
rozdziału kolorów,
∕⅞cb ʌfʌ
— Aktualizacja map —∕mapas∖'kdy'-]
żurna.
I⅛
<j
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Kurs z zakresu gospodarki
i obsługi nowoczesnego
sprzętu geodezyjnego
Kurs zorganizowany na poziomie III
stopnia, przeznaczony jest dla inżynie
rów nadzoru technicznego, gospodarki
sprzętowej i bezpośredniego wyko
nawstwa.
Inicjatorem kursu jest Główna Ko
misja Szkolenia przy Zarządzie Głów
nym Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich. Kurs zorganizuje i będzie pro
wadzić Oddział Stoleczno-Wojewodzki
SGP.
Celem kursu jest przygotowanie do
właściwej gospodarki i obsługi nowo
czesnego sprzętu geodezyjnego.
Ze względów organizacyjnych i dy
daktycznych kurs obejmie 30 słucha
czy, z tym że może być powtórzony w
razie zaistnienia potrzeby.
Zadaniem kursu jest zaznajomienie
uczestników z podstawowymi zagadnie
niami racjonalnej gospodarki sprzętem,
z budową, zasadami obsługi i wyko
rzystania dostępnych w kraju geode
zyjnych narzędzi do pomiarów poto
wych.
Tematem kursu będą:
— Wybrane problemy gospodarki
sprzętowej,
— Analiza błędów pomiaru,
— Budowa, właściwa obsługa i za
stosowanie, sprawdzenie i rektyfikacja,
badanie oraz konserwacja instrumen
tów,
— Zasady konserwacji instrumentów
geodezyjnych,
— Kierunki rozwojowe w konstruo
waniu instrumentów geodezyjnych.
Uczestników kursu typują ich ma
cierzyste zakłady pracy.
Kurs odbędzie się w Ośrodku Szko
lenia Rolniczego Ministerstwa Rol
nictwa w Teresinie (pow. Sochaczew),
w okresie od 20 listopada do 9 grudnia.

Zagłębie Staropolskie
przewodnik po zabytkach
hutnictwa
Staraniem Komisji Historii i Zabyt
ków Hutnictwa, działającej przy Za
rządzie Głównym Stowarzyszenia'Inży
nierów i Techników Przemysłu Hutni
czego, został wydany przewodnik tu
rystyczny pt. „Zagłębie Staropolskie —
przewodnik po zabytkach hutnictwa”.
Zabytki hutnictwa w Zagłębiu Sta
ropolskim (woj. kieleckie) stanowią
unikalny zespół nie znajdujący odpo
wiednika w innych rejonach kraju. Re
prezentują one różne etapy rozwoju
techniki hutniczej, począwszy od pry
mitywnego procesu dymarskiego z po
czątków naszej ery, a skończywszy na
procesie wielkopiecowym w końcu
XIX wieku.
Przewodnik został opracowany celem
spopularyzowania wśród turystów, a
szczególnie wśród kadry inżynieryjno-technicznej tego unikalnego skupiska
zabytków techniki hutniczej, które ma
wartość dokumentalną, gdzie wyraźnie
zaobserwować można przemiany zacho
dzące w miarę doskonalenia się postę
pu technicznego.
Przewodnik zawiera, poza opisem
historycznym rozwoju hutnictwa w Za
głębiu Staropolskim, szczegółowe trasy
wycieczkowe z historią poszczególnych
zabytków,
informator
turystyczny,
zdjęcia ważniejszych obiektów oraz
dwie mapy.
Cena 1 egzemplarza wynosi 20 zło
tych.
Wydawnictwo to można zamawiać w
Biurze Zarządu Głównego Stowarzy
szenia Inżynierów i Techników Prze
mysłu Hutniczego, Katowice, ul. Pod
górna 4 (Konto ZGSITPH-PKO-Katowice nr 3-9-40).

Cena zł 12.—

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH WCT NOT w 1968 r.
w wojewódzkich komitetach porozumiewawczych NOT;
— studenci wyższych uczelni — zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych — zgłaszając prenumeratę
w dyrekcjach szkół;
Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowej
wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 96 zł.

Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
i Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.
Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zł, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zł.
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolnym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób

Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Warszawa — Konto nr 1-9-121697

Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
portażu Wydawnictw Zagranicznych „RUCH”, Warszawa,
ul. Wronia 23, nr konta PKO 1-6-100024.

Na blankiecie należy podać wysokość wpłaconej kwoty
oraz imię, nazwisko i adres zamawiającego. Drugostronnie
(w miejscu na korespondencję) należy wymienić tytuły
zamawianych czasopism, ilość egzemplarzy oraz okres, na
jaki prenumerata została opłacona.
Do korzystania z prenumeraty ulgowej (rabat 33β∕o) są
upoważnieni:
— indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych NOT — zgłaszając prenumeratę w kołach
zakładowych, zarządach głównych stowarzyszeń lub

Egzemplarze archiwalne czasopism WCT NOT można
nabywać lub zamawiać w Zakładzie Kolportażu Wydaw
nictw Czasopism Technicznych NOT, Warszawa, ul. Ma
zowiecka 12.
Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela: Zakład Kol
portażu WCT NOT, Warszawa, ul. Mazowiecka 12,
tel. 26-85-88 lub 26-80-16.

-TYLKO PRENUMERATA GWARANTUJE
STAŁE OTRZYMYWANIE CZASOPISMA

-CZYTAJ I PRENUMERUJ
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Rozwój Moskiewskiego Instytutu Inżynierów Geodezji, Aerofotogrametril i Kartografii
w okresie 50 lat władzy radzieckiej
Wśród cywilnych wyższych uczelni Rosji przedrewolucyj
nej, podstawowe dziedziny wiedzy geodezyjnej wykładane
były w sposób najobszerniejszy w Konstantynowskim Mieżewym Instytucie (KMI) i z tego punktu widzenia uczel
nię tę można uważać za poprzednika teraźniejszej radziec
kiej fachowej uczelni geodezyjnej — Moskiewskiego Insty
tutu Inżynierów Geodezji, Aerofotosjomki (Fotogrametrii)
i Kartografii (MIIGAiK).
Przekształcony w roku 1835 ze szkoły mierniczej, otwo
rzonej w Moskwie dnia 14/25 maja 1779 r. [1,2], KMI
kształcił inżynierów mierniczych (mieżewych inżynierów),
od których wymagano wiedzy nie tylko w dziedzinie geo
dezji i nauk pokrewnych, lecz również prawa, ekonomii
(budownictwo, hydrotechnika itp.). Pewne elementy specja
lizacji tego kształcenia w kierunkach: geodezyjnym i urzą
dzeniowo-rolnym przejawiały się tylko w postaci corocz
nych tematów prac pisemnych [3]. Tymczasem rozwój sił
wytwórczych kraju coraz to mocniej wysuwał potrzebę
kartograficzno-geodezyjnego zbadania jego wielkiego tery
torium, do czego niezbędni byli odpowiedni fachowcy. Tę
potrzebę dobrze odczuli najbardziej postępowi profesorowie,
którzy jeszcze w roku 1911 opracowali projekt reorganizacji
uczelni, przewidujący utworzenie w niej samodzielnego od
działu geodezyjnego. Jednakże projekt ten został zrealizo
wany dopiero po Wielkiej Październikowej Rewolucji So
cjalistycznej 1917 roku, kiedy to w KMI wykształciły się
oddziały: geodezyjny i urządzeniowo-rolny, które następnie
rozwinęły się w wydziały i samodzielne uczelnie.1)
Wielkie znaczenie dla rozwoju radzieckiej wyższej uczelni
geodezyjnej miał historyczny dekret Leninowski z dnia
15 marca 1919 roku, o organizacji Wyższego Urzędu Geo
dezji (WGU), w którym po raz pierwszy w dziejach na
szego kraju wyraźnie sformułowane zostało zagadnienie
ogólnopaństwowej służby geodezyjnej, zakładanej „dla ba
dania terytorium RSFSR pod względem topograficznym,
celem podniesienia i rozwoju sił wytwórczych kraju, eko
nomii sił technicznych i oszczędności pieniędzy i czasu”.
Na WPU dekret ten nałożył obowiązek organizacji prac
naukowych „w dziedzinie geodezji, astronomii, kartografii,
Instrumentoznawstwa i w ogóle pomiarów topograficznych,
a także w celu wykształcenia młodej kadry naukowej”.
Rolę kierowniczą w działalności WGU, w pierwszym okre
sie istnienia tej instytucji, odgrywali tacy wybitni geode
ci — absolwenci KMI, jak M.D. Boncz-Brujewicz (1870—
1956), F.N. Krasowskij (1878-1948), S.M. Solowjew (zmarł
w 1923), E.W. Warchalowski (1885—1952) 2) i inni.
Wkrótce po ukazaniu się dekretu o organizacji WGU
opracowany został plan studiów na Wydziale Geodezyjnym
Moskiewskiego Instytutu Mieżewogo (MMI), zatwierdzony
w Iipcu 1919 roku, przewidujący czteroletni kurs naucza
nia. W planie tym widoczny był jeszcze mocny wpływ
dawnego planu studiów KMI, który przejawiał się w istnie
1) Do roku 1923 w składzie Instytutu Mieżewogo był wydział me
lioracyjny, przeniesiony następnie do Akademii Rolniczej" im. Timiriaziewa w Moskwie [3].
s) Do roku 1921 profesor Moskiewskiego Instytutu Mieżewogo
(b.KMI), w 1919—1921 r. członek kolegium WGU.

niu przedmiotów urządzeniowo-rolnych i inżynieryjnych,
co „czyniło mglistym i nieokreślonym ‘główny kierunek
kształcenia inżyniera geodety” [5].
Następnym krokiem w rozwoju radzieckiej wyższej uczel
ni geodezyjnej było utworzenie w roku 1922 na Wydziale
Geodezyjnym MMI czterech specjalności: astronomicznogeodezyjnej, geograficzno-kartograficznej, inżynieryjno-geodezyjnej i Instrumentoznawstwa geodezyjnego. Odpowiedni
plan studiów został zatwierdzony w 1923 roku. Tak po
myślana struktura Wydziału nie okazała się jednak długo
wieczna. W roku 1926 organy kierownicze uznały za nie
celowe istnienie specjalności inżynieryjno-geodezyjnej i inStrumentoznawstwa geodezyjnego i poleciły zorganizować
zamiast nich specjalizację fototopograficzną. Przed inaugu
racją roku akademickiego 1926—1927 opracowany został
nowy plan studiów Wydziału Geodezyjnego, obliczony na
41∕s lata nauczania. Jego trzonem były przedmioty astronomiczno-geodezyjne, opierające się o solidną podstawę ma
tematyczną. Specjalizacja zaczynała się na trzecim roku
nauki.
Datą historyczną dla Wydziału Geodezyjnego MMI był
rok 1930. Dnia 15 lutego tego roku Komisja Rady Komi
sarzy Ludowych (Sownarkomu — SNK) ZSRR, do reformy
szkolnictwa wyższego i średniego, powzięła decyzję o prze
kształceniu Wydziału Geodezyjnego MMI w samodzielny
Moskiewski Instytut Geodezyjny (MGI) z przekazaniem mu
budynków, wyposażenia specjalnego oraz mienia MMI. Na
posiedzeniu komisji specjalnej Wyższej Rady Gospodarki
Narodowej (WSNCh) ZSRR dnia 22 kwietnia 1930 roku,
stosownie do odczytu prof. F. N. Krasowskiego „O reorga
nizacji wykształcenia geodezyjnego” przyjęto, że MGI mieć
będzie następujące specjalności: astronomiczno-geodezyjną,
kartograficzną, fototopograficzną i instrumentalną. Do wy
mienionych specjalności przyłączono specjalność geodezji
miejskiej, którą w roku 1933 przemianowano na specjalność
geodezyjno-planistyczną.
Taka była struktura MGI do roku 1936, kiedy to uchwałą
SNK ZSRR — dnia 5 kwietnia 1936 roku Instytut z uczelni
jednowydziałowej przekształcony został w uczelnię trzywydziałową z następującymi wydziałami: geodezyjnymi .(spe
cjalności: astronomiczno-geodezyjna i fotogrametryczna),
kartograficznym i Instrumentoznawstwa geodezyjnego
(optyczno-mechanicznym).
Instytut otrzymał wówczas nową nazwę „Moskiewski
Instytut Inżynierów Geodezji, Aerofotosjomki (Fotograme
trii) i Kartografii (MIIGAiK), którą nosi i teraz.
W chwili obecnej MIIGAiK ma sześć wydziałów w tym:
a) cztery dzienne: geodezyjny (specjalności: astronomicz
no-geodezyjna i inżynieryjno-geodezyjna), fotogrametrycz
ny, kartograficzny (specjalizacje: redakcja i opracowanie
map, reprodukcja kartograficzna) i optyczno-mechaniczny
(specjalności: przyrządy optyczno-elektronowe);
b) zaoczny (specjalności: astronomiczno-geodezyjna, inży
nieryjno-geodezyjna, fotogrametryczna, kartograficzna, przy-
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c) wieczorowy (specjalności: przyrządy optyczne i spek
troskopia, przyrządy optyczno-elektronowe, geodezja inży
nieryjna, kartografia).
Pewne wyobrażenie o wzroście ilości kształcących się fa
chowców o wyższych kwalifikacjach w dziedzinie kartograficzno-geodezyjnej daje porównanie następujących danych:
w roku 1927 liczba nowo przyjętych na pierwszy rok stu
diów Wydziału Geodezyjnego MMI wyniosła 80 osób, obec
nie zaś MIIGAiK corocznie przyjmuje:
— na wydziały dzienne 375—400 osób,
— na wydział zaoczny 350—400 osób,
— na wydział wieczorowy 100—150 osób.
Podstawą kształcenia kadry inżynieryjnej przy istnieniu
wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydak
tycznych są ściśle określone profile i plany studiów. Rzecz
jasna, że w całym okresie istnienia radzieckiej wyższej
uczelni geodezyjnej nie były one niezmienne, a doskona
lenie ich trwa i obecnie. Porównanie profili, a zwłaszcza
planów studiów należących do różnych okresów istnienia
Wydziału Geodezyjnego MMI i MIIGAiK, daje możność
uświadomienia sobie tendencji w kształceniu inżynierów
specjalności kartograficzno-geodezyjnych. Ponieważ najbar
dziej trwała okazała się specjalność astronomiczno-geodezyjna, przedstawiamy zestawienie profili i planów studiów
tej specjalności.
Podczas gdy w planie studiów na Wydziale Geodezyjnym
MMI zatwierdzonym w roku 1923 czytamy [3]: „Specjaliza
cja astronomiczno-geodezyjnych pomiarów podstawowych
ma na celu kształcenie wysoko kwalifikowanych geodetów,
zdolnych do wykonania wielkich prac astronomiczno-geo
dezyjnych. W pracy dyplomowej student tej specjalizacji
wybiera sobie temat z dziedziny bądź astronomii, bądź
geodezji”, to profil kształcenia inżyniera specjalności
„astronomo-geodezja” według planu zatwierdzonego przez
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Średniego Specjal
nego ZSRR w 1964 roku określa się następująco:
„Dla realizacji naukowego ujęcia podstawowych pomia
rów astronomiczno-geodezyjnych i wykonania wszystkich
rodzajów precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, jak rów
nież obserwacji astronomicznych i grawimetrycznych, inży
nier astronom-geodeta potrzebuje głębokiej wiedzy w dzie
dzinie nauk społeczno-ekonomicznych, fizyczno-matematycznych, technicznych i specjalnych. Zgodnie z tym inży
nier astronom-geodeta powinien opanować i znać:
1. Teorię i metody geodezyjnych, astronomicznych i gra
wimetrycznych obserwacji i pomiarów, metody matema
tycznego opracowania wyników tych obserwacji i po
miarów.
2. Naukowe uzasadnienie schematu i programu budowy
oporowych sieci astronomiczno-geodezyjnych i grawime
trycznych.
3. Konstrukcje, metody badania i eksploatacji głównych
typów astronomicznych, geodezyjnych, elektrooptycznych,
topograficznych, grawimetrycznych i fotogrametrycznych
instrumentów i przyrządów.
4. Teorię matematyczną geodezji wyższej, teorię figury
Ziemi i zewnętrznego pola grawitacyjnego Ziemi.
5. Zasady łącznego wykorzystania naukowego danych
astronomiczno-geodezyjnych i grawimetrycznych w celu
zbadania kształtu, rozmiarów, struktury wewnętrznej Ziemi
oraz jej atmosfery przy uwzględnieniu danych geofizyki,
geologii i badań Kosmosu.
6. Teorię, metody i procesy państwowych pomiarów to
pograficznych i fototopograficznych, podstawy kartografii
matematycznej, opracowania, redakcji i reprodukcji map
topograficznych i specjalnych.
7. Teorię i praktykę światło- i radiolokacyjnych metod
pomiarów liniowych, podstawy elektroniki i radiotechniki.
8. Ekonomikę, organizację oraz projektowanie polowych
i kameralnych prac astronomiczno-geodezyjnych, geodezyj
nych, grawimetrycznych, topograficznych i fototopogra
ficznych.
Inżynier astronom-geodeta powinien umieć:
1. Przeprowadzać badania geodezyjne oraz dokonywać
zwiadu punktów triangulacji wszystkich rzędów, wykony
wać pomiary kątowe, niwelację precyzyjną i wyższej pre
cyzji, światło i radiolokacyjne pomiary liniowe, pomiary
siły ciężkości przyrządami wahadłowymi i grawimetrami,
jak również wykonywać bezpośrednie pomiary precyzyjne
boków ciągów Poligonometrycznych i baz.
2. Organizować i wykonywać opracowanie materiałów
obserwacyjnych.
3. Organizować i kierować pracami polowymi przy stwo
rzeniu sieci astronomiczno-geodezyjnych i sieci podstawo

422

wych osnowy geodezyjnej państwowych pomiarów topogra
ficznych i fototopograficznych.
4. Organizować i kierować pracami geodezyjnymi wyko
nywanymi celem zapewnienia prac przeznaczenia specjal
nego, związanych z poszczególnymi zagadnieniami nauko
wymi i produkcyjnymi.
5. Sporządzać projekty techniczne wykonania geodezyj
nych pomiarów podstawowych celem stworzenia sieci astro
nomiczno-geodezyjnych i grawimetrycznych oraz sieci
osnowy geodezyjnej państwowych pomiarów topograficz
nych i fototopograficznych”.
Przytoczone sformułowania dotyczące kierunku kształce
nia inżyniera-geodety, przedzielone okresem czasu 40 lat,
dość dobrze świadczą o wzroście wymagań odnośnie jego
umiejętności, jaki miał miejsce we wskazanym okresie,
a także wskazują, o ile poważniejsze i różnorodniejsze jest
obecnie jego nauczanie. Wystarczy powiedzieć, że w teraź
niejszym planie studiów na specjalności astronomiczno-geodezyjnej są takie przedmioty, jak „podstawy elektroniki
i radiotechniki”, „pomiary radiogeodezyjne i elektrooptyczne”, „maszyny liczące”, „podstawy geodezji kosmicznej”,
których, naturalnie nie mogło być w latach dwudziestych
naszego stulecia.
Proces kolejnych zmian planów studiów na specjalności
astronomiczno-geodezyjnej widać dobrze z tablicy rozkładu
czasu przeznaczonego na poszczególne grupy dyscyplin
naukowych w latach 1919, 1926 i 1964. Dla porównania
w ostatniej kolumnie tablicy przytoczone są dane dotyczące
planu studiów na specjalności „geodezyjne pomiary podsta
wowe” Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki War
szawskiej (PW) [5].
Porównanie danych należących do planów studiów
MIIGAiK (1964 r.) i na Wydziale Geodezji i Kartografii PW
Rozkład zajęć (w %) w grupach przedmiotów studiowanych na specjalności astronomicz
no-geodezyjnej

Grupa przedmiotów

Społeczno-ekonomiczne
Prawne
Języki obce
Fizyczno-matematyczne
Geograficzne
Astronomiczno-geodezyjne
Inżynieryjne
Zastosowanie geodezji
Wychowanie fizyczne

Ogółem

MMI
1919 r.
(1 1.)

1926 r.
(4,5 1)

MIIGAiK
1964 r.
(4 1.10 m)

PW
1965 r.
5.1

24,8
5,8
46,7
12,4
3,7
—

5,2
—
3,4
24,4
2,1
55,5
—
9,4
—

5,6
25,5
2,6
53,5
—
—3,4

4,2
—
6,0
22,6
1,1
53,2
1,5
9,1
2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

6.6

9,4

(rok akademicki 1965/66), wskazuje na to, że oba te plany
wyznaczają praktycznie jednakowy czas nauczania przed
miotów grupy astronomiczno-geodezyjnej. Natomiast plan
studiów na PW wyróżnia się większą wieloprzedmiotowością, co można wyjaśnić właściwościami działalności polskie
go inżyniera-geodety, który musi wykonywać różnorodne
prace. Nie jest też rzeczą przypadku, że na Wydziale Geo
dezji i Kartografii PW specjalizacja, w odróżnieniu od
MIIGAiK, zaczyna się dopiero na czwartym roku studiów.
Nieodłączną częścią kształcenia inżyniera-geodety są
praktyki uczelniane i produkcyjne. Czynny plan studiów
na specjalności astronomiczno-geodezyjnej radzieckich wyż
szych uczelni przewiduje 23 tygodnie praktyk uczelnianych
z geologii i geomorfologii, geodezji wyższej, astronomii,
pomiarów elektrooptycznych i grawimetrii (plan studiów na
specjalności „geodezyjne pomiary podstawowe” PW w roku
akademickim 1965/1966 przewidywał 18 tygodni praktyk
uczelnianych z geomorfologii, geodezji, geodezji wyższej,
fototopografii, w tym ewentualnie 5 tygodni praktyk pro
dukcyjnych). Po czwartym roku studiów przechodzą 24-tygodniową praktykę produkcyjną, która jednocześnie jest
praktyką przeddyplomową.
Oprócz ogromnej pracy dydaktyczno-wychowawczej, jaką
prowadzą naukowo-pedagogiczni pracownicy MIIGAiK,
wśród których mamy 27 profesorów, wykonują oni także
badania naukowe w dziedzinie geodezji, fotogrametrii,
kartografii, konstrukcji przyrządów geodezyjnych i foto
grametrycznych i uczestniczą w wprowadzaniu wyników
zakończonych badań do produkcji, a także w szkoleniu
i podnoszeniu poziomu kwalifikacji pracowników i wykła
dowców geodezji na wyższych uczelniach niegeodezyjnych
kraju.

Trzeba podkreślić, że udział zespołu wykładowców
MIIGAiK w pracach naukowych jest cechą charaktery
styczną działalności radzieckiej wyższej uczelni geodezyjnej
w ciągu całego okresu jej istnienia. Przed zorganizowa
niem w r. 1928 Państwowego Instytutu Geodezji i Karto
grafii (IGiK — w 1932 roku — przekształconego na Cen
tralny Naukowo-Badawczy Instytut Geodezji, Aerosjomki
i Kartografii — CNIIGAiK) Wydział Geodezyjny MMI był
w istocie jedyną instytucją, która opracowała problemy
naukowe w dziedzinie geodezji i pokrewnych dyscyplin
naukowych. Nawet po utworzeniu IGIK — CNIIGAiK rola
Wydziału Geodezji MMI w opracowywaniu odpowiednich
zagadnień naukowych nie zmalała, ponieważ w okresie
pierwszego dziesięciolecia istnienia Instytutu Naukowo-Ba
dawczego jego główną kadrę naukową stanowili profesoro
wie MMI-MIIGAiK. Wieloletnie związki MIIGAiK z insty
tucjami prowadzącymi w ZSRR prace podstawowe w dzie
dzinie kartowania Ziemi i Kosmosu, zabezpieczenia geo
dezyjnego takich unikalnych budowli, jakimi są elektrow
nie wodne w Bratsku i Nureku, Synchrofazotrony itp.,
z zakładami przemysłu optyczno-mechanicznego, z przed
siębiorstwami kartograficznymi sprzyjają doskonaleniu
procesu nauczania i podniesieniu poziomu badań nauko
wych.
Prace naukowo-badawcze i doświadczalno-konstrukcyjne
prowadzi MIIGAiK w następujących kierunkach proble
mowych:
1) badania teoretyczne i eksperymentalne w dziedzinie
geodezji, geodezji wyższej, grawimetrii i teorii figury
Ziemi, astronomii geodezyjnej, aerofotografii, fotogrametrii
i kartografii;
2) opracowanie i stworzenie nowych instrumentów i przy
rządów geodezyjnych, aerofotograficznych i fotograme
trycznych;
3) opracowanie metod i przyrządów do rozwiązania za
gadnień inżynieryjno-geodezyjnych, powstających w gospo
darce narodowej;
4) doskonalenie metod sporządzania map i atlasów;
5) badania z geodezji kosmicznej.
Pod kierownictwem katedr MIIGAiK systematycznie pra
cują kółka naukowe, złączone w Studenckim Towarzystwie
Naukowo-Technicznym. Prace tych kółek prowadzone są
w trzech kierunkach:
— wykonywanie samodzielnych badań,
— opracowywanie referatów na podstawie piśmiennictwa
fachowego tak radzieckiego jak obcego oraz
— uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych odpo
wiednich katedr.
W MIIGAiK regularnie przeprowadza się studenckie
konferencje naukowe. Najlepsze prace studenckie refero
wane są na konferencjach międzyuczelnianych oraz ogła
szane są drukiem w zeszytach specjalnych. Trzeba nadmie
nić, że zagadnienia badawcze wchodzą również w skład
zadań wykonywanych przez studentów podczas praktyk
uczelnianych.
Wielkie znaczenie ma działalność MIIGAiK w dziedzinie
przygotowania kadry naukowej. Corocznie do aspirantury
przystępuje od 20—25 osób. W okresie ostatnich lat w Ra
dzie Naukowej (Senacie) MIIGAiK z powodzeniem obro
niono 165 kandydackich i 33 doktorskich dysertacji.
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Poczynając od roku 1957, na zlecenie Ministerstwa Szkol
nictwa Wyższego i Średniego Specjalnego ZSRR, MIIGAiK
wydaje czasopismo dwumiesięczne ,,Izwiestija wyższych
uczebnych zawiedienij. Rozdział: Geodezja i Aerofotosjomka”.
Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego i rząd ra
dziecki stale wykazywały i wykazują wielką troskę o roz
wój wyższego wykształcenia geodezyjnego w szerokim tego
słowa znaczeniu. Świadczy o tym nie tylko doskonalenie
działalności najstarszej i przodującej wyższej uczelni geo
dezyjnej kraju MIIGAiK, ale i otwarcie innych wyższych
uczelni geodezyjnych. Należą do nich:
— Nowosybirski Instytut Inżynierów Geodezji, Aerofotosjomki i Kartografii (NIIGAiK), istniejący od 1933 roku;
— Wydział Geodezyjny Moskiewskiego Instytutu Inżynie
rów Ziemleustrojstwa (Urządzeń Rolnych — MUZ), kształ
cący inżynierów specjalizacji „geodezja inżynieryjna”;
— Kijowski Instytut Inżynieryjno-Budowlany — ze spe
cjalnością „geodezja inżynieryjna”;
— Politechnika Kowieńska — ze specjalnością „geodezja
inżynieryjna”;
— Wydział Geodezyjny Politechniki Lwowskiej (spe
cjalności: astronomiczno-geodezyjna, inżynieryjno-geodezyjna i fotogrametryczna).
Oprócz tego astronomów-geodetów kształci szereg uni
wersytetów.
Systematycznie wzmacnia się bazę materialną wyższych
uczelni geodezyjnych drogą budowy gmachów uczelnianych
i domów akademickich, odnawiania wyposażenia gabinetów
i laboratoriów oraz uzupełniania bibliotek.
W ZSRR wysoko ocenia się działalność pracowników
wyższych uczelni. Licznym naukowcom i konstruktorom
przyrządów geodezyjnych i fotogrametrycznych nadano
miano honorowe — „zasłużonego działacza nauki i tech
niki” oraz miano „laureata nagrody państwowej”; licznych
pracowników uczelni wyższych udekorowano orderami
i medalami Związku Radzieckiego.
Odpowiedzią na tak wielką życzliwość ze strony partii
i rządu jest ofiarna służba wszystkich pracowników ra
dzieckich wyższych uczelni dla swojej Wielkiej Ojczyzny.
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Przegląd aktualnych zagadnień geodezji radzieckiej w 50 rocznicę Rewolucji Październikowej
Mówiąc o rozwoju geodezji i kartografii, jaki nastąpił
w ZSRR po Rewolucji Październikowej, należy rozróżnić
dwa jego aspekty.
Jednym z nich jest niewątpliwie fakt, że w tym okresie
na całym świecie i we wszystkich dziedzinach techniki
nastąpił niezwykle bujny postęp, jakiego nigdy przedtem
ludzkość nie przeżywała. Postęp ten zaznaczył się tak samo
w geodezji.
Drugi natomiast aspekt — to możliwości, jakie zostały
w Rosji stworzone po rewolucji dla właściwego rozwoju
tego postępu oraz dla jego wykorzystania zarówno dla sa
mej nauki geodezji jak też i dla szerokiego włączenia geo

dezji we wspólny nurt życfia gospodarczego kraju. A ponie
waż to życie gospodarcze i przemiany strukturalne w eko
nomice całego państwa rozwijały się w Związku Radziec
kim bardzo wszechstronnie i bardzo silnie, tym samym
więc i geodezja miała możność silniej zaznaczyć swój
rozwój. Rozwój geodezji i kartografii należy oceniać
nie tylko w stosunku do zacofanego stanu techniki i skrom
nych możliwości w tej dziedzinie w carskiej Rosji, ale
trzeba również widzieć go w skali ogólnoświatowej.
Geodezja radziecka nie tylko bowiem potrafiła zaspokoić
początkowo najpilniejsze, a później coraz szersze potrzeby
gospodarki ZSRR. Praca radzieckich naukowców i inżynie
rów z zakresu geodezji, fotogrametrii, kartografii, a także

423

astronomii, grawimetrii, elektroniki i wreszcie kosmonautyki — wniosła istotny wkład do ogólnego rozwoju
nauki i techniki geodezyjnej i kartograficznej.
Po to, aby dana gałąź wiedzy i techniki mogła się nale
życie rozwijać, musi istnieć właściwy klimat i właściwe
warunki pracy.
Właściwy klimat zrodził się na tle zrozumienia kierow
ników porewolucyjnej Rosji, że geodezja i kartografia są
potrzebne dla gospodarki narodowej i że bez należytego
Postafwienia tych ,zagadnień trudno jest mówić o właściwym
kierunku rozwoju gospodarczego. A już zwłaszcza w odnie
sieniu do kraju, kitóry postawił sobie za cel przekształcić
się w krótkim czasie z feudalnego, zacofanego i rolnicze
go w potęgę przemysłową, dążącą do zajęcia jednego
z pierwszych miejsc na świecie. Geodezja i Kartografia
musiały towarzyszyć temu pochodowi wielkich przemian.
Niejednokrotnie musiały one iść na jego czele, aby oddać
na czas mapę mającą być podkładem projektu wielkiej in
westycji, bądź też osnowę dla pomiarów nieodłącznie zwią
zanych z jej realizacją. Niedawno mieliśmy możność za
poznać się z oceną, jaką autor książki „Geodeci Kanady” l)
wystawia pracy geodetów kanadyjskich i ich wkładowi
w poznanie i rozwój kraju. Zobaczymy teraz, co na ten te
mat mówi jeden z redaktorów, znanego u nas miesięczni
ka radzieckiego „Geodezja i Kartografia”. Uderza niemal
kompletna zbieżność tych dwu wypowiedzi.
„O pracownikach radzieckiej geodezji i kartografii w li
teraturze pisze się nader rzadko i mało kto zdaje sobie
sprawę, że bez pomiarów i map nie rozpoczyna się ani je
dno poważne przedsięwzięcie — z jakiej by to nie było
dziedziny.
Mapa — to nieodzowny przewodnik dowódcy Armii Ra
dzieckiej, według mapy poznają swoją ojczyznę młodzi oby
watele naszego kraju, na mapach wykonuje się projekty
nowych budowli, za ich pomocą dokonuje się poszukiwań
bogactw Ziemi.
Mapy są drogowskazem dla coraz większych zamierzeń
5-letnich planów gospodarczych. Trudno jest wyliczyć to
wszystko, co zaczyna się od mapy i co tylko dzięki udzia
łowi mapy można rozwiązać.
Kartografowie dokonują olbrzymiej pracy, żeby sporzą
dzić mapę, która tak samo jak książka, wymaga wielkich
umiejętności, dużej wytrwałości i cierpliwości przy jej
opracowaniu.
Osnowę wszystkich map opracowuje wielotysięczna rze
sza geodetów, topografów, fotogrametrów i innych specja
listów państwowej służby geodezyjnej. Budują oni sieci
geodezyjne, wykonują zdjęcia lotnicze, odczytują je i opra
cowują laboratoryjnie, sporządzają mapy, wykreślają je
i drukują.
Geodeci i topografowie przeszli wiele setek milionów ki
lometrów po tajdze, bagnach, górach i pustyniach po to,
aby nasz kraj miał dobre mapy. Trudne są i niebezpieczne
wyprawy w niezbadane krainy, a sądzić o tym może tylko
ten, kto doświadczył przeżyć, jakie dają dalekie ekspe
dycje”.
Czynniki decydujące w ZSRR o życiu gospodarczym i je
go rozwoju od początku zdawały sobie sprawę za znacze
nia geodezji i kartografii i nadały jej odpowiednią pozy
cję zarówno państwową jak i społeczną. To właśnie stwo
rzyło ów sprzyjający klimat dla pomyślnego rozwoju geo
dezji, a przede wszystkim dało geodetom zachętę i ambicję
do twórczej i efektywnej pracy.
Oprócz klimatu należało stworzyć jeszcze odpowiednie
warunki pracy specjalistom-naukowcom i praktykom geo
dezji. Warunki te zostały stworzone już w 1919 r. przez
powołanie do życia Wyższego Urzędu Geodezji, przekształ
conego następnie na Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Powołanie urzędu, który stał się podstawową instytucją
państwowej służby geodezyjnej, pozwoliło na jednolitą
organizację tej służby, opracowywanie jednolitych planów
zaspokojenia wszechstronnie pojętych potrzeb geodezyj
nych oraz systematycznej realizacji tych problemów. Rozu
miejąc zaś, że bez śledzenia postępu technicznego i bez
rzetelnych badań naukowo-badawczych, nie może być mo
wy o należytym poziomie służby technicznej, powołano
w 1928 r. Centralny Instytut Naukowo-Badawczy Geodezji,
Fotogrametrii i Kartografii, który stał się ośrodkiem roz
woju myśli naukowej w dziedzinie wiedzy geodezyjnej.
Te dwie instytucje oraz moskiewska wyższa uczelnia geo
dezyjna (MIIGAiK), blisko ze sobą współpracując, stały
’) Przegląd Geodezyjny nr 8/67 — str. 312.
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się podstawą przyszłych działań i osiągnięć w dziedzinie
geodezji i kartografii w ZSRR.
Stwarzając służbie geodezyjnej te warunki, postawiono
jednocześnie przed geodezją bardzo duże zadania, które
ona wypełniała w drodze stałego ulepszania teorii i metod
i metod praktycznych, stając się stopniowo samodzielną
radziecką szkołą geodezyjną i zdobywając czołową pozycję
w świecie.
Jednym z najpilniejszych zadań, jakie należało rozwiązać,
było założenie państwowej sieci triangulacyjnej. Prace te
były wykonywane według ogólnopaństwowego schematu
i programu szczegółowo przygotowanego w 1928 r., z bar
dzo szerokim uwzględnieniem pomiarów astronomicznych.
W owych czasach było to najbardziej rygorystyczne i ścisłe
podejście do tego typu zagadnienia, zwłaszcza jeżeli cho
dzi o sieć tak wielkich rozmiarów, niezbędną ze względu
na terytorium kraju. Konieczność jednoczesnego i ścisłego
wyrównania tak wielkich sieci zmusiła niejako do szuka
nia nowych dróg, a tym samym do pogłębienia wiedzy
o sieciach geodezyjnych i ich właściwościach matematycz
nych. Szczególnie pod tym względem zapisały się w hi
storii geodezji takie nazwiska, jak prof. Krasowski, Czebotariow i Pranis-Praniewicz. Przypominamy, że metody
tego ostatniego,
przedwcześnie zmarłego uczonego są
i u nas zastosowane.
Wypracowane zarazem zostały nowe metody zakładania
osnów powierzchniowych jako podkładów do pomiarów
szczegółowych bądź prac fotogrametrycznych (Daniłow,
Durniew i inni) oraz zakładania poligonizacji oddzielnie lub
w powiązaniu z triangulacją. Poddano nowym studiom me
tody pomiaru baz w triangulacji, udoskonalając pr.zybór
Jaderina, a w szczególności uzyskując nową odmianę inwaru o bardziej korzystnym współczynniku rozszerzalności.
Uzyskano też wysoką dokładność wyznaczania długości
komparatorów, udoskonalając komparatory pracujące na
zasadzie interferencji fal świetlnych. Ulepszono znacznie
metody wykonywania niwelacji precyzyjnej, zwiększając
ich dokładność drogą specjalnych studiów nad źródłami
błędów w pomiarach niwelacyjnych. Wypracowano przy
tym nowe kryteria oceny dokładności zarówno sieci pozio
mych jak i wysokościowych.
Związek Radziecki stał się w krótkim czasie samowy
starczalny, jeżeli chodzi o produkcję wysokiej dokładności
instrumentów do pomiarów astronomicznych, triangulacyj
nych i niwelacyjnych. Jednym z poważnych osiągnięć ra
dzieckiego przemysłu precyzyjnego było skonstruowanie do
kładnych dalmierzy optycznych, które zapowiadały coraz
szerszy rozwój i zastosowanie tej metody pomiarów, do
póki nie została ona zastąpiona przez pomiary elektro
niczne.
Spośród innych, ciekawszych wyników pracy radzieckich
geodetów należy wymienić nową metodę rozwiązywania za
dania geodezyjnego na powierzchni elipsoidy dla nieograniczenie dużych odległości. Szczególnie ważne były osiągnię
cia z zakresu grawimetrii i jej zastosowania do celów geo
dezyjnych. W 1932 r. zapadła uchwała o powszechnych
pomiarach grawimetrycznych na terenie całego kraju. Ro
zwój grawimetrii sprzyjał powstaniu nowych metod roz
wiązania naukowych i praktycznych problemów geodezji·
Tak np. Μ. S. Molodenski opracował metodę interpolacji
zaobserwowanych odchyleń pionu z uwzględnieniem ich
zmian nieliniowych przy wykorzystaniu danych grawime
trycznych. Dało to początek tzw. niewelacji astronomiczno-grawimetrycznej jako metody badania kształtu geoidy.
Prace te stworzyły nową dziedzinę wiedzy geodezyjnej —
grawimetrię geodezyjną, która pozwala na rozwiązywanie
podstawowych zadań geodezyjnych, teoretycznych i prak
tycznych — drogą jednoczesnego wykorzystywania danych
astronomicznych, geodezyjnych i grawimetrycznych. Meto
da ta ma dziś swoją bogatą literaturę, tłumaczoną na wie
le języków.
Działalność naukowców radzieckich oraz zakrojone na
olbrzymią skalę — stosowanie do terytorium ZSRR —pra
ce z dziedziny triangulacji, niwelacji, grawimetrii i topo
grafii splatały się ze sobą i wzajemnie na siebie oddziały
wały. Tak na przykład zakładanie na wielkich przestrze
niach łańcuchów triangulacji I rzędu stanowiło zarazem po
miary stopnia, które połączone z wynikami analogicznych
pomiarów w innych krajach, dostarczyły prof. F. Krasow
skiemu materiału do określenia nowych wymiarów Ziemi·
opartych na bogatszych niż dotąd danych wyjściowych.
Posłużyło to do ustalenia nowej elipsoidy odniesienia, zna
nej odtąd jako elipsoida Krasowskiego, dla której następ
nie określone zostały elementy orientacji, przy czym na

więcej niż połowie terytorium ZSRR określono kształt
geoidy metodą Molodenskiego.
W latach 1942—1945 przeprowadzono ogólne wyrównanie
istniejących wówczas sieci astronomiczno-geodezyjnych
i utworzono jednolity system współrzędnych płaskich
i wysokościowych.
Specjalnie ciekawy przebieg miał rozwój fotogrametrii
i jej metod w Związku Radzieckim. Rozwijające się życie
gospodarcze żądało szybkiego powstawania map w różnych
skalach i tylko fotogrametria mogła sprostać zadaniom do
starczenia tych map na czas, zwłaszcza że stan pokrycia
mapowego przedstawiał się bardzo ubogo wówczas, gdy
pierwsze kolejne pięciolatki stawiały pod tym względem
coraz to nowe wymagania. Okoliczności te sprawiły, że geo
dezja radziecka szukać musiała swych własnych dróg dla
rozwoju metod fotogrametrycznych i odpowiadających im
instrumentów.
Stosowana w szerokim zakresie metoda fotogrametrii
płaskiej w połączeniu z pomiarami tachymetrycznymi na
stoliku oraz tzw. metoda zróżnicowana przy oddzielnym
opracowaniu rzeźby na prostych i tanich Stereometrach, od
dały bardzo duże usługi przy opracowywaniu map w ska
lach średnich. Dziś jeszcze są one przy tych skalach po
wszechnie używane. Metody te cechuje prostota teorii
i środków (WJSEystkie narzędzia własnej produkcji) i możli
wość jednoczesnego zatrudniania bardzo dużej ilości pra
cowników, których wyszkolenie nie przedstawiało specjal
nych trudności.
Przypomnieć tu należy, że przy naszych opracowaniach
średnioskalowych metody te oddały nam znaczne usługi.
Stanowią one wraz z odpowiednimi przyrządami niewątplir
wie bardzo ciekawy rozdział w historii fotogrametrii i w jej
praktycznym zastosowaniu.
Należy również wziąć pod uwagę, że opracowanie map
Wielkoskalowych na terytorium tak dużego kraju stanowi
problem nieporównywalny z analogicznymi problemami
przeciętnego państwa europejskiego. Tak więc nawet przy
przejściu na duże skale opracowywania oraz przy sporzą
dzaniu map terenów górskich, geodeci i konstruktorzy
radzieccy szukają własnych, prostszych i ekonomiczniejszych sposobów działania nie wymagających powszechnego
zastosowania wielkich i kosztownych instrumentów stereofotogrametrycznych jak autografy Wilda, Stereoplanigrafy
Zeissa czy inne tego typu narzędzia.
Typowym przykładem skutecznego rozwiązania tego pro
blemu jest stosowany dziś w Związku Radzieckim, własnej
konstrukcji przyrząd uniwersalny, Stereograf Drobyszewa,
zapewniający wysoką dokładność, a jednocześnie mający
wszystkie zalety z punktu widzenia ekonomii środków
i czasu.
*

Tak przedstawia się w wielkim skrócie przebieg histo
ryczny rozwoju geodezji radzieckiej, począwszy od pierw
szych lat po Rewolucji Październikowej aż do ostatnich
czasów. Okres ten — jak już wspomniano — charakteryzo
wał się koniecznością nadrobienia dawnych zaniedbań
w dziedzinie geodezji i kartografii i dostosowania geode
zji do niebywale szybko wzrastających potrzeb rozwoju
gospodarczego i industrializacji kraju. Te pilne potrzeby,
w zestawieniu z rozmiarem terenu działania, postawiły
przed geodezją zadania tak duże, że przy stworzeniu ku
temu odpowiednich warunków pobudziło to geodetów ra
dzieckich do wielkiego wysiłku twórczego, konieczności
wypracowania jak najlepszej i najskuteczniejszej organiza
cji pracy, wreszcie do wypracowania własnych metod,
najodpowiedniejszych dla tak rozległych celów. To wszyst
ko właśnie spowodowało, że geodezja radziecka nie tylko
sprostała postawionym jej zadaniom, ale stanęła na bar
dzo wysokim światowym poziomie i przyczyniła się do
ogólnego rozszerzenia wiedzy geodezyjnej.
Ta niedawna historia, która w wielu dziedzinach jest
zarazem teraźniejszością, wprowadza nas w dzisiejsze za
gadnienia geodezyjne, wiążące się bezpośrednio z rozwo
jem techniki lat ostatnich. Obecna działalność naukowców
i praktyków geodezyjnych koncentruje się podobnie jak
i u nas, na zasadniczym problemie — dostarczania nie
zbędnych podkładów mapowych dla dalszego rozwoju go
spodarki, przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy w za
kresie praktyki geodezyjnej, jaką jest elektronika w pomia
rach i obliczeniach. Jednocześnie najwłaściwszą i najekonomiczniejszą metodą opracowania map pozostaje nadal fo
togrametria, której doskonalenie, coraz głębsze poznawanie

właściwości i coraz lepsze wykorzystanie wszystkich możli
wości — stanowi stały przedmiot badań i rozważań teore
tyków i praktyków geodezji.
Szukając pewnego podsumowania dotychczasowych
osiągnięć geodezji radzieckiej, a zarazem obrazu jej pro
blematyki dzisiejszej, osięgnęliśmy do najnowszych tego
rocznych zeszytów radzieckiej „Geodezji i Kartografii’.

*
Jubileuszowość „Geodezji i Kartografii” 1967 zaznacza
się już od pierwszej strony styczniowego zeszytu arty
kułem o spotkaniu 50 rocznicy Rewolucji Październikowej,
w którym mowa jest przede wszystkim o czekających geo
dezję najbliższych zadaniach i koniecznej do ich wypełnie
nia mobilizacji sił i środków. Zadania te to opracowywa
nie map Wielkoskalowych dla wielkich prac melioracyjnych
i związaną z tym potrzebą podnoszenia kwalifikacji to
pografów oraz większego zakresu stosowania Stereometrii;
liczne prace geodezyjne w miastach i ośrodkach przemysło
wych, przy których stosowane będą dalmierze świetlne
„Kristał” i ST62; szybkie dostarczenie podkładów wielkoSkalowych o średniej dokładności dla różnych robót inży
nierskich; konieczność polepszenia organizacji i jakości
zdjęć lotniczych dla usprawnienia prac polowych i kame
ralnych, a w szczególności opracowanie systemu znakowa
nia punktów osnowy; wprowadzenie radiołączności; szersze
niż dotąd wprowadzenie aerotriangulacji przestrzennej,
a zwłaszcza analitycznej przy zastosowaniu elektronicz
nych maszyn liczących.
Wiążą się z tym zadania dla Eksperymentalnej Fabryki
Optyczno-Mechanicznej (EOMZ), polegające na konieczności
wyprodukowania w roku bieżącym większej ilości dalmie
rzy świetlnych typu „Kristał” oraz Stereografow Drobyszewa. Duży nacisk położono na ruch racjonalizatorski, na
uproszczenie dokumentacji i polepszenie organizacji pracy.
Wielkie zadania nałożone zostały na przedsiębiorstwa wy
dawnictw kartograficznych w zakresie wydawania atla
sów szkolnych, map fizycznych, politycznych i turystycz
nych oraz w zakresie wszechstronnych informacji związa
nych z 50-leciem istnienia władzy radzieckiej. Konstrukto
rom powierzono zadanie ulepszenia aparatur do wykony
wania zdjęć, wypróbowania samolotowych dalmierzy elek
tronicznych nowego typu, produkowania więcej teodolitów
wysokiej dokładności.
Reasumując, możemy stwierdzić, że zadania nałożone na
służbę geodezyjną na najbliższe lata, a zwłaszcza na ju
bileuszowy dla geodezji radzieckiej rok bieżący, są po
dobne do naszych zadań i problemów. Wszystko nastawio
ne jest na postęp techniczny wyrażający się:
a) w coraz szerszym zastosowaniu fotogrametrii, w tym
również i do dużych skal oraz dalszym jej ulepszaniu: po
prawa jakości zdjęć, więcej aparatów stereo, więcej aero
triangulacji przestrzennej;
b) stosowaniu dalmierzy świetlnych i radiowych oraz
szerszą skalę, aż do dalmierza samolotowego włącznie;
c) rozszerzeniu zakresu stosowania elektronowych maszyn
cyfrowych i zwiększeniu ich ilości, aż do pełnego zaspo
kojenia potrzeb wszystkich ośrodków obliczeniowych;
d) doskonaleniu metod i zwiększeniu produkcji zakładów
kartograficznych.
Charakterystyczne dla tego apelu skierowanego do geode
tów w pierwszym tegorocznym zeszycie „Geodezji i Karto
grafii” jest to, że mowa tu nie tylko o wielkich dziełach
geodezyjnych takich, jak sieci astronomiczno-geodezyjne,
pomiary stopnia, badania naukowe kształtu Ziemi itd., ile
przede wszystkim o potrzebach gospodarki narodowej, któ
ra w miarę swego rozwoju coraz więcej potrzebuje i co
raz nowe zadania i wymagania stawia przed geodezją.
W rozpatrywanych przez nas tegorocznych zeszytach
„Geodezji i Kartografii” spotykamy jeszcze trzykrotnie
bezpośrednie nawiązanie do 50-lecia Rewolucji Październi
kowej. Artykuł wstępny w zeszycie kwietniowym zwraca
się z apelem do geodetów o zwiększenie wydajności pracy,
obniżkę kosztów własnych, wykorzystanie rezerw, podej
mowanie zobowiązań dla uczczenia tej rocznicy. Wymienio
ny jest cały szereg przedsiębiorstw i ich zobowiązań, które
mogą służyć jako przykład pracy i wyników, zmierzają
cych do dalszego pomnażania dóbr kraju. Bardzo duży na
cisk kładzie się także na wymianę wzajemną doświadczeń
technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych między
przedsiębiorstwami.
Ten sam temat podjęty jest także w zeszycie majowym,
gdzie opublikowane jest uroczyste zobowiązanie całej służ
by geodezyjnej w przedsiębiorstwach i zakładach karto-
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graficznych. Z deklaracji tej wynika wyraźnie, że całe za
łożone zwiększenie produkcji i obniżki jej kosztów opiera
się przede wszystkim na postępie technicznym. Są kon
kretne zobowiązania wdrożenia do produkcji określonej
ilości dalmierzy świetlnych i samolotowych oraz aparatury
do reprodukcji małonakładowej. Podwyższenie jakości dru
ku map ma nastąpić przez ulepszenie i udoskonalenie ma
szyn drukarskich.
Pierwsze podsumowanie zobowiązań przedsiębiorstw geo
dezyjnych podjętych z okazji rocznicy Rewolucji, podane
jest także w następnym — czerwcowym zeszycie czaso
pisma.
Przegląd tegorocznych zeszytów „Geodezji i Kartografii”
wykazuje bardzo dobitnie, że głównymi tematami zaintere
sowania i zarazem głównymi problemami geodezji radziec
kiej są obecnie dwa zagadnienia: dalmierze świetlne i ra
diowe oraz fotogrametria.
Temat dalmierzy wybija się chyba na pierwszy plan;
stanowił on zawsze przedmiot dużego zainteresowania
w Związku Radzieckim, na długo jeszcze przed zastosowa
niem elektroniki do tych celów. Wyraziło się to już
w skonstruowaniu dalmierza optycznego systemu Bielicyna,
który przy użyciu poziomej krótkiej łaty dawał dokładność
1 :2000 przy "pomiarze długości 700—800 m. Zagadnienie
dalmierzy o dużym zasięgu i dużej dokładności musíalo być
zawsze szczególnie ważne dla krajów posiadających wiel
kie terytoria, na których trzeba zakładać osnowy. Nic więc
dziwnego, że dalmierze świetlne i radiowe znalazły w ZSRR
grunt niezwykle podatny, jeżeli chodzi o pogłębianie stu
diów i badań nad tym zagadnieniem oraz rozwój własnej
produkcji w tym zakresie.
Serię artykułów o dalmierzach rozpoczyna omówienie
małowymiarowego dalmierza świetlnego GD-314, przezna
czonego do pomiaru małych odległości (2—3 km), ale da
jącego dużą dokładność dzięki zwiększonej częstotliwości
modulacji światła. Jednorodność struktury fazowej i wyso
ka stabilność fazy modulacji pozwoliły na uproszczenie
konstrukcji i obserwacji, bez uszczerbku dla dokładności
wyników pomiarów. Dalmierz ten, razem z zasilającymi go
suchymi bateriami waży razem 15 kg (sam dalmierz 6 kg);
posiada on rejestrację fotoelektroniczną, jest wygodny
w obsłudze. Łatwy do przenoszenia dalmierz GD-314 nadaje się do najróżnorodniejszych prac geodezyjnych;
w 1965 r. wykonano nim próbny pomiar na łącznej dłu
gości około 100 km i wyniki okazały się całkowicie zado
walające. Dalmierz GD-314 można uważać za ciekawe
i ważne z punktu widzenia praktycznego osiągnięcie kon
strukcyjne.
Bezpośrednio następny artykuł opisuje pomiary innym
dalmierzem świetlnym typu SWW-1. Jest to dalmierz prze
znaczony dla większych odległości — do 30 km. Dotychczas
stosowany znany sposób kompensacyjny odczytów dawał
przy użyciu tego dalmierza dość wysoki błąd ustalenia róż
nicy faz, sięgający około ± 13 cm. Dzięki zastosowaniu tzw.
sposobu zerowego przy użyciu płytki płaskorównoleglej ze
szpatu islandzkiego oraz podwójnego analizatora, dokład
ność odczytów znacznie wzrosła. Wykazały to próby,
w czasie których wykonano pomiary 10 linii o długościach
od 0,6 do 25,7 km przy dokładności ustalenia różnicy faz
w jednej obserwacji wynoszącej około ± 3,5 cm. Autor
artykułu stwierdza, iż ten tak dobry sposób nie znalazł
dotychczas większego zastosowania w produkcji — być
może dlatego, że w literaturze technicznej nie zostały —
jak dotąd — omówione w dostatecznym zakresie prak
tyczne problemy związane z obserwacjami tą metodą. Ce
lem artykułu jest wypełnienie tej luki. Faktem jest, że
w latach 1964—1965 zmierzono 13 baz triangulacji 1—2 kla
sy (łącznie z bazą kontrolną) i uzyskano dobre wyniki.
Następny z kolei artykuł znów mówi o dalmierzach. Tym
razem chodzi o praktyczne zastosowanie dalmierza radio
wego (RDG) przy pracach inżynierskich, a konkretnie
— przy pomiarze osnowy wzdłuż rzeki (Kamy) dla budu
jącego się hydrowęzła. Zastosowano tu ciągi poligonowe
o długości boków 2—3 km, stawiając punkty praktycznie
nad samym brzegiem. Kąty mierzono teodolitem sekundo
wym. W rezultacie uzyskano bardzo dobre wyniki: niezamknięcia ciągów wynosiły od 1 : 41 000 do 1 : 67 400. Pro
wizoryczne obliczenia wykazały, że przewidywane błędy nie
przekroczą dokładności poligonizacji I klasy. Największe
są jednak efekty ekonomiczne: aby uzyskać ten sam wy
nik, należałoby założyć sieć triangulacji II rzędu z trzema
bazami oraz wykonać wiele kosztownych przecinek. Ko
szty wykonania tej pracy metodą poligonizacji przy uży
ciu dalmierza RDG okazały się o 19o∕o niższe. Z całości
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należy wysunąć wniosek, że przyrząd ten jest bardzo łatwy
i wygodny w użyciu i należy go stosować przy zakładaniu
osnów poligonowych, nawet jeżeli wchodzą w grę krótkie
boki, rzędu 2—3 km.
W następnym zeszycie znajduje się opis radiowego dal
mierza samolotowego nowej konstrukcji CNIIGAiK; dal
mierz ten pod względem dokładności, wymiarów, wagi, wy
magań co do zasilania energią oraz możliwości eksploata
cyjnych jest lepszy od wszystkich poprzednich samoloto
wych dalmierzy radzieckich (RGSC, Poisk, RYM i inne).
Oceniany jest jako nieustępujący najlepszym tego typu dal
mierzom zagranicznym. Służy do określania odległości
między samolotem a dwoma punktami na ziemi. Dokład
ność jednego pomiaru wynosi ± (IM + IO-5S) a zasięg —
250 km. Badania wykazały, że błędy instrumentalne po
miaru odległości otrzymane z wewnętrznej zgodności wy
ników w poszczególnych seriach pomiarów wynoszą około
± 0,3 m. Wskazuje to, że aparatura pracuje dostatecznie
stabilnie, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że dokład
ność pomiarów latem i zimą jest mniej więcej jednakowa.
Dalmierze są z całą pewnością głównym w chwili obec
nej przedmiotem dociekań i rozważań. Konstrukcji dalmie
rzy w ZSRR jest bardzo dużo i różnych. Znów jest mowa
o dalmierzu świetlnym GD 314, przeznaczonym głównie
dla poligonizacji o zasięgu rzędu 2 km. Wspomniano już
poprzednio, że jest bardzo prosty w manipulowaniu, lekki
i wymaga bardzo` niewielkiego zasilania prądem (około
6 vt). Jest on przy tym bardzo silnej konstrukcji, wytrzy
mały na wstrząsy i uderzenia. Instrument ten daje bardzo
dobre dokładności: na 10 ciągów o przeciętej długości
10 km uzyskano dokładności od 1 : 11 0000 do 1 : 62 000.
Po raz pierwszy wypróbowano dalmierz GD 314 w 1965
roku.
Specjalny artykuł poświęcony jest zastosowaniu dalmie
rzy radiowych w rejonach północnych. Wspomina się, że
użycie dalmierzy rozpoczęło się w ZSRR w 1962 roku, kie
dy to zastosowano dalmierze radiowe WRD oraz importo
wane tellurometry MRA-l/CW do poligonizacji. Później,
gdy rozwinęła się seryjna produkcja radiowego dalmierza
RDG1 zastosowanie elektroniki do pomiarów odległości
stawało się coraz większe i szersze. Badano wówczas stałe
dalmierzy i stwierdzono, że niezależnie od pory roku róż
nice w określeniu ich wartości występują w sposób przy
padkowy. Średni błąd wyznaczenia takiej stałej występu
jący przez okres czteroletni (1962—1965) wyniósł ± ∣2,5 cm.
Oprócz pomiarów boków — prowadzono pomiary kon
trolne dalmierzami radiowymi na wyznaczonych wzorcach.
Omawiane jest tu szczególnie zastosowanie tych dalmierzy
do terenów północnych, gdzie z reguły zakładane są wiel
kie poligony. Tak więc w latach 1962—1965 zmierzono
272 boki ciągów poligonowych o łącznej długości 5935 km,
a więc przeciętna długość boku wynosiła około 20 km. Re
zultaty były bardzo zachęcające: błędy względne obliczone
z wewnętrznej zgodności są przeważnie nieduże (0,5 10 l!.
do 1,2 10-6) a nie spotyka się błędów większych od 2,5 10-6.
Zalecana jest jednak jeszcze pewna ostrożność w zbytnim
generalizowaniu oceny dokładności na podstawie tych wy
ników.
Od dalmierzy radiowych stosowanych do poligonizacji
w rejonach północnych przenosi nas następny zaraz arty
kuł do zagadnienia dalmierzy świetlnych typu EOD-1, któ
ry stosowany jest do pomiaru baz w triangulacji. Dalmie
rzem tym zmierzono szereg baz w latach 1963—65 stosując
przy każdej bazie 12 serii. Rezultaty okazały się dobre: na
25 zmierzonych baz błędy względne obliczone wg zgodności
wewnętrznych wynosiły od 1 : 900 000 do 1 : 1 800 000, przy
czym w jednym tylko przypadku dokładność ta zeszła po
niżej 1 : 1 000 000. Długości baz — od 6,8 do 13,7 km.
Bezpośrednio po tym omawiany jest dalmierz świetlny
ST 64 stosowany do poligonizacji miejskiej. I w tym przy
padku wyniki są bardzo zachęcające. Tak np. sieć poligo
nowa 1 rzędu o podwyższonej dokładności, składająca się
z 17 ciągów z 9 punktami węzłowymi, oparta na 5 punktach
triangulacyjnych 1, 2 i 3 klasy otrzymała błędy liniowe po
szczególnych ciągów od 1 : 27 000 do 1 : 127 800. Średni błąd
pomiaru linii, uzyskany z wewnętrznych zgodności wy
niósł ± 13,4 mm (w innej sieci tego samego rzędu błąd ten
wyniósł ± 8,6 mm).
Ten sposób wykonywania poligonizacji miejskiej jest pół
tora raza szybszy i o wiele prostszy niż pomiar drutami
lub sposobem paralaktycznym. W przeciętnym zespole ro
boczym jest 3 razy mniej ludzi. Zaznacza się jednak, że
boki krótsze od 200 m bardziej opłaca się mierzyć metodą
paralaktyczną. Ogólne wnioski z tych rozwiązań są takie,
iż dalsze ulepszanie dalmierza ST 64 powinno iść w kie

runku zwiększenia rozpiętości mierzonych boków od 50 do
5000 m (w tej sieci rozpiętość wynosiła od 170 do 680 m),
zmniejszenia wagi i rozmiarów przyrządu oraz jego wy
magań co do zasilania prądem. Zasadniczo jednak przyrząd
okazał się udany i stabilny i może być polecany do pro
dukcji seryjnej.
Pomiar dalmierzami świetlnymi pociągnął za sobą zagad
nienia nowe, jak np. wyrównywanie sieci trilateracyjnej,
o czym mówi następny artykuł pt. „Wyrównanie sieci
trilateracji” — S. M. Dworiankowa. Opisany jest również
poligon doświadczalny CNIIGAiK, służący do badania do
kładności pomiaru kątów; zagadnienie to zawdzięcza rów
nież swoje znaczenie rozwojowi metody elektronicznych
pomiarów długości. Porównanie kątów wyliczonych t. po
miaru długości i mierzonych bezpośrednio potwierdziło
z jednej strony dokładność takich narzędzi jak: NASKI
2A, EOD 1 i SDD, a z drugiej strony — pozwoliło na
określanie dokładności pomiarów kątowych przy użyciu
różnych typów teodolitów.
Z kolei poruszony jest ważny problem w artykule zaty
tułowanym „Pomiar krótkich odległości dalmierzem świetl
nym ST-62M”. Problem polega na tym, że długość boków
Poligonizacji I rzędu w miastach wynosi na ogół od
120—600 m, a pomiary tak krótkich boków dalmierzem
świetlnym są trudne, gdyż — wobec stałego błędu po
miaru, dokładność tego pomiaru spada wraz Ze zmieniającą
się długością mierzonej linii. Przytoczone są wyniki pomia
rów takich boków, wykonanych dalmierzem świetlnym
ST-62M nr 3, produkcji „Moskiewskiej Fabryki Aparatury
Geologiczno-Badawczej oraz Środków Automatyzacji”. Kąty
w tej Poligonizacji mierzono teodolitem TBl. Sieć obejmo
wała 28 boków tworzących 13 trójkątów rozciągniętych
między punktami triangulacji czwartej klasy. Sredni błąd
określenia boku z wyliczenia triangulacji wynosi ± 2 mm.
Wielkość tak wyliczonych boków porównywano z bezpo
średnio mierzonymi bokami dalmierzem świetlnym. Okazały
się następujące różnice: na 27 mierzonych boków, błąd
względny pomiaru dalmierzem wyniósł:

— w 4 przypadkach więcej niż 1 :10 000 (najwięcej 1
—
— w 15 przypadkach od 1:10 000 — 1 : 30 000 —
— w
4 przypadkach od 1 : 30 000 — 1 : 50 000 —
— w
4 przypadkach od 1 : 50 000 — 1 : 100 000 —
(w jednym przypadku 1:241 000)—

:6000)
14,8il∕o
55,60∕o
14,8%

14,8a∕o

Prócz tego obliczono błędy względne 3 różnych ciągów
w tym łańcuchu trójkątów i stwierdzono, że wynoszą one
odpowiednio 1 : 25 000, 1 : 14 000 i 1 : 34 000.
Rezultaty te wykazują, że przy odpowiednich warun
kach i staranności pomiarów dalmierze świetlne mogą być
w pełni stosowane do poligonizacji miejskiej.
Jednocześnie z badaniami dalmierzy elektromagnetycz
nych prowadzone były w Związku Radzieckim badania
czynników atmosferycznych. Zmienność tych czynników
ma bezpośredni wpływ na dokładność pomiarów liniowych
dalmierzami świetlnymi i radiowymi i przeprowadzone
w tej dziedzinie studia oraz wyciągnięte wnioski przyczy
niły się w znacznym stopniu do uzyskania wyżej opisa
nych korzystnych wyników.
Ilość artykułów i miejsca poświęcona dalmierzom świetl
nym i radiowym w radzieckim czasopiśmie fachowym,
obrazującym najbardziej aktualny stan prac i studiów jest
miarą olbrzymiego zainteresowania i pozycji, jaką dalmie
rze te zajmują obecnie w geodezji ZSRR. Świadczy to
o tym, jak wielką wagę przywiązuje się do ich konstrukcji,
udoskonalania i coraz szerszego zastosowania w produkcji.
*

Obok dalmierzy, na czoło problematyki rozwoju techniki
i technologii w radzieckiej produkcji wysuwa się fotogra
metria. Choć jest to metoda, w porównaniu z elektronicz
nym pomiarem odległości, bardzo stara, niemniej jednak
zagadnienia związane z jej rozwojem i udoskonalaniem są
zawsze bardzo aktualne, gdyż nadal pozostaje ona najdo
kładniejszą i najekonomiczniejszą metodą opracowywania
map. A dostarczanie gospodarce narodowej niezbędnych
podkładów mapowych wszystkich potrzebnych skal, długo
jeszcze pozostanie najbardziej istotnym i głównym zada
niem służby geodezyjnej i kartograficznej.
Mówiliśmy już o tym, że rozwój fotogrametrii ma
w ZSRR specjalną tradycję i opiera się na oryginalnych
metodach i dostosowanych do nich instrumentach i przy

rządach. Będąc stale w bliskiej styczności ze wszystkim, có
w tej dziedzinie dzieje się na świecie, fotogrametria ra
dziecka nadal rozwija swoje metody i szuka najodpowied
niejszych dróg dla wykonania swoich, wciąż narastających
zadań. Krótki przegląd tegorocznych publikacji na ten
temat dowodzi doceniania znaczenia fotogrametrii, jak
też i dalszych osiągnięć technicznych w tej dziedzinie.
Serię artykułów z zakresu fotogrametrii rozpoczyna już
w styczniowym zeszycie ,,Gieodezji i Kartografii” omówie
nie zagadnienia wpływu deformacji filmów lotniczych, po
czym następuje omówienie graficznego sposobu uwzględnie
nia wpływu refrakcji i krzywizny ziemi na odczytywanie
wysokości ze zdjęć lotniczych. Jest to ważne zagadnienie,
zwłaszcza przy dużych powiększeniach zdjęć przy przecho
dzeniu na właściwą skalę opracowania mapy. Następnie
omówione jest badanie błędów określenia wysokości punk
tów w miejscowościach zalesionych, przy użyciu Stereometrów STD-2 i wreszcie doświadczenia z wykorzystywania
zdjęć Spektrostrefowych przy pracach w skali 1:25 000. Ta
pierwsza seria artykułów może już świadczyć o różnorod
ności i stałej aktualności problemów fotogrametrii i bez
pośredniego jej związku z praktycznymi potrzebami i pra
cami geodezji.
Następują teraz rozważania na temat dokładności okreś
lenia dystorsji obiektywów kamer lotniczych sposobem
goniometrycznym, który dziś jeszcze zarówno w ZSRR, jak
i w innych krajach jest najszerzej stosowany. Sposób ten
pozwala obecnie prowadzić pomiary dystorsji z dostateczną
dokładnością, pod warunkiem dobrego Wyjustowania goniometru, precyzyjnych Iimbusow i wykonania większej
ilości poczetów obserwacyjnych.
Kolejny artykuł mówi o analitycznych metodach aerotriangulacji przestrzennej, stosowanej w produkcji. Wyka
zany tu jest cel i kierunek, w jakim iść powinny stałe
badania nad pogłębieniem i udoskonaleniem aerotriangulacji. Celem jest systematyczne zmniejszanie robót polowych przy zapewnieniu możliwie jak najwyższej dokład
ności opracowań. Mimo że problem aerotriangulacji nie jest
bynajmniej nowy i w tej dziedzinie osiągnięto już znaczne
wyniki, to jednak badania i rozważania na ten temat stale
zajmują umysły i stanowią przedmiot pracy naukowcówfotogrametrów. Autor artykułu W.A. Polakowa podkreśla,
że zagadnieniem tym trzeba się stale zajmować ze względu
na jego znaczenie wobec olbrzymiego i wszechstronnego
zasięgu prac fotogrametrycznych związanych z opracowa
niem map. Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest
płasko-wysokościowe zagęszczenie na uniwersalnych przy
rządach Stereometrycznych, a coraz bardziej wdraża się do
produkcji metody analityczne aerotriangulacji przestrzen
nej z użyciem elektronicznych maszyn do obliczeń. Metody
analityczne stanowią właściwą perspektywę rozwoju foto
grametrii, a przy rozwiązaniach kompleksowych (bloko
wych) istnieją wielkie możliwości podwyższania dokład
ności i rozrzedzenia polowej osnowy geodezyjnej.
Początek rozwoju metod analitycznych w ZSRR dało
wydanie książki A.N. Lobanowa ,,Aerotriangulacja z za
stosowaniem elektronicznej maszyny cyfrowej” w 1960 r.,
gdzie po raz pierwszy w literaturze radzieckiej było wyło
żone matematyczne ujęcie rozwiązania zadania. Praca ta
posłużyła jako baza dla dalszych badań, prowadzonych
przez F.F. Łysenkę i W.B. Dubinowskiego, którzy opra
cowali programy dla różnych typów maszyn: DRAL 1,
URAL 2, M 20. B.N. Biełych opracował nowy typ algorytmu
i program dla maszyny BESM-2M. NIIGAiK i CNIIGAiK
opracowały swoje własne warianty algorytmów. Wszystkie
te programy i algorytmy znajdują w produkcji szerokie
zastosowanie.
Artykuł B.A. Polakowej przeprowadza analizę najbar
dziej istotnych cech analitycznych metod aerotriangulacji
przestrzennej. Wskazuje się na to, że nowy algorytm
CNIIGAiK starał się usunąć pewne ujemne cechy poprzed
nich algorytmów, jak np. niedostatecznie dokładne okreś
lenie współrzędnych punktów głównych na zdjęciach lot
niczych, wzajemne powiązanie modeli bez wykorzystania
wszystkich związków wewnętrznych (algorytmy Lobanowa
i Bielycha) lub zbytnio skomplikowane obliczenia i koniecz
ność określania elementów orientacji zewnętrznej (algorytm
NIIGAiK). Algorytm CNIIGAiK uwzględnia wszystkie we
wnętrzne związki istniejące między sąsiednimi modelami
przestrzennymi i dzięki temu sieci przestrzenne zbudowane
wg tego algorytmu- posiadają deformacje nieznaczne,
które łatwo jest uwzględniać przy 3—5 punktach geodezyj
nych. Jest to szczególnie ważne przy opracowywaniu map
dla terenów mało zamieszkałych i trudno dostępnych. Jed-
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nak ostateczna ocena tego algorytmu będzie mogła być wy
dana dopiero po zakrojonych na szeroką skalę doświadcze
niach w produkcji. Zalecana jest więc ostrożność, a nie
zbytnia pochopność w definitywnym wypowiadaniu się co
do nowej metody, przy jednoczesnym podkreśleniu ważno
ści zagadnienia.
Jak dalece ważna jest sprawa uproszczenia procesu wy
konywania map sytuacyjno-wysokościowych i jak dalece
zajmuje ona umysły radzieckich geodetów — może świad
czyć następny artykuł, w którym jest mowa o próbie ry
sowania metodą rytowania od razu Czystorystu mapy przy
opracowywaniu jej warstwie na Stereografie SD — owym
uproszczonym radzieckim autografie. Oto osiągnięte wy
niki: zadanie połączenia w jednym cyklu produkcyjnym
opracowania mapy z rytowaniem niektórych jej elemen
tów (warstwice, hydrografia, sytuacja) może być z po
wodzeniem zrealizowane. Przy opracowaniach tych należy
rysować oddzielnie rzeźbę, hydrografię i sytuację; powoduje
to trudności, przedłużenie czasu pracy i wymaga dużego
wyszkolenia obserwatorów. Trudności te jednak kompen
sują się tym, że eliminuje się dwukrotne kreślenie mapy,
a obraz jej jest maksymalnie prawdziwy. Nie ulega kwestii,
że jest to metoda postępowa i mimo trudności, powinna
być wdrażana do masowej produkcji.
I znów w następnym zeszycie powrót do aerotriangulacji
analitycznej, która wciąż uważana jest za zagadnienie ka
pitalne. Podaje się opis doświadczeń, jakie wykonało jed
no z przedsiębiorstw, pracując stale w tej dziedzinie.
Autor artykułu pisze, że w latach 1965—66 trzecia część
wszystkich prac z zakresu zagęszczenia osnowy płaskowysokościowej była wykonana w przedsiębiorstwie tą właś
nie metodą. Jest to na pewno metoda przyszłości. Oto jak
określa ją autor (N.S. Bojkowa) po 5-letnich doświadcze
niach praktycznych.
„Doświadczenia ze stosowania metody aerotriangulacji
analitycznej w naszym przedsiębiorstwie w ciągu blisko
5 lat potwierdza celowość jej szerokiego rozpowszechnie
nia. Konieczne jest, aby wspólnymi siłami, a przede wszyst
kim w CNIIGAiK, stale doskonalić ten sposób zagęszczania
osnowy sytuacyjno-wysokościowej, stwarzać warunki dla
podwyższenia jakości materiału wyjściowego, a przede
wszystkim zdjęć lotniczych. W celu szybszego wdrażania
sposobu aerotriangulacji analitycznej dla zagęszczenia osno
wy należy przyśpieszyć seryjną produkcję specjalnych
Stereokomparatorow z urządzeniem do perforacji. W ciągu
najbliższych lat analityczna metoda aerotriangulacji prze
strzennej powinna zająć dominujące miejsce, jeżeli chodzi
o fotogrametryczne zagęszczanie osnowy sytuacyjno-wy
sokościowej.
.
Następny temat z fotogrametrii: kąty nachylenia zdjęć
lotniczych stabilizowanych giroskopem. Mowa tu o urzą
dzeniu giroskopowym N-55, które praktycznie jest stale
używane w ZSRR przy wykonywaniu zdjęć, w celu zmniej
szenia ich kątów nachylenia. Absolutne kąty nachylenia
określa się przy opracowywaniu zdjęć na przyrządach steTeometrycznych (w tym przypadku na SPR-2 i SD-2), a po
nadto dla określenia podłużnego kąta nachylenia wyko
rzystuje się wskazania statoskopu. Zagadnienie polega na
tym, aby ustalić jak dalece na te kąty i w jakim sensie
wpływa użycie giroskopu. A oto wnioski: kąty nie zależą
od wysokości lotu, we wszystkich szeregach zdjęć średnie
wartości kątów ay są większe od średnich wartości kątów
ax, a więc samolot jest bardziej stabilny w kierunku osi
lotu. Najciekawszy jednak wniosek to to, że analiza kątów
nachylenia zdjęć stabilizowanych giroskopem według ich
wielkości wykazuje, że przy współczynniku przetwarzania
Jc = 1, pełne przetwarzanie w pewnych granicach można
zastąpić sprowadzeniem do skali. Ma to bardzo duże zna
czenie praktyczne przy niektórych pracach, jak np. przy
renowacji map na podstawie zdjęć lotniczych.
Następne dwa kolejne artykuły, to „kontrola wyznaczenia
punktów osnowy fotogrametrycznej” oraz „Doświadczenia
aerowizualnego (na podstawie obserwacji terenu z samo
lotu) odczytywania zdjęć przy pracach topograficznych
w skali 1 :25 000”. Ta ostatnia metoda rozpoczęta próbami
w 1966 r. zaczyna odgrywać poważną rolę w pracach topo
graficznych, zwłaszcza w niedostępnych rejonach górskich
i tundrowych. Praca tą metodą jest o wiele szybsza i bez
pieczniejsza. Często niezbędne jest uzupełnienie odczytywa
niem w terenie, ale ogólnie — rezultaty są bardzo zachę
cające. Jest to bez wątpienia nowa droga do postępu.
Dalsze dwa artykuły na tematy fotogrametryczne brzmią:
„Problem wyrównywania sieci fotogrametrycznej przy
uwzględnieniu wskazań statoskopu, radiowysokościomierza
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i stacji radiotechnicznej” oraz „Automatyczne utrzymywa
nie pokrycia podłużnego zdjęć lotniczych”.
W innych artykułach omówione są doświadczenia w od
niesieniu do przyśpieszonego wywoływania filmów lotni
czych, urządzenia dla automatycznej rejestracji wyników
pomiarów na Stereokomparatorze, przegląd wymagań co
do dokładności zdjęć topograficznych w wielkich skalach,
a wreszcie albumy wzorów odczytywania zdjęć i przedsta
wiania rzeźby na mapach topograficznych.
Ta wielka ilość miejsca poświęcona fotogrametrii świad
czy o jej znaczeniu w świetle obecnych zadań produkcyj
nych. O tym samym zresztą świadczą i zobowiązania
z okazji 50-letniej rocznicy Rewolucji, w których fotogra
metria zajmuje poczesne miejsce.
*

Trzecim z kolei zagadnieniem, będącym wyrazem postępu,
a jednocześnie znacznym osiągnięciem geodetów i kon
struktorów radzieckich, jest automatyzacja obliczeń geode
zyjnych przy zastosowaniu elektronicznych maszyn cyfro
wych. Omawiane już było zastosowanie tych maszyn do
analitycznej metody aerotriangulacji przestrzennej. Nieza
leżnie od tego szereg artykułów tegorocznej Gieodezji
i Kartografii zajmuje się bliżej sprawami EMC i ich za
stosowaniem do produkcji.
Zaraz na wstępie znajdziemy np. rozdział omawiający
program BT-I przygotowawczego opracowania triangulacji
na maszynie BESM. Jest to program kompleksowy, skła
dający się z 8 punktów: obliczenia niezamknięć trójkątów
sferycznych, obliczenia przybliżonych współrzędnych punk
tów triangulacji 2 i 3 klasy, redukcja kierunków na płasz
czyznę i tabelowanie kierunków, obliczenie niezamknięć
trójkątów płaskich, obliczenie współrzędnych roboczych
punktów 2i3 klasy, obliczenie punktów szeregów kontrol
nych, obliczenie kątów kierunkowych i długości linii po
dwie na każdym punkcie, ocena wykonanej dokładności
drogą statystycznego opracowania poprawek i wolnych
wyrazów równań boków.
W innym artykule omawiane są możliwości zastosowania
EMC do rozwiązywania zagadnień kartografii matema
tycznej.
Zagadnienie państwowej sieci geodezyjnej oraz metod jej
doskonalenia, uzupełniania i modernizacji jest również jed
nym z ważnych i często poruszanych tematów. Wspomnia
no na wstępie o historii sieci radzieckiej, o ogromnej pracy
uczonych i praktyków włożonej w jej realizację oraz o jej
wszechstronnej matematyczno-fizycznej podbudowie. Jak
wynika z przeglądu tegorocznych zeszytów „Geodezji
i Kartografii” tematy te nadal stanowią przedmiot dużego
zainteresowania i dalszego pogłębiania wiedzy i praktyki
w tym zakresie. Tak np. jeden z artykułów omawia zagad
nienie rejestracji fotoelektrycznej przejścia gwiazd, co
znacznie zmniejsza ostateczny błąd wyznaczania długości
punktu i zapewnia jego wymagane maksimum ± Os,03, przy
skróconym programie obserwacyjnym. Dokładności tej nie
gwarantuje natomiast samo tylko użycie mikrometru kon
taktowego ze względu na zbyt duże wahania błędu osobo
wego.
Jeden z następnych artykułów powraca do tego zagad
nienia i potwierdza, na podstawie 15-letnich wyników pra
cy, że ostateczna dokładność wyznaczenia długości znacz
nie się podwyższa dzięki m.in. zwiększeniu stałości błędu
osobowo-instrumentalnego. Przy zastosowaniu mikrometru
kontaktowego dokładność Mλ = + 0s026, podczas gdy bez
tego mikrometru wynosi ona 0s042. Inne materiały wska
zują jednak, że wymagane 0s03 nie zawsze jest osiągalne
i dlatego należy nadal pracować nad udoskonaleniem
instrumentów i metod rejestracji. Jednym z takich udosko
naleń jest niewątpliwie rejestracja fotoelektryczna.
Badania instrumentalne w ogóle zajmują dużo miejsca
w działalności radzieckich instytutów badawczych i .przy
pisuje się im duże znaczenie. Np. w następnym artykule
czytamy o dokładnym badaniu teodolitu DKM-3A Kerna —
w wyniku czego dochodzi się do wniosku, że parametry
tego teodolitu są takiego samego rzędu jak teodolitu ra
dzieckiego OT-02M. Te systematyczne, badania pozwalają
na stałą kontrolę i zapewnienie wysokiej jakości własnej
produkcji instrumentów, która praktycznie zaspokaja
wszystkie potrzeby geodezyjne w ZSRR.
Właśnie w jednym z zeszytów znajdujemy opis nowego
teodolitu T5, który od r. 1966 wszedł do seryjnej produkcji.
Poprzednio był przez dłuższy czas skrupulatnie badany.
Jest to teodolit przeznaczony do pomiarów kątów przy

osnowie topograficznej, w poligonizacji miejskiej, przy po
trzeba odczytywać charakterystyczne cechy przyrody, z któ
miarach inżynierskich, górniczych i innych. Ma on dość
rą się nie ma żadnego kontaktu. Praca ta, w której tak
różnorodne zastosowanie, gdyż może służyć jako dalmierz łatwo jest popełnić omyłkę jest zarazem bardzo odpowie
o stałym kącie lub z użyciem nasadki, może też służyć
dzialna. Powstające mapy służą dla nawigacji i dla szeregu
jako niwelator geometryczny. Jest lekki: całkowita waga — innych celów naukowo-badawczych. Całość problemu
bez statywu wynosi 7,4 kg. Daje bardzo dobre wyniki
określa się jako najtrudniejsze zadanie w dotychczasowej
dzięki dobrej konstrukcji i bardzo dobrej optyce. Jest
działalności geodezji.
wygodny w pracy, gdyż posiada bardzo prosty układ od
Geodezja to nie tylko wielka nauka i epokowe wynalazki.
czytowy i może być użyty jako teodolit 30" lub Γ, a jego
Szereg artykułów „Geodezji i Kartografii” świadczy o tym,
odczyt z szacunkiem wynosi 0,l'. Z powodzeniem zastąpi
że nie mniejsze znaczenie przywiązuje się do tej „skrom
dotychczasowy teodolit OTSz, czyli spełni cel, dla którego
nej” geodezji, która związana jest na co dzień z życiem
został skonstruowany.
człowieka i jego działalnością. Ta rola geodezji, w miarę
Skoro mowa o tzw. tradycyjnych instrumentach geode
ogólnego rozwoju, występuje coraz wyraźniej i coraz bar
zyjnych, warto podkreślić, że nie zawsze nowoczesne i v/ydziej wszechstronnie.
bitnie postępowe narzędzia mogą wyrugować dawne me
Opisywane są więc prace geodezyjne związane z budow
tody. Tak np. okazało się, że dalmierze radiowe i świetlne,
nictwem, z drobnymi, lecz licznymi przejawami działalności
a nawet optyczne nie są wygodne w użyciu przy pomia
tzw. geodezji usługowej. Podany jest w związku z tym
rach miast środkowej Azji, gdzie jest bardzo wysoka temprzez
W.J. Abramowa sposób określania błędów Iimbusa
peartura, budynki nasłonecznione i rozżarzone i bardzo
teodolitach o małej i średniej dokładności. Jest to spo
kręte uliczki. Do tych celów skonstruowany więc został w
sób opracowany przez CNIIGAiK, polegający na tym, że
nowy przyrząd: długomierz AD-I polegający na zmonto
nie mierzy się kąta kontrolnego, lecz realizuje się go na
waniu drutów stalowych na statywach. Pomiary boków
Iimbusie, doprowadzając odpowiednią kreską do koincy
o długości do 200 metrów wykonywane są tym przyrzą
dencji z zerowym punktem skali. Sposób ten jest dokładny
dem szybko (przeciętnie 4,2 km w ciągu 1 dnia) z błędem
i szybki.
wynoszącym przeciętnie 1 :28 000 (porównanie z liniami
Rozwój techniki i rozwój samej geodezji stale zwiększa
mierzonymi inwarem), co równa się dokładności poligoni
zakres i możliwości jej zastosowania. Tak np. czytamy
zacji 1—2 klasy. Mimo pewnych jeszcze braków długo
o „robotach geodezyjnych przy budowie wieży telewizyjnej
mierz spełnia swą rolę i powinien być szeroko stosowany.
w Moskwie”, o „określeniu deformacji budowli sposobem
Teodolity OT-02 oddały duże usługi przy pomiarach od
Stereofotometrycznymn i o innych dziedzinach, gdzie bez
ległości Zenitalnych w celu określenia współczynnika re
geodezji
nie można się obejść. Omawiany jest również
frakcji w rejonie kręgu polarnego w zależności od pory
ogromny postęp w wykonywaniu prac w rejonach trudno
roku. Pomiary odległości Zenitalnych wykonywane były
dostępnych (tajgi, tundry, góry) — zamiast własnych nóg,
w 4 seriach. Określenie zachowania się refrakcji, zwłaszcza
renów, psów czy wielbłądów — samoloty i helikoptery,
w terenach niezamieszkałych jest bardzo ważne, gdyż wg
zamiast dawnych pomiarów — dalmierze świetlne i radio
instrukcji 1966 r. — o budowie sieci geodezyjnej w ZSRR
we. Dzięki nowej technice pomiarowej i transportowej
niwelacją geometryczną należy wyznaczać punkty odległe
można było zmienić organizację pracy, podwyższyć jej
od siebie o 175 km. Pozostałe punkty muszą być określane
jakość, stosować system kompleksowy i wynagrodzenie
niwelacją trygonometryczną, aby zapewnić wyznaczenie
akordowe. Rezultaty okazały się bardzo pomyślne dla
punktów wysokościowych dla pomiarów topograficznych
jakości pracy jak i dla zarobków pracowników.
w skalach 1 : 10 000 i 1 : 25 000. Z tego względu pomiary
odległości Zenitalnych powinny być wykonywane z jak
Warto też wspomnieć o często powracającym na łamy
największą starannością. Nie należy również posługiwać
czasopisma temacie kartografii drobnoskalowej. Znaczenie
się współczynnikami refrakcji średnimi dla całej sieci
tego zagadnienia znajduje swój wyraz w zobowiązaniach
i o stałej wartości, lecz stosować odpowiednie średnie
październikowych, omawiających, jakie pozycje należy wy
współczynniki miesięczne, określone z jednoczesnych po
dać, problemy druku i reprodukcji, atlasów szkolnych, map
miarów odległości zenitalnych.
turystycznych itp. W artykule R.M. Protopopowa omawia
się ciekawe zagadnienie tzw. kompleksowych regionalnych
Wśród artykułów dotyczących sieci wymienić można
atlasów ZSRR. Oto co pisze autor na ten temat: „Ostatnio
omówienie wymaganej gęstości punktów grawimetrycznych
w Związku Radzieckim ogromny rozmach uzyskały właśnie
wzdłuż linii niwelacji precyzyjnej 1 i 2 klasy w rejonach
owe kompleksowe atlasy regionalne, a ich treść i tematyka
górskich oraz wyniki powtórnej niwelacji w Taszkiencie,
stale się doskonali i wzbogaca; poprawia się również
wykonanej tam po trzęsieniu ziemi.
i struktura atlasów. Wszystko to świadczy o trwaniu
Stosunkowo niewiele miejsca poświęcone jest triangułaciągłych poszukiwań optymalnego wariantu atlasu jako
cji satelitarnej ale należy to traktować raczej jako zbieg
kompleksowego przewodnika regionalnego”.
okoliczności, gdyż wiadomo jak dużą wagę przywiązuje
geodezja radziecka do tych spraw i jak poważne plany
Z tematyki kartografii drobnoskalowej wymienimy jesz
wiąże na przyszłość z ich rozwojem. Pewne światło na
cze takie artykuły, jak „Podstawy matematyczne uzyskania
obecną pozycję zagadnienia triangulacji satelitarnej rzuca
nowych rzutów kartograficznych przy użyciu ECWB”,
artykuł poświęcony wyrównaniu tej triangulacji.
rozważania na temat map przemysłowych, doświadczenia
ze stosowania różnych rozwiązań kartograficznych za gra
Jak dalece sięgają w Związku Radzieckim zaintereso
nicą i inne.
wania „kosmiczne” niech świadczy artykuł o „opracowaniu
mapy Księżyca”. Znów fotogrametria oddaje tu główne
*
usługi, gdyż sieć osnowy fotogrametrycznej jest znacznie
dokładniejsza niż metoda „punktów fundamentalnych” za
kładanych wg obserwacji z Ziemi.
Jak wszędzie na świecie, tak i w Związku Radzieckim
Udoskonalenie budowy sieci fotogrametrycznej na Księ
zadania geodezji nigdy się nie skończą, przeciwnie będą
życu musi następować w drodze współpracy między fotoone się rozszerzać, bogacić swój zakres i tematykę, stawać
grametrami i astronomami.
• się coraz ważniejsze.
Odwzorowanie Księżyca nie może być jednolite. Amery
Aby geodezja stała zawsze na wysokości tych zadań —
kanie stosują rzut cylindryczny Merkatora dla terenów
rozwój jej musi następować równolegle z ogólnym rozwo
okołorównikowych, rzut stożkowy Lamberta dla terenów
jem techniki i życia gospodarczego. W ZSRR, po Rewolucji
pośrednich i rzut Stereograficzny dla obszarów podbiegu
Październikowej, geodezja znalazła mocne podstawy dla
nowych. Odczytywanie zdjęć księżycowych jest typowym
takiego rozwoju, gdyż zrozumiana została jej rola i nadana
przykładem klasycznego odczytywania kameralnego, kiedy
właściwa pozycja.
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0 geodezji jugosłowiańskiej
Na wystawie zorganizowanej z okazji odbywającego się
we wrześniu 1966 r. posiedzenia Komitetu Permanentnego
FIG, obrazującej osiągnięcia geodezji jugosłowiańskiej
w okresie po II wojnie światowej — mogliśmy się dość
szczegółowo zapoznać z sytuacją w tej dziedzinie. Postaram
się więc pokrótce przekazać to, co widziałem, słyszałem
i zdążyłem zanotować.
Wystawa posiadała 12 stanowisk odpowiadających nastę
pującym tematom:
— Pomiary geodezyjne w Jugosławii
— Prace geodezyjne przy obsłudze budowy wieży dla
telewizji jugosłowiańskiej i rozgłośni UKF na wzgórzu
Avala koło Belgradu
— Pomiary tellurometryczne w Jugosławii
— Obliczenia geodezyjne za pomocą maszyn elektro
nowych
— Podstawowa mapa gospodarcza Jugosławii
— Podstawowa miejska sieć geodezyjna
— Projekt osnowy geodezyjnej dla zapory „Glaźnja”
— Zdjęcie terro-fotogrametryczne kościoła Matki Boskiej
i przedsionka Radosława w Monastyrze Studenica
— Wykorzystanie fotogrametrii przy sporządzaniu pla
nów miast i osiedli
— Niwelacja miasta Skopje po trzęsieniu ziemi (26.VII.
1963 r.) prowadzona w celu określenia pionowych ruchów
skorupy ziemskiej tego miasta.
— Prace komasacyjne i melioracyjne na terenie komuny
„ Vinkovici"
— Topograficzno-katastralne pomiary w Jugosławii.
Pomiary geodezyjne w Jugosławii
,ʌ- SS'-

Ekspozycja przedstawiała całokształt zagadnień, jakimi
zajmowała się służba geodezyjna Jugosławii w okresie od
czasu zakończenia II wojny światowej do chwili obecnej.
Organizacja służby geodezyjnej w Jugosławii przedstawia
się następująco.
Do chwili zajęcia Jugosławii przez Niemców w czasie
II wojny światowej, tj. do r. 1941, geodezja jugosłowiańska
usytuowana była w pionie Ministerstwa Finansów jako Od
dział Katastralny. Pomiary specjalne związane z potrzebami
innych resortów oraz dla celów projektowych wykonywały,
specjalnie w tym celu zorganizowane, grupy geodezyjne.
Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości w r. 1946,
w Jugosławii został utworzony Główny Urząd Geodezji,
w poszczególnych zaś republikach Jugosławii — okręgowe
urzędy geodezji (np. Urząd Geodezji Republiki Serbii itp.).
W latach 1947—1948 z poszczególnych urzędów geodezji
wydzielone zostały państwowe przedsiębiorstwa geodezyjne,
zadaniem których jest prowadzenie i wykonywanie wszel
kich prac pomiarowych. Przygotowaniem kadry specjali
stów geodetów zajmuje się w Jugosławii szkolnictwo pań
stwowe, które dzieli się na 3 stopnie: I — średnie szkol
nictwo geodezyjne, II — wyższe szkolnictwo geodezyjne,
III — fakultet geodezyjny.
Średnie szkolnictwo geodezyjne przyjmuje uczniów po
ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej. Nauka trwa
4 lata.
Wyższe szkolnictwo geodezyjne przyjmuje absolwentów
po ukończonej szkole średniej oraz absolwentów gimnazjum
ogólnokształcącego. Studia trwają 2 lata.
Fakultety geodezyjne mają na celu przygotowanie kadry
o wysokim specjalistycznym wykształceniu. Słuchaczy
przyjmuje się po ukończeniu: średniej szkoły geodezyjnej,
gimnazjum ogólnokształcącego lub wyższej szkoły geode
zyjnej. Studia na faktultecie geodezyjnym trwają 4 lata.
Ponadto prowadzą one studia podyplomowe i kursy spe
cjalne. W roku 1966 w Jugosławii znajdowały się:
— 6 szkół średnich geodezyjnych z 1114 uczniami,
— 3 wyższe szkoły geodezyjne z 373 studentami,
— 3 fakultety geodezyjne z 542 słuchaczami.
Ogółem szkolnictwem geodezyjnym w Jugoslawi objęto
2029 uczniów i studentów. W roku 1945 było w Jugosławii
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1576 geodetów. Liczba ta wzrosła i w r. 1965, tj. po 20 la
tach osiągnęła ilość 6026 osób.
Poniższa tablica 1 obrazuje wzrost liczby geodetów ju
gosłowiańskich z uwzględnieniem stopni wykształcenia.

Tablica 1
Lata

Absolwenci
fakultetów geodezyjnych
wyższych szkół geodezyjnych
średnich szkół geodezyjnych
Razem

1945

1961

1965

144
40
1392

511
354
4257

785
607
4634

1576

5122

6026

Z ogólnej liczby wszystkich geodetów:
— około 35% pracuje w pionie Głównego i okręgowych
urzędów geodezji,
— około 20% — zatrudnionych jest w pionie katastru,
— około 40% — zajmuje się pomiarami geodezyjnymi w
przedsiębiorstwach geodezyjnych, reszta, tj. około 5% —
w szkolnictwie.
Sieć astronomiczno-geodezyjna. W latach 1904—1948, na
terenie całej Jugosławii założono sieć triangulacyjną I rzę
du, liczącą ok. 400 punktów, zbudowaną przeważnie z trój
kątów o bokach długości przeciętnie 30 km. W oparciu
o sieć I rzędu założono sieć wypełniającą, liczącą ok. 130 000
punktów triangulacyjnych. Ze względu na tak długi okres
jej zakładania, a w związku z tym, wykorzystanie do po
miarów różnego rodzaju instrumentów, sieć ta ma wiele
niedociągnięć i błędów. W latach 1957—1965 przeprowadzo
no nowe obserwacje kątowe na całej sieci I rzędu za po
mocą teodolitów Wild T-3. Pomiary kątowe poprzedzono
przeprowadzeniem nowej stabilizacji punktów z dwoma lub
trzema podcentrami oraz nową zabudową stanowisk (śred
nia wysokość stolika 20 m).
Obserwacje kątowe wykonywano tak w ciągu dnia, jak
i nocy (dla kontroli). Do 1961 r. stosowano metodę Schreibera, a później metodę kątową. Ocena pomiarów kątowych
obliczona wg wzoru Ferrero zamykała się w granicach
± 0,45" w 1957 r. — do ± 0,40" w 1961 r. Natomiast śred
ni błąd pomiaru kąta w okresie 1957—1964 w 523 trójką
tach wynosił ± 0,43". W okolicach miasta Tuzla, położone
go w centrum kraju, przewiduje się założenie punktu pod
stawowego siatki astronomiczno-geodezyjnej. Po włączeniu
do siatki 5 punktów otaczających punkt podstawowy —
uzyska się układ centralny, na którym przeprowadzi się
całość pomiarów astronomiczno-geodezyjnych wraz z po
miarami grawimetrycznymi.

Bazy i sieci bazowe. Na terenie Jugosławii pomierzono
dotychczas 19 sieci bazowych, z czego 8 pomiarów dokonano
w latach 1904—1924. Błąd względny pomiaru tych baz wa
hał się w granicach 1 : 178 000 do 1 : 577 000, następnie
11 sieci bazowych założono i pomierzono w latach 1950—
1959. Błąd względny pomiaru tych baz mieści się w gra
nicach 1 :270 000 — 1 : 940 000. W 1962 r. przystąpiono do
pomiarów kontrolnych tych baz, przy użyciu tellurometru.
Mierzy się długości właściwych baz oraz wszystkie boki
sieci bazowych.
Obserwacje astronomiczne prowadzi się na punktach Laplace’a w ramach niwelacji astronomiczno-grawimetrycznej,
mającej na celu wyznaczenie powierzchni geoidy. Ogółem
pomierzono 60 punktów Laplace’a. Do obserwacji astrono
micznych używa się tu teodolitu Wild T-4 lub Askania.
Szerokość astronomiczną wyznacza się metodą Horrebov-Talcotta, długość astronomiczną określa się na podstawie
przejścia gwiazd przez południk, a azymut boku triangula
cyjnego z obserwacji gwiazdy biegunowej. Sredni błąd
określonych wartości osiągał wielkości:
— szerokość astronomiczna ± 0,04" — ± 0,10" (dopuszczalne
± 0,30")

— długość astronomiczna ± 0hs,005 — ± 0hs,015 (dopusz
czalne ± 0HS,03)
— azymut + 0,10" — ± 0,20" (dopuszczalne ± 0,50").
Ponadto na wszystkich punktach Laplace,a prowadzi się
pomiary grawimetryczne. Od 1961 r. na terenie całego kra
ju wykonywane są wg specjalnego programu obserwacje
astronomiczno-grawimetryczne mające na celu wyznaczenie
powierzchni geoidy.
Sieć triangulacyjna II, III i IV rzędu. W opar
ciu o sieć astronomiczno-geodezyjną I rzędu zakłada się
sieć triangulacyjną podstawową i wypełniającą II, III i IV
rzędu. A oto klasyfikacja tej sieci (tablica 2).
Tablica 2

Sieć
triangulacyjna

podstawowa II
rzędu
wypełniająca
II rzędu
podstawowa
III rzędu
wypełniająca
III rzędu
IV rząd

Dł. boku
w km

Ilość
serii

Maks, ilość
kątów na
stanowisku

15-25

10

7

*
1,3

4'

9-18

8

9

2,0'

6'

5-13

6

10

3,0'

*
9

3- 7
1- 4

4
3

12
15

4,0'
6,0'

13'
20'

Średni bł.
kąta wg.
w z. Ferrero

Dopuszcz.
odchyłka
po wyrówn.

Sieć triangulacyjna II rzędu tak podstawowa, jak i wy
pełniająca jest założona na terenie całego kraju i składa się
z ok. 2000 punktów. Sieci triangulacyjne niższych rzędów
są w trakcie realizacji. Dokładność założonej sieci ocenia
się średnim błędem pomierzonego kąta m i średnim błę
dem położenia punktu M, obliczonymi z wzorów:

M = ± √M* + MJ
gdzie:
m — średni błąd kierunku,
M — średni błąd położenia punktu,
u — poprawka kierunku z wyrównania,
(n — q) — ilość pomiarów nadliczbowych,
Mx, My — średni błąd współrzędnych,
a oto dopuszczalne odchyłki (tablica 3).
Tablica 3

sieć triangulacyjna II rzędu
„
„
III ,,
„
„
IV „

m

M

± 1,8'
± 5,4'
± 8,7'

i 5,0 cm
J- 6,5 cm
± 8,5 cm

Wyznaczenie wysokości punktów triangu
lacyjnych. Na terenach nizinnych i równinnych wy
sokość punktów triangulacyjnych określa się za pomocą
niwelacji geometrycznej (niecałe 20% wszystkich punktów
triangulacyjnych). Na pozostałym terenie (ponad 80%) sto
suje się metodę trygonometryczną. Dopuszczalną różnicę
między pomiarem trygonometrycznym w przód i wstecz
określa się wzorem:
⅛ = ± 4/1,8 + 4,05 d/cm
gdzie d — długość boku triangulacyjnego w km. Na pod
stawie przeprowadzonych dotychczas pomiarów średni błąd
dwustronnych pomiarów nie przekracza ± 3,5 cm na 1 km.
Niwelacja geometryczna. Od 1947 r. do dziś
obowiązuje w Jugosławii następująca klasyfikacja sieci
niwelacyjnej:
— niwelacja wysokiej dokładności — wykonuje się ją
w dwu kierunkach. Maksymalny błąd ± 1 mm/1 km;
— niwelacja precyzyjna — prowadzi się ją w dwu kie
runkach. Maksymalny błąd ± 2 mm/1 km;
— niwelacja techniczna podwyższonej dokładności — wy
konuje się w jednym kierunku. Maksymalny błąd
± 5 mm/1 km;
— niwelacja techniczna — w jednym kierunku osiąga
maksymalny błąd + 8 mm/1 km.

Średnia odległość między reperami wszystkich rodzajów
wynosi ok. 1000 m.
Na terenie Jugosławii założono dotychczas niżej wymię
nione ciągi niwelacyjne o łącznej długości:
— niwelacji wysokiej dokładności
li 400 km
— niwelacji precyzyjnej
15 400 km
— niwelacji technicznej podwyższonej
dokładności
24 300 km
12 100 km
— niwelacji technicznej

Reper normalny. W latach 1958—1959 nad rzeką
Bosna w okolicach miasta Maglaja założono punkt podsta
wowy jugosłowiańskiej sieci niwelacyjnej, składający się
z 9 reperów (1 główny i 8 kontrolnych), stanowiący 3 gru
py: centralną z reperem głównym i dwoma reperami kon
trolnymi, południową i północną — po 3 repery kontrolne.
Wysokość założonych reperów w sieci reperu normalnego
została wyznaczona ze średnim błędem ± 0,013 mm.
W latach 1960—1962 nastąpiło powiązanie reperu normal
nego z mereografami w Splicie i Dubrowniku, a następnie
z pozostałymi stacjami mareograficznymi wybrzeża Adria
tyku.
Prace geodezyjne przy obsłudze budowy wieży dla telewizji
jugosłowiańskiej i rozgłośni UKF na wzgórzu Avala kolo
Belgiadu
Wystawione plansze przedstawiają obsługę geodezyjną
w czasie budowy wieży masztu anteny telewizyjnej i stacji
ultrakrótkofalowej. Opisano i pokazano sposób zabezpiecze
nia pionowego utrzymania Wieży w czasie budowy oraz
prace związane z badaniem pionowych i poziomych od
kształceń fundamentów wieży.
Wieża telewizyjna została zlokalizowana na wzgórzu
Avala, w odległości 18 km od Belgradu. Wysokość najwyż
szego punktu wzgórza wynosi 505 m, a sama wieża posta
wiona jest na zboczu, na wys. 430 m. Wysokość wieży od
fundamentów wynosi 135 m. Wieża zakończona jest stalo
wym masztem antenowym o długości 68 m. Podstawę wie
ży stanowi trójkąt równoboczny o bokach 25 m, w wierz
chołkach którego posadowione są fundamenty, na których
ustawiona jest trójkątna konstrukcja wieży. Sama wieża
ma również w przekroju kształt trójkąta równobocznego.
Na wysokości 17,70 m bok trójkąta wynosi już 9,40 m,
a na poziomie 37,50 m boki te mają po 7 m. Od tego miej
sca aż do wysokości 100 m przekrój wieży nie zmienia się.
Na wysokości od 100 do 135 m znajduje się walcowa gon
dola o średnicy ok. 15 m, w której są pomieszczenia stacji
telewizyjnej, radiowej, restauracji oraz taras widokowy na
Belgrad i okolice.
Obsługa geodezyjna budowy obejmowała 3 zagadnienia:
1. Określenie pionowych ruchów ław fundamentowych
wieży.
2. Wyznaczenie poziomych przesunięć podstawy wieży.
3. Kontrolę pionowości głównej osi wieży.
Obserwacje geodezyjne rozpoczęto równolegle z budową
obiektu wiosną 1962 r., a zakończono w Iipcu 1965 r„ w
chwili oddania budowli do użytku. Prace związane z bada
niem ruchów pionowych wykonano niwelatorem Wild N-3
i łatami inwarowymi z podwójnym podziałem. Wykonano
ogółem w czasie budowy 18 pomiarów w równych odstę
pach. Dla określenia zmian pionowych poszczególnych repe
rów założonych w fundamentach wieży, opierano się na
6 reperach fundamentalnych (podstawowych). Zmiany po
łożenia reperów kontrolnych przedstawiono na specjal
nym wykresie. Obserwacje geodezyjne dla wyznaczenia
poziomych przesunięć podstawy wież wykonano na specjal
nie założonej siatce Inikrotriangulacyjnej. Założono 2 punk
ty A i B, będące podstawą do obserwacji punktów stałych
na budowanym obiekcie. Dla kontroli stabilizacji tych
punktów założono jeszcze 2 punkty bliskie EiF oraz
punkt G — odległy o około 0,5 km. Pomiary kątów wyko
nano teodolitem Wild T-2. W punktach obserwowanych sta
łych umieszczono tarcze sygnalizacyjne Wilda, a właści
wym celem były białe igły. Maksymalne wychylenia punk
tów badanych nie przekroczyły 2 mm. Do przeprowadzenia
kontroli pionowości głównej osi wieży założono specjalne
punkty w odległości ok. 140 m od obiektu. Kontrolę pro
wadzono na następujących poziomach wieży w m. 1.20,
17,70, 28,00. 34.60, 37.00, 50,00, 65,00, 80,00, 100,00, 102,00,
106,00, 113,00, 121,00. Wyznaczenie osi budynku wykonywa
no metodą wcięcia w przód. Maksymalne odchylenie punk
tów osi wieży od pionu wynosiło tylko 3 cm.
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— rozwiązywanie liniowych równań normalnych;
— grupowe wyrównanie współrzędnych punktów trian
gulacyjnych.

Pomiary tellurometryczne
Pomiary długości tellurometrem MRA-2 rozpczęto w Ju
gosławii w 1962 r., ale miały one charakter tylko ekspery
mentalny. Dopiero w latach 1963—1965 przystąpiono do po
miarów produkcyjnych. W zestawieniach pokazano wykaz
przeprowadzonych pomiarów tym instrumentem i przed
stawiono osiągnięte wyniki przeprowadzonej analizy do
kładności. W tablicy 4 zestawiono pomiary wykonane na
sieciach bazowych, pomierzonych poprzednio przyrządem
Jaderina. Wykonano pomiary 11 boków, długości których
wynosiły od 5—9 km. Różnice między pomiarem dalmierczym St a pomiarem inwarowym Si, oznaczone przez
A = St—St wahały się w granicach od —0,034 m do
Δ
+ 0,074 m, natomiast błąd względny pomiaru — wynosił
ðl
od 1 : 76 000 do 1 : 5 380 000.

Podstawowa mapa gospodarcza
Dla celów technicznych i gospodarczych od 1948 r. wy
konuje się w Jugosławii mapę topograficzną kraju w skali
1 : 5000 (tereny intensywnie rozwijające się) i 1 :10 000
(pozostałe tereny). Arkusz mapy wykonany w odwzoro
waniu Gaussa-Kriigera posiada wymiary wzdłuż osi Y-ów
0,45 m, a wzdłuż osi X-ów — 0,60 m. Arkusz mapy w skali
1 : 5000 może być podzielony na arkusze w skali 1 :2500,
1 : 1000 i 1 : 500. Arkusz mapy w skali 1 : 5000 posiada wy;
miary zgodnie z podziałem międzynarodowym i wynosi
wzdłuż równoleżnika 3'55" a wzdłuż południka 2'30".
Na treść mapy gospodarczej składa się: osnowa geodezyjna,
obiekty komunikacyjne, urządzenia hydrogarficzne natural
ne i sztuczne, zabudowania, linie przesyłowe — napowietrz
ne i podziemne, obiekty sportowe, pokrycie roślinne, na
zwy miast i osiedli, rzeźba terenu.
Na mapie 1 :500 podstawowe cięcie warstwicowe wynosi:
a) w terenach płaskich 0,5 m,
b) w terenach pagórkowatych i górzystych co 5 rn i po
mocnicze warstwice co 2,5 m, a w skali 1 :10 000 — 10 m,
pomocnicze co 5 i 2,5 m.
Do 1967 r. topograficzną mapę gospodarczą kraju wyko
nano na 3 650 000 ha (z czego w skali 1 : 5000 na 2 880 000 ha,
a w skali 1 :10 000 — na 770 000 ha).

Tablica 4

Poniiaza tabela przedstawia wyniki z otrzymanych pomiarów
na sieciach bazowych

Różnica
= S, - Si

Data pomiaru

Nr
bo
ku

Tellurometrem

Przyrządem
Jaederiua

Długość
boku
w km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VI.1962
X.1962
VII. 1963
VIII.1963
VIII.1963
VI. 1964
VI.1964
X.1964
V.1965
VI. 1965
VIII.1965

1904
1952
1922
1922
1924
1904
1904
1959
1951
1950
1952

6
9
6
5
6
5
5
9
8
6
8

w m
^τ~

0,074
0,065

Błąd względny

Δ
St

w m

0,034

0,001

0,025
0,043
0,036
0,006
0,009
0,020
0,026

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Î *<6 000
: 140 000
: 176 000
: 5380 000
: 223 000
; 117 000
· 129 000
: 1504 000
: 926 000
: 296 000
: 319 000

Podstawowa miejska sieć geodezyjna
W ostatnim 10-leciu przy wykonywaniu zdjęć miast
i osiedli w Jugosławii stawia się osnowom geodezyjnym
znacznie większe wymagania, niż miało to miejsce poprzed
nio. W tym celu zakłada się nowe sieci geodezyjne w opar
ciu o nowe założenia, a podstawowym celem jest zwięk
szenie dokładności założonych sieci oraz uzyskanie znacz
nych efektów ekonomicznych.
Miejska sieć triangulacyjna składa się za
sadniczo z 2 rzędów, przy czym rząd 3 stanowią punkty
wcięte. Długości boków mieszczą się w granicach 1—4 km.
Wyrównanie sieci równoczesne. Wprowadza się poprawki

Sprawdzono również tellurometrem sieci poligonizacji
precyzyjnej, która odpowiada triangulacji IV rzędu (o bo
kach 1—4 km). Dla podniesienia celowych budowano stano
wiska podwyższone 4r-8 m. Ogółem pomierzono 13 ciągów
poligonowych. Uzyskane wyniki podaje tablica 5.

Tablica 5

Nr
ciągu

Ilość
boków
w ciągu

Długość
ciągu
w mtr.

Odległość
między
skrajnymi
pkt. ciągu
D w mtr.

1

2

3

4

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

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

6 407
9 058
4 516
5 354
6 530
5 750
5 277
3 591
5 060
3 944
3 424
3 334
11 046

6 160
8 963
4 443
5 235
6211
5 315
5 146
3 558
5 025
3 941
2 799
2 722
10 498

/'
W IU

Λ
w m

/max

/

W Dl

fl
L

fy
D

fx
D

5

6

7

8

9

10

11

12

-9
+7
+3
-5
+2
-1
+6
-4
+2
+3
+u
-7
+1

30
30
20
20
25
25
30
20
20
20
20
20
30

0,38
0,36
0,08
0,32
0,27
0,10
0,08
0,13
0,18
0,13
0,12
0,21
0,27

0,06
0,36
0,00
0,28
0,27
0,11
0,05
0,11
0,07
0,03
0,09
0,03
0,26
średnio

0,37
0,07
0,08
0,17
0,01
0,07
0,06
0,06
0,17
0,13
0,09
0,21
0,08

1:16 900
1:24 900
1:56 000
1:16 400
1:24 300
1:56 000
1:64 000
1:29 300
1:27 900
1:32 900
1:27 600
1:15 700
1:40 300
1:33 200

1: 25 200
1: 25 200
1:220 000
1: 18 800
1: 23 200
1: 50 000
1: 99 000
1: 31 800
1: 72 800
1:119 400
1: 31 400
1: 97 200
1: 40 000
1: 72 000

1: 17 200
1:121 000
1: 22 200
1: 31 200
1:621 000
1: 70 900
1: 80 400
1: 59 300
1: 29 600
1: 30 300
1: 31 400
1: 13 000
1:129 600
ɪ: 97 000

gdzie:
f — odchyłka kątowa ciągu,
Zmax
— dopuszczalna odchyłka kątowa ciągu
fy — odchyłka podłużna ciągu
fc — odchyłka poprzeczna ciągu
Obliczenia geodezyjne za pomocą maszyn elektronowych

Od kilku lat wykorzystuje się w Jugosławii, dość szero
ko, w obliczeniach geodezyjnych elektronowe maszyny li
czące firmy Zuse 22. Mimo że są to maszyny starego typu,
dają jednak wyniki wystarczająco dokładne i na razie
zaspokajają zapotrzebowanie geodetów jugosłowiańskich.
Opracowano na nich programy dla wielu zagadnień, jak:
— przeliczenie współrzędnych geograficznych na prosto
kątne Gaussa-Krtigera i odwrotnie;
— przeliczenie współrzędnych z jednej strefy na drugą;
— wyrównanie ciągów poligonizacji precyzyjnej;
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f×

za krzywiznę Ziemi. Dla triangulacyjnych sieci miejskich
przewiduje się 3 skale dokładności, uzależnione wielkością
miasta, dla którego są zakładane. Podstawowym warunkiem
kwalifikującym daną sieć triangulacyjną jest:
1) dopuszczalna poprawka dla pomierzonego kierunku,
2) największa dopuszczalna wielkość półosi elipsy błędów,
(tablica 6).
Tablica 6

Stopień do
kładności

Największa dopuszczalna po
prawka kierunku ¼ sek.

Największa dozwolona wartość
półosi elipsy błędów w cm

I

*
5

4

II

*
6

5

III

*
7

6

Miejskie sieci poligonowe — mogą także po
siadać 3 rzędy. Sieć I rzędu stanowi zespół ciągów poligo
nowych tworzących sieć punktów węzłowych. Sieć II rzędu
stanowią ciągi nawiązane do sieci I rzędu. Sieć III rzędu
zakłada się tylko w razie konieczności zagęszczenia sieci
wyższych rzędów. Podstawowym warunkiem świadczącym
o stopniu dokładności ciągu jest błąd względny, obliczony
ze wzoru:

Poniższa tablica podaje podstawowe warunki, wg których
można określić stopień dokładności ciągu (tablica 7).
Tahlica 7

Maksymalny błąd względny ciągu:
Stopień dokładności:
Rząd sieci

I

ΙΓ

III

1

1 : 10 000

1 : 8 000

1 : 6 000

2

1 : 6 000

1 : 4 500

1 : 3 500

3

1 : 3 500

1 : 2 500

1 : 2 000

Miejska sieć niwelacyjna — dzieli się tak
samo jak poligonowa na 3 rzędy i rozwija się ją wg po
dobnych założeń. Warunkiem jest, by sieć niwelacyjna
miejska była oparta na punkcie niwelacyjnym wysokiej
dokładności i wyznaczona za pomocą niwelacji precyzyjnej.
Niwelację wykonuje się niwelatorem precyzyjnym z płytką
płaskorównoległą i łatą z podziałem na taśmach inwarowych. Niwelację ciągów 1 i 2 rzędu wykonuje się 2-krotnie — tam i z powrotem, natomiast ciąg 3 rzędu można
zniwelować tylko w jednym kierunku. Skalę dokładności
określa poniższa tablica 8.

Wykorzystanie fotogrametrii przy sprzorządzaniu planów
miast i osiedli
Sporządzenie mapy miasta Skopje w skali 1:1000 było
pierwszym zadaniem jugosłowiańskiej fotogrametrii wyko
rzystania zdjęć lotniczych do opracowania mapy w dużej
skali dla celów urbanistycznych. Obszar miasta wynosi
12 844 ha. Zdjęcia lotnicze wykonano za pomocą kamery
0 ogniskowej 210 mm, w formacie 18X18 cm. Zatem skala
zdjęcia wynosiła ok. 1 : 6500.
W 1965 r. wykonano również mapę w skali 1 : 1000 Sta
rego miasta Urbas, 0 pow. 563 ha, dla celów rekonstruk
cyjnych. Zdjęcia lotnicze wykonano również kamerą
0 ogniskowej 210 mm, ale skala zdjęć wynosiła w przybli
żeniu 1 :6000. W obu wyżej wymienionych przypadkach
osnowę geodezyjną, konieczną dla opracowania map, wy
konano metodą triangulacji i poligonizacji precyzyjnej.
Rzeźbę terenu na wspomnianych mapach przedstawiono za
pomocą warstwie 0 cięciu podstawowym 0,5 m.
Niwelacja miasta Skopje po trzęsieniu ziemi (26.VII.1963)

Po katastrofalnym trzesięniu ziemi w Skopje postano
wiono zbadać zmiany skorupy ziemskiej, jakie nastąpiły
po tym trzęsieniu. Wykonano nową niwelację reperów.
Sieć niwelacyjna miasta Skopje w 1963 r. składała się
z 43 ciągów. Nową sieć założono w taki sposób, by w jak
największej ilości włączyć do niej repery starej sieci
z r. 1937. Sredni błąd położenia punktu, po wyrównaniu
(w nowej sieci) wynosi + 0.56 mm, natomiast w sieci
z r. 1937 wynosił ±1,9 mm. Na podstawie porównania obu
sieci określono tereny 0 maksymalnych i minimalnych pio
nowych przesunięciach skorupy ziemskiej. Sporządzono
specjalną mapę w skali 1:10 000, na której wykreślono
linie równych zmian powierzchni skorupy ziemskiej, która
pozwoli określić z wielkim prawodopobieństwem tereny
nadające się pod zabudowę (ze względu na swą stałość).
Maksymalne różnice poszczególnych reperów uzyskane
z obu niwelacji dochodziły do ± 80 mm.

Prace komasacyjne i melioracyjne na terenie komuny
„ Vinkovci"

Tablica 8

Maksymalny błąd całkowity ciągu w m/km
Skala dokładności

ɪ

ɪɪ

III

1

1,0

1,5

2,0

2

2,0

3,0

4,0

3

3,0

4,5

6,0

Projekt osnowy geodezyjnej dla zapory „Glaźnja”

Zapora posiada w koronie 324 m długości i 80 m wyso
kości. W przekroju pionowym ma kształt krzywej trzeciego
stopnia, w rzucie poziomym jest lukiem kulistym o zmien
nych promieniach i poszerzeniem korony na końcach.
Zapore betonowano blokami o długości 12 m i wysokości
1.5 m. Wszystkie prace zostały zabezpieczone geodezyjną
obsługą budowy. Dane, konieczne dla wytyczenia każdego
bloku zestawiono w specjalnych, uprzednio przygotowanych
tabelach; umożliwiły one szybkie i łatwe wyznaczenie
obiektu w terenie. Prace te mogły być wykonane przez
fachowca bez specjalnego dodatkowego przygotowania.
Tabele te zawierały również wielkości dla wyznaczenia
odeskowania. Dane te zapewniały wyznaczenie poszczegól
nych punktów obiektu z dokładnością ± 1 cm.

Zdjęcia terro-fotogrametryczne kościoła
Metodą naziemnej fotogrametrii pomierzono zachodni
portal, prawy południowy ołtarz i fasadę oraz przedsio
nek Radosława w kościele Matki Boskiej w klasztorze Studenica. Zdjęcie elementów wykonano fototeodolitem Zeissa
Photheo 19/1318, a plan w skali 1 :10 opracowano na auto
grafie Wilda A-7. Prace wykonano na zlecenie Instytutu
dla ochrony zabytków kulturalnych Belgradu i były pierw
szymi tego typu pracami w Jugosławii.

Na terenie komuny ,,Vinkovci", liczącej 52 wsie, prze
prowadzono komasację i melioracje w 40 wsiach; obej
mujące następujące czynności: 1) ustalenie stanu własności
i reambulację zapisów w księgach ziemskich; 2) klasyfika
cje gruntów: 3) projekt dróg i kanałów; 4) założenie sieci
poligonowej i pomiarowej; 5) prace terenowe i kameralne
przy opracowaniu projektu; 6) ogłoszenie projektu; 7) prace
zakończeniowe.
W wyniku tych prac uzyskano: 1) zmniejszenie ilości
działek powodujące zwiększenie areału gruntów, umożli
wiające wprowadzenie mechanizacji: 2) ulepszenie sieci
drogowej; 3) zwiększenie sieci kanałów od- i nawadniają
cych: 4) prawie całkowite zlikwidowanie terenów bagni
stych i nieużytków: 5) zagwarantowanie pewności i wiel
kości własności: 6) wyeliminowanie sporów granicznych;
7) prawidłowy kształt działek: 8) zabezpieczenie powierzchni
przeznaczonej na cele publiczne.

Topograficzno-katastralne pomiary w Socjalistycznej Repu
blice Serbii

Na obszarze Serbii pomiary topograficzno-katastralne
były wykonane w różnych okresach czasu przez różnych
wykonawców i wg różnych instrukcji. Na skutek tego moż
na sie tu spotkać z niejednolitymi opracowaniami, co nie
nozwala na właściwe wykorzystanie posiadanych operatów.
W przeważającej części Wojewodiny (ok. 70β∕o) korzvsta się
dotychczas z planów katastralnych, wykonanych w II poło
wie XIX w. w podziałce sążniowej, nie Dosiadających
rzeźby terenu. Pomiary te są mało dokładne i zostały
uzuDełnione w okresie międzywojennym i w pierwszym
IO-Ieciu po II wojnie światowej.
Wielka ilość zmian tak w rodzaju upraw jak i własności,
jaka zaszła od tego czasu, nie została dotychczas uwzględ
niona na tych mapach. Słaba czytelność tych map jest ich
głównym mankamentem. Prace związane z wykonaniem
Domiarów katastralnych i założeniem katastru na terenie
Serbii, na południe od rzek: Sawy i Dunaju, prowadzone
w okresie międzywojennym, zostały przerwane na początku
1941 r. Duża część tych prac została nie dokończona, wiele
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operatów spalonych i zniszczonych w czasie okupacji nie
mieckiej i wojny wyzwoleńczej. Po wyzwoleniu ocalałe
operaty zostały unacześnione i obejmują one ok. 50% te
rytorium Serbii. Plany tych terenów są wykonane prze
ważnie metodą tachymetryczną, nie przedstawiono jednak
na nich rzeźby terenu. Wyjątek stanowiły tereny miejskie,
dla których sporządzono na oddzielnych odbitkach sytua
cyjnych plany wysokościowe, wykonane w różnych ska
lach. Niewielka część Serbii nie posiada dotychczas pla
nów katastralnych.
Obecnie prowadzi się pomiary topograficzno-katastralne
na terenach, na których materiały przedwojenne zostały
zniszczone oraz na terenach dotychczas nie pomierzonych.
Na podstawie tych nowych pomiarów wykonuje się plany
terenów rolniczych w skali 1 : 5000 i 1 :2500, a dla terenów
zamieszkałych (osiedla, miasta) — w skali 1 :1000 i 1 . 5000.
Dla przedstawienia rzeźby terenu wprowadzono odpowied
nie cięcie warstwie: 5,0 m 2,5 m, 1,0 m i 0,5 m. Metodami

tradycyjnymi (zdjęcia ortogonalne i tachymetryczne) wy
konano plany sytuacyjno-wysokościowe na 596 000 ha, co
stanowi około 37% wszystkich pomiarów i metodą foto
grametryczną na obszarze 1 015 000 ha (ok. 63%).
Opisane powyżej ekspozycje poszczególnych stanowisk
wystawy ujmują całokształt zagadnień, z jakimi styka się
na codzień geodezja jugosłowiańska. Tematyka tych za
gadnień jest, różnorodna i bardzo bogata. Wspólną cechą
charakterystyczną jest to, że rozwiązanie poszczególnych
problemów odbywa się w sposób wysoce nowoczesny,
w oparciu o osiągnięcia geodezji światowej. Całość tej
bardzo wartościowej wystawy jest pięknym podsumowa
niem powojennego dorobku geodezji Jugoslowii, świadczą
cym o jej stałym, dynamicznym rozwoju.
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Radzieckie podręczniki i książki fotogrametryczne
W światowej literaturze fotogrametrycznej wydawnictwa
radzieckie zajmują poczesne miejsce. Fotogrametria ra
dziecka zapisała na swym koncie szeroki wachlarz rożnego
rodzaju podręczników i książek, stanowiących podsumowa
nie bogatego dorobku fotogrametrów radzieckich. Pod
względem ilości wydanych podręczników z zakresu foto
grametrii i fotointerpretacji oraz różnych dziedzin jej za
stosowania Związek Radziecki zajmuje zdecydowanie
pierwsze miejsce wśród innych krajów świata. Jednakże
nie ilość wydanych tytułów świadczy o bogatym dorobku
radzieckiej fotogrametrii, lecz ich treść.
Radzieckie podręczniki fotogrametryczne są odzwiercie
dleniem radzieckiej szkoły fotogrametrycznej, charaktery
zującej się własnymi metodami i koncepcjami konstruk
cyjnymi instrumentów fotogrametrycznych, różniących się
zdecydowanie od metod stosowanych w innych krajach.
Wspomnijmy chociażby koncepcję tzw. metody zróżnico
wanej opierającej się na zastosowaniu Stereometrow kon
strukcji zasłużonego seniora fotogrametrii radzieckiej prof.
Drobyszewa; różnego rodzaju instrumenty fotogrametryczne
do opracowania zdjęć o zniekształconej wiązce promieni,
takie, jak Stereoprojektor Romanowskiego SPR, czy stereograf Drobyszewa, wreszcie szereg oryginalnych metod ka
meralnego zagęszczania osnów fotogrametrycznych takich,
jak metoda nieskażonego modelu czy metoda CNIIGAiK.
Nie sposób również nie wspomnieć, że to właśnie radziecka
szkoła fotogrametryczna była pionierem szerokiego zasto
sowania nadszerokokątnych zdjęć lotniczych, wykonywa
nych kamerami o kącie rozwarcia sięgającym 160°.
Wspomniane wyżej metody, jak i szereg innych, ory
ginalnych metod stanowią zasadniczą treść podręczników
radzieckich.
Jak już wspomniano, radziecka literatura fotogrametrycz
na jest bardzo bogata, dlatego trudno byłoby omówić
wszystkie pozycje, jakie z tego zakresu zostały wydane
w ZSRR. Ograniczymy się więc tylko do krótkiego omó
wienia tych pozycji, które zostały wydane po II wojnie
światowej i ukazały się na półkach księgarskich w Polsce.
W celu pewnego usystematyzowania tego bardzo boga
tego materiału omówimy go w podziale na podręczniki:
akademickie, dla szkół średnich technicznych oraz inne
książki techniczne, traktujące głównie o zastosowaniu foto
grametrii w różnych dziedzinach życia gospodarczego.

Podręczniki akademickie
Podręczniki akademickie z zakresu fotogrametrii charak
teryzują się rozbiciem na szereg działów. Dotyczy to głów
nie podręczników przeznaczonych dla studentów Wydziału
Aerofotogeodezyjnego Instytutu Geodezji, Fotogrametrii
i Kartografii. Osobno wykłada się tam fotogrametrię, któ
rej zakres odpowiada tzw. fotogrametrii płaskiej lub foto
grametrii jednoobrazowej oraz Stereofotogrametrii, tj. foto
grametrię dwuobrazową.

434

Z zakresu fotogrametrii jednoobrazowej, najpoważniejszą
pozycję stanowi dwutomowy podręcznik ,,Fotogrammietrija”.
Tom 11) tego podręcznika został napisany przez prof.
M. M. Aleksapolskiego. Podręcznik ten poświęcony jest
bardzo szczegółowej analizie właściwości geometrycznych
i fizycznych zdjęć lotniczych, teorii przetwarzania zdjąć
lotniczych oraz ich opracowaniu. Najcenniejszą częścią tego
podręcznika jest analiza geometryczna obrazu zdjęcia oraz
analiza metody wykorzystania zdjęć nie przetworzońych.
Tom II24) został opracowany przez N.P. Kożewnikowa
i J.R. Zajtowa i poświęcony jest zagadnieniom fotogra
metrycznego zagęszczenia płaskiego osnów, ze szczególnym
uwzględnieniem
fototriangulacji
i
fotopoligonometrii.
W podręczniku podano m.in. opis oryginalnych instrumen
tów radzieckich, takich jak reduktor Popowa oraz opireduktor Drobyszewa. Na treść II tomu składają się ponad
to rozdziały poświęcone sporządzaniu map sytuacyjnych,
odczytywaniu zdjęć i aktualizacji map w oparciu o zdjęcia
lotnicze. Na szczególną uwagę zasługuje w tym podręczni
ku obszerna analiza fototriangulacji.
Zagadnienia fotogrametrii dwuobrazowej stanowią treść
podręcznika ,,Stereofotogramietrija", napisanego przez A.S.
Skirydowa 36), 37). Pierwsze wydanie tego podręcznika uka
zało się w r. 1951. Natomiast wydanie II — znacznie roz
szerzone i uzupełnione w r. 1956. W podręczniku opisano
podstawy teoretyczne i praktyczne fotogrametrii lotniczej
i naziemnej, omawiając w poszczególnych rozdziałach me
todą zróżnicowaną i uniwersalne instrumenty fotograme
tryczne i ich rektyfikację. Osobny rozdział poświęcono róż
nym metodom aerotriangulacji ze szczególnym uwzględnie
niem metod opracowanych w ZSRR. Na uwagę zasługuje
umieszczony w II wydaniu rozdział poświęcony wykorzy
staniu elementów orientacji, zarejestrowanych przy wyko
nywaniu zdjęć przy rozwijaniu aerotriangulacji.
Pewnego rodzaju uzupełnienie podręcznika poświęconego
Stereofotogrametrii stanowi książka A.S. Balujewa „Prak
tikum po Stiereofotogramietrii"7). W książce tej stano
wiącej podręcznik pomocniczy dla studentów przy wyko
nywaniu prac laboratoryjnych ze Stereofotogrametrii, poda
no szczegółowy opis instrumentów fotogrametrycznych i ich
rektyfikacji oraz metody sporządzania map i planów. Poza
Stereometrami i Stereoplanigrafem omówiono także działa
nie instrumentów o zniekształconej wiązce promieni takich
jak SPR (Stereoprojektor Romanowskiego) i SD stereograf Drobyszewa).
Jest rzeczą charakterystyczną, że w podręcznikach za
równo Skirydowa jak i Bałujewa, bardzo niewiele miejsca
poświęcono fotogrametrii naziemnej i że zagadnienia te zo
stały umieszczone na końcu książki. Uwaga ta dotyczy
i innych podręczników radzieckich, przy czym należy
zauważyć, że w podręcznikach wydawanych w innych kra
jach fotogrametria naziemna omawiana jest w pierwszej
kolejności.

Instrumentom fotogrametrycznym i Instrumentoznawstwu
fotogrametrycznemu poświęcony jest podręcznik F.W. Drobyszewa ,,Fotogramietriczeskije pribory i Instrumientowiedienije”13). W podręczniku autor podał podstawy instrumentoznawstwa fotogrametrycznego oraz teorię i budowę
licznych instrumentów używanych dla celów opracowania
map w oparciu o zdjęcia lotnicze. Osobne rozdziały pracy
poświęcono przyrządom: do przetwarzania, przyrządom do
pomiarów liniowych oraz autografom optycznym, mechaniczno-optycznym i mechanicznym.
Odzwierciedleniem zastosowania nowoczesnej techniki
w fotogrametrii jest książka A.N. Lobanowa ,,FototrianguIacja s Primienieniem elektronowej Wyczislitielnoj masziny” 2,. W książce tej Lobanow podał teorię analitycznego
sposobu fototriangulacji przestrzennej z zastosowaniem
Stereokomparatora i elektronowych maszyn liczących. Po
nadto podano podstawowe wiadomości o maszynach liczą
cych oraz opisano i przeanalizowano metodykę i wyniki
prac badawczych i badawczo-produkcyjnych, wykonanych
tym sposobem za pomocą maszyn „URAL” i „STRIEŁA”.
Fotogrametrii naziemnej poświęcony jest inny podręcznik
A.N. Lobanowa ,,Fototopografija"2G). Treść podręcznika
stanowi teoria oraz praktyczne zagadnienia Stereofotogrametrii naziemnej. Autor podręcznika wyprowadził podsta
wowe wzory fotogrametrii naziemnej, podał opis budowy
i sprawdzenia instrumentów do fotogrametrii naziemnej
oraz przedstawił podstawowe sposoby określania współ
rzędnych punktów i sporządzania map. Część końcowa pod
ręcznika poświęcona jest różnym zastosowaniom fotogra
metrii naziemnej. Dużą zasługą Autora jest bardzo wnikli
we opracowanie teorii błędów fotogrametrii naziemnej.
W wymienionych uprzednio podręcznikach poświęconych
fotogrametrii lotniczej pominięto zupełnie zagadnienie zdjęć
lotniczych. Zagadnieniom tym poświęcone są dwa odrębne
podręczniki poświęcone zdjęciom lotniczym oraz fotografii
i fotografii lotniczej. A.J. Szerszeń w podręczniku ,,Aerofotosjomka”38) — przeznaczonym dla studentów III i IV ro
ku — podał zasady, metody i technikę wykonywania zdjęć
lotniczych. Ten bardzo obszerny i szczegółowy podręcznik
zawiera opis kamer lotniczych i mechanizmów działających
w tych kamerach. Ponadto Autor opisuje zasady wykony
wania zdjęć i technikę lotów fotogrametrycznych oraz spo
soby określania elementów orientacji kamery w czasie lotu
i przyrządy służące do tego celu.
Zagadnieniom fotografii i fotografii lotniczej poświęcony
jest podręcznik W.J. Michajlowa ,,Fotografija i Aerofotografija”28). W poszczególnych rozdziałach podręcznika
opisano materiały fotograficzne, teorię i praktykę procesu
negatywowego i pozytywowego oraz podstawy fotografii
kolorowej. Ponadto omówiono właściwości fotografii lot
niczej i zdjęć naziemnych.
Ciekawą grupę książek fotogrametrycznych stanowią
podręczniki fotogrametryczne przeznaczone dla niefotogrametrycznych wydziałów uczelni geodezyjnych. Zakres tych
podręczników obejmuje całokształt zagadnień związanych
z fotogrametrycznym opracowaniem map, poczynając od
zdjęć lotniczych, a kończąc na metodach ich opracowania.
Podręcznik H.J. Bobira ,,Fotogrammietrija"3) — prze
znaczony jest dla studentów specjalności astronomicznogeodezyjnej i podaje teorię i praktykę opracowań fotogra
metrycznych i Stereofotogrametrycznych. W podręczniku
podano encyklopedyczne wiadomości z poszczególnych dzia
łów fotogrametrii, ze szczególnym uwzględnieniem analizy
błędów występujących w poszczególnych etapach opraco
wań fotogrametrycznych. Podobnie jak w uprzednio omó
wionych podręcznikach, bardzo niewiele miejsca poświęcono
tu fotogrametrii naziemnej.
Dla studentów kierunku „Instrumenty geodezyjne” prze
znaczony jest podręcznik F.W. Drobyszewa — „Osnowy
aerofotosjomki i fotogramietrii” ɪɪ). W podręczniku przed
stawiono teorię wykorzystania zdjęć lotniczych oraz metody
sporządzania map. Szczególną uwagę zwrócono jednak na
teorię i budowę podstawowych przyrządów fotogrametrycz
nych. W drugim wydaniu, które ukazało się na półkach
księgarskich w r. 196312), zmieniono nieznacznie układ
książki, między innymi najpierw omówiono metody spo
rządzania map oparte na projekcji optycznej, a następnie
dopiero metody zróżnicowane. Ponadto znacznie rozszerzo
no rozdział poświęcony instrumentom fotogrametrycznym,
produkowanym w innych krajach. Między innymi podano
opisy: Stereofotu, planitopu, aeromatu, f Otostereografu
Nistriego, autografów Wilda A8, A7 i A9 oraz Stereoautografu Zeissa.

Podręcznik ,,Aerofototopografija" N.N. Wiesielowskiego33)
przeznaczony jest dla studentów Wydziału Kartografii.
W odróżnieniu od innych podręczników Autor nie wpro
wadza podziału na fotogrametrię i stereofotogrametrię, wy
chodząc z założenia, że bardziej celowe — z dydaktycznego
punktu widzenia — jest jednoczesne wprowadzenie podsta
wowych wzorów fotogrametrii jedno- i dwuobrazowej.
W podręczniku bardzo szeroko potraktowano zagadnienie
odczytywania zdjęć lotniczych oraz metody opracowania
map sytuacyjnych i wysokościowych metodami fotogra
metrycznymi. Obszerny dział poświęcono zastosowaniu zdjęć
lotniczych w różnych dziedzinach gospodarki.
Dla studentów wydziałów urządzeń rolnych przeznaczony
jest podręcznik W.F. Dejneki — ,,Aerofotogieodiezja"lu).
Główną część podręcznika poświęcono opracowaniu map
sytuacyjnych i ich zastosowaniu dla celów praktycznych.
Bardzo obszernie potraktowano analizę obrazu na zdjęciu
lotniczym oraz pomiary na nim wykonywane. Wiele miej
sca poświęcono także przetwarzaniu zdjęć lotniczych oraz
opisowi przetworników fotogrametrycznych. Stosunkowo
niewiele miejsca poświęcono fotogrametrycznym metodom
opracowania rzeźby i fotogrametrii naziemnej.
Podręcznik J.A. Bugajeca ,,Fotogrammietrija"4) przezna
czony jest dla studentów kierunku geodezja górnicza wyż
szych uczelni górniczych. W podręczniku podano encyklo
pedyczne wiadomości zarówno z fotogrametrii lotniczej
i naziemnej. W porównaniu z innymi podręcznikami du
żo więcej miejsca poświęcono fotogrametrii naziemnej i jej
zastosowaniu w kopalniach odkrywkowych.
Zagadnieniom interpretacji zdjęć lotniczych poświęcony
jest podręcznik G.W. Gospodinowa ,,Deszifrirowanije aerosnimkow”1,) przeznaczony dla studentów wydziałów geo
grafii i napisany zgodnie z programem wykładów tego
przedmiotu. W książce podano ogólne zasady interpretacji
tych obiektów terenowych, które stanowią treść map topo
graficznych. Autor omawia główne czynniki interpreta
cyjne, metody odczytywania oraz odczytywania poszczegól
nych elementów terenowych zarówno fizjograficznych jak
i antropogeograficznych. Treść podręcznika uzupełniają
102 rysunki i zdjęcia lotnicze. Godny uwagi jest fakt, że
podręcznik Gospodinowa został przetłumaczony na język
polski i wydany w r. 1964 przez Państwowe Wydawnictwo
Naukowe.
Dla wydziału leśnictwa przeznaczony jest podręcznik
G.G. Samojlowicza ,,Primienienije awiacjii i aerofotosjomki
w Iesnom Chozjajstwie"35). Podręcznik składa się z dwóch
części. W części pierwszej opisane są metody wykonywania
zdjęć lotniczych, opracowywania map, odczytywania zdjęć
lotniczych i zastosowania zdjęć dla specjalnych celów
leśnych.
Część II poświęcona jest zastosowaniu samolotu do tak
sacji lasów, ochrony lasów przed pożarami itp.

Podręczniki dla szkół średnich
Podręczniki fotogrametryczne przeznaczone dla szkół
średnich nie stanowią już tak licznej grupy, jak podręcz
niki dla szkół wyższych. Podręczniki te cechuje wyraźna
tendencja autorów zmierzająca do praktycznego przygoto
wania słuchaczy z zakresu opracowania map metodami
fotogrametrycznymi.
Podręcznik N.P. Kożewnikowa, G.D. Kraszennikowa i N.P.
Kalikowa ,,Fotogrammietrija" 23) przeznaczony jest dla spe
cjalności ,,Aerofotogrametria" średnich szkół technicznych.
Jak na wstępie podają Autorzy — głównym celem, poza
podaniem podstawowych wiadomości z fotogrametrii, było
zapoznanie słuchaczy z metodami stosowanymi w pro
dukcji fotogrametrycznej. Zakres podręcznika nie obejmuje
zdjęć lotniczych, które są w oddzielnych podręcznikach.
Podręcznik podaje obszernie opis metody kombinowanej
oraz metodę zróżnicowaną opracowania map topograficz
nych. Jedna z części pracy poświęcona jest pracom topograficzno-geodezyjnym.
Dla słuchaczy średnich szkół topograficznych przeznaczo
ny jest podręcznik znanego fotogrametry radzieckiego prof.
M.D. Konszina ,,Aerofototopografija" 2h 22). Na przestrzeni
lat 1949—4954 ukazały się trzy wydania tego podręcznika.
Podręcznik Konszina stanowi encyklopedyczny wykład ca
łości fotogrametrii lotniczej i naziemnej łącznie z .podsta
wami fotografii i techniki wykonywania zdjęć lotniczych.
W pierwszych dwóch wydaniach zakończenie książki sta
nowił rozdział poświęcony podstawom matematycznym
opracowania zdjęć lotniczych. W wydaniu trzecim podstawy
matematyczne zostały włączone do poszczególnych roz
działów.
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Zagadnienia związane z techniką wykonywania zdjęć
lotniczych zostały przedstawione w podręczniku ,,Aerofotosjomka” 20) napisanym przez A.J. Jewsjejewa-Sidowa i J.L.
Zimana. W podręczniku Autorzy szczegółowo opisali metody
prowadzenia samolotów przy wykonywaniu zdjęć lotni
czych, teorię określania elementów zdjęć oraz elementy
nawigacji. Podręcznik, uzupełniony różnymi wykazami
i tablicami, stanowi również cenne kompendium dla na
wigatorów i operatorów fotogrametrycznych.
Podręczniki M.N. Cyganowa 8>9) poświęcone są zasadom
fotografii i aerofotografii. W książce „Osnowy fotografii
i aerofotografii” podano podstawowe wiadomości z optyki
oraz encyklopedyczne wiadomości o obiektywach i apara
tach fotograficznych. Obszerną część pracy poświęcono ma
teriałom fotograficznym i zagadnieniom Sensitometrii. Po
zostałe części podręcznika omawiają technikę wykonywa
nia i obróbki laboratoryjnej zdjęć czarno-białych i koloro
wych.
Drugi podręcznik — Cyganowa „Osnowy cwietnoj foto
grafii i aerofotografii”9) podaje zasady negatywowych
i pozytywowych procesów obróbki kolorowych zdjęć na
ziemnych i lotniczych oraz praktyczne wskazówki posłu
giwania się materiałami kolorowymi.
Inne książki techniczne

W Związku Radzieckim wydano szereg książek fotogra
metrycznych, których nie można zaliczyć do podręczników
akademickich czy też szkół średnich. Książki te, stanowią
ce przeważnie opracowania monograficzne pewnych wy
branych zagadnień fotogrametrii, przeznaczone są głównie
dla specjalistów pracujących w instytutach i przedsiębior
stwach fotogrametrycznych lub w innych dziedzinach go
spodarki narodowej, w których stosowane są metody foto
grametryczne.
Typową książką przeznaczoną dla osób zatrudnionych
w bezpośredniej produkcji fotogrametrycznej jest ,,Posobije
po fotogramietriczeskim robotkom” — K.N. Gercenowej
i A.K. Oczerjetko 16). Poza krótkim omówieniem teoretycz
nych podstaw fotogrametrycznych metod opracowania map
topograficznych podano szczegółowy opis instrumentów
i metod fotogrametrycznych stosowanych przy opracowaniu
tych map. Część opisową zilustrowano licznymi przykła
dami praktycznymi.
Metodę sporządzania map, przy jednoczesnym wykorzy
staniu fotogrametrii naziemnej i lotniczej przedstawia P.N.
Zapasów33) w obszernej monografii poświęconej temu pro
blemowi. Metoda przedstawiona przez Rapasowa mer szcze
gólne zastosowanie przy opracowywaniu map terenów gór
skich i pozwala na znaczną redukcję geodezyjnych prac
polowych.
Przykładem opracowań monograficznych poświęconych
instrumentom fotogrametrycznym, są książki Jelizarewa
i Fiukowskiego. W podręczniku ,,Posobije po robotie na
Stereoplanigrafie" N.F. Jelizarew ɪ9) podaje opis Stereoplanigrafu, sposób montażu i rektyfikacji oraz zasady opra
cowania zdjęć na Stereoplanigrafie i przeprowadzania
aerotriangulacji.
,,Posobije po rabotie na topograficzeskom Stereometrie
A STD-2” — to tytuł podręcznika W.J. Finkowskiego15,
w którym podano podstawy teoretyczne i praktyczne opra
cowania map topograficznych w skalach 1 : 2000 — 1 : 25 000
przy użyciu Stereometru STD-2. Książka zawiera ponadto
szczegółowy opis instrumentu, sprawdzenia i rektyfikacji.
Podstawy analitycznych metod Stereofotogrametrycznych
zostały podane w pracy M.D. Ilińskiego 18), w której autor
podał podstawowe wzory analityczne związane ze zdję
ciem pojedynczym, orientacją wzajemną pary zdjęć oraz
analityczne zależności pomiędzy poprawkami do pomierzo
nych paralaks punktów i elementami orientacji wzajemnej.
Szereg podręczników poświęcono zastosowaniu fotogra
metrii w różnych dziedzinach gospodarki.
Zagadnienia fotogrametrii dla celów gospodarki miej
skiej zostały obszernie przedstawione w pracy zbiorowej
pod redakcją M.D. Boncz-Brujewicza pt. ,,Aerofotosjomka
gorodow i gorodskich posjełkow”6). Poszczególne działy tej
pracy poświęcono technice wykonywania zdjęć lotniczych,
odczytywaniu, pracom geodezyjnym, fototriangulacji oraz
sporządzaniu fotomap. Zagadnieniom związanym z opra
cowaniem rzeźby poświęcono bardzo mało miejsca. Należy
również dodać, że opisane metody dotyczą wyłącznie spo
rządzania map średnio- i małoskalowych.
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Zastosowaniu fotogrametrii do pomiaru kamieniołomów
poświęcona jest praca I.I. Riejzjenkinda i R.R. Sinanjana
,,Stereofotogrammietriczeskaja sjemka karjerow” 34). W pra
cy tej przedstawiono teorię fotogrametrii naziemnej,
technikę opracowań oraz rezultaty prac naukowo-badaw
czych, przeprowadzonych w ZSRR w celu określenia fak
tycznych dokładności, efektywności i ekonomiczności tych
opracowań.
Zastosowanie fotogrametrii w projektowaniu dróg stano
wi treść książki W.J. Fiodorowa ,,Aerofotoizyskanija
awtomobilnych dorog” ɪ4). Autor opisuje podstawy foto
grametrii, metody projektowania dróg w oparciu o model
przestrzenny oraz wykorzystanie zdjęć lotniczych w róż
nych etapach projektowania dróg.
Wykorzystaniu zdjęć lotniczych dla celów leśnictwa
poświęcona jest książka S.W. Biełowa ,,Aerofotosjomka
lesow”2). W zasadzie praca ogranicza się do zagadnień fotointerpretacji zdjęć, w związku z czym wiele miejsca po
święcono omówieniu czynników wpływających na interpre
tację zdjęć oraz analizę wyników. Podano liczne przykłady
zastosowania zdjęć czarno-białych Spektrostrefowych i ko
lorowych dla celów związanych z gospodarką leśną. Pracę
uzupełniają liczne wykresy i zdjęcia.
Zastosowanie metod fotogrametrycznych w pracach ba
dawczych dla morskiego budownictwa hydrotechnicznego,
zostało przedstawione w pracy D.J. Nikiforowa ,,Fotogrammietrija w morskich isledowanjach pod gidrotechniczeskije
soovruζenija"30). Między innymi opisano sposoby stereometrycznego opracowania fal morskich na podstawie zdjęć
wykonanych z brzegu, ze statku i z powietrza, sposoby
pomiaru kierunków i szybkości prądów oraz opracowanie
map brzegów morskich na podstawie zdjęć wykonanych
ze statków.
Zagadnienie wykorzystania metod fotogrametrycznych
w budownictwie okrętowym stanowi przedmiot monografii
S.
D.
Minowicza29) ,,Fotogrammietriczeskij mietod sudoStrojenii i sudoriemontie”. Autor, po zwięzłym opisaniu
metod fotogrametrycznych przedstawia organizację i tech
nologię prac montażowych i remontowych kadłubów stat
ków przy zastosowaniu fotogrametrii.
Metodyka i technika wykorzystania zdjęć przy sporzą
dzaniu map i planów dla celów wojskowych stanowi
przedmiot książki P.W. Paszy, N.F. Pietina i J.W. Szczeglowa ,,Ispolzowanije aerosnimków w wojskach” 31). Szereg
opracowań o charakterze monograficznym poświęconych
jest wyłącznie interpretacji zdjęć lotniczych dla różnych
celów. Problem topograficznego odczytywania zdjęć lotni
czych przy opracowywaniu map w skalach 1 :10 000—
1 :25 000 został omówiony w pracy R.J. Wolpiego i N.S.
Podobiedowa 40). Autorzy omawiają szczegółowo cechy cha
rakterystyczne obiektów terenowych Odfotografowanych na
zdjęciach oraz metodykę i organizację prac przy odczyty
waniu topograficznym.
Zagadnieniu topograficznej interpretacji krajobrazu na
turalnego na zdjęciach lotniczych poświęcona jest praca
A.
L.
Bogomolowa5) ,,Topograficzeskoje dieszifrirowanije
prirodnogo Iandszafta na aerosnimkach”. Wiele miejsca
poświęcił Autor omówieniu czynników wpływających na
obraz obiektów przyrodniczych, cech szczególnych tych
obiektów i metodyce odczytywania.
Zastosowanie zdjęć lotniczych przy hydrograficznych
badaniach rzek, jezior i błot omówione jest szczegółowo
w książce „Osnowy gidrograficzeskogo deszifrirowanija
aerosnimkow”25) napisanej przez zespół autorów w skła
dzie: D.M. Kudrickij, J.W. Popow, I.A. Romanowa. Poza
podaniem metodyki hydrograficznego odczytywania rzek,
jezior i błot, Autorzy podają również metody pomiaru
poszczególnych elementów obiektywów wodnych takich,
jak np. pomiar szerokości i głębokości rzeki, wysokości
brzegów itp.
Podobnym zagadnieniom poświęcona jest książka J.W.
Popowa ,,Aerofotosjomka izuczenije wod suszi”32), w któ
rej Autor omawia przykłady zastosowania zdjęć lotniczych
przy badaniach wód lądowych.
Badaniom wód lądowych poświęcona jest praca zbiorowa
wydana przez laboratorium metod aerofotogrametrycznych
Akademii Nauk ZSRR ,,Primienienije aerometodow dla
izuczenija gruntowych wod” 4').
Ciekawą pozycję poświęconą zastosowaniu fotogrametrii
w pracach badawczych krajobrazu stanowi zbiór 22 refe
ratów, przygotowanych na konferencję poświęconą tej pro
blematyce, która odbyła się w Leningradzie w dniach od
23—25 kwietnia 1959 r. Zbiór tych referatów pt. ,,Primie-

hiènije aerometodow w Iandszaftnych issliedowanjach” zo
stał również wydany przez Akademię Nauk w ZSRR42).
*

Na podstawie dokonanego krótkiego przeglądu wybra
nych podręczników radzieckich, poświęconych fotogrametrii
można stwierdzić rozwój tej dyscypliny nauki w ZSRR
i jej szerokie stosowanie w różnych dziedzinach gospodarki
narodowej. Z wielu tych prac korzystali fotogrametrzy
polscy, szczególnie przy stosowaniu metody zróżnicowanej
i innych oryginalnych metod opracowanych przez fotogrametrów radzieckich.
Przeprowadzony przegląd prac dotyczących zastosowania
fotogrametrii w różnych dziedzinach naukowych i gospo
darczych może być pomocny w wyszukaniu odpowiedniej
literatury przy prowadzeniu podobnych prac badawczych
i produkcyjnych w naszym kraju.
Na zakończenie warto nadmienić, że poza bardzo bogatą
rodzimą literaturą fotogrametryczną w Związku Radziec
kim ukazały się również tłumaczenia zagranicznych pod
ręczników fotogrametrycznych: prof. Bucholtza z NRD
i prof. Finsterwaldera z NRF.
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JACEK PASŁAWSKI

Radzieckie prace kartograficzne na Antarktydzie
Pierwszego Iipca 1957 roku rozpoczął
się, trwający półtora roku, Między
narodowy Rok Geofizyczny. Uczeni
wielu państw rozpoczęli wspólne prace
zmierzające do dalszego poznania Zie
mi. Jednym z terenów stosunkową
najmniej poznanych była Antarktyka,
a wśród 12 państw, które zorganizo
wały tu stacje badawcze, nie zabrakło
Związku Radzieckiego.
Bogaty program badań Antarktydy
Wschodniej i przyległych wód obejmo
wał również geodezję i kartografię.
Ostatni numer rocznika „Antarktyka”
przynosi podsumowanie tych prac pió
ra B.W. Dubowskiego.
Prace zmierzające do skartowania
nieznanych obszarów rozpoczęto w

1956 roku, w ramach przygotowań do
MRG. Wykonano przede wszystkim
zdjęcia lotnicze wybrzeży jako wstęp
ne rozeznanie terenu przyszłych badań.
Późniejsze systematyczne zdjęcia lotni
cze służące jako materiał do opraco
wania map topograficznych wykony
wano z zachowaniem pewnych zasad
wynikających z charakteru pracy na
,Jodowym kontynencie”.
Przyjęto np., że każdy lot powinien
zaczynać i kończyć się nad morzem
bez zmiany wysokości lotu, a pracę
organizowano zawsze tak, aby można
było
opracować
fotogrametrycznie
wszystkie zdjęcia. Warunek ten nakła
dał obowiązek wcześniejszego przygo
towania osnowy geodezyjnej, przy

czym przyjęto, że należy ją wykony
wać według instrukcji dla punktów III
i IV rzędu. W czasie prac terenowych
zalecano wykonywanie obserwacji w
godzinach 500 — 1900 czasu miejscowego,
gdy współczynnik refrakcji waha się
od k = O do k = + 0,25, ponieważ
w innych godzinach dochodzi on do
k = + 2,1.
Zdjęcia wykonywano zestawem apa
ratów używanych zwykle do tego typu
prac. Do kamery o formacie negatywu
18X18 stosowano obiektywy o ogni
skowej f = 55 mm i f = 70 mm, a do
zdjęć Wielkoskalowych f = 100 mm
if = 200 mm. Ponadto, aby ułatwić
późniejsze opracowanie materiałów
wykonywano również zdjęcia perspek-

437

w zasadzie wzdłuż wybrzeży, rozsze
rzając pas kartowany do 200 km w
miejscach szczególnie interesujących
(obszary wolne od lodu, ciekawe for
my lodowcowe). Jako osnowę geode
zyjną> poza pracami radzieckimi, wy
korzystano również pomiary australij
skie w rejonie stacji badawczej Mawson (Ziemia Mac-Robertsona).
Rozmiar prac w poszczególnych la
tach obrazuje poniższe zestawienie:
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Rys. 1. Schematyczna mapka zasięgu ra
dzieckich prac kartograficznych na Antar
ktydzie (1956—1965)
1. Obszary pokryte zdjęciami lotniczymi
2. Ważniejsze astropunkty
3. Marszruty, na których wykonywano ni
welację metodami geodezyjnymi
4. Marszruty, na których wykonywano ni
welację barometryczną
5. Trasy lotów rekonensowych, na których
obliczano wysokość pokrywy lodowej.

tywiczne ręczną kamerą 18X18 z obiek
tywami o ogniskowych / = 200 mm
if = 400 mm.
Ze względu na rozległość kontynen
tu byłoby praktycznie niemożliwe prze
prowadzenie systematycznego zdjęcia
całego obszaru Wschodniej Antarkty
dy. Jako najpilniejszą potrzebę posta
nowiono uzyskać materiał do map
wybrzeży antarktycznych, natomiast
zdjęcia w głębi lądu przeprowadzano
tylko na wybranych marszrutach.
Kolejne ekspedycje radzieckie wyko
nały zdjęcia lotnicze wybrzeży od 3“
długości geograficznej zachodniej do
166° długości geograficznej wschodniej.
Obejmują one Ziemię Królowej Maud
(zdjęcia w latach 1960—1961), Ziemię
Enderby (1957 i 1962), Ziemię Mac-Robertsona (1957), Brzeg Prawy (1956—
1960) i Zimię Wilkesa (1958).
W ten sposób uzyskano pokrycie
dla całego wybrzeża Wschodniej An
tarktydy z wyjątkiem Ziemi Adeli,
gdyż jest to teren kartowany przez
ekspedycje francuskie. Zdjęcia wyko
nywano w skalach 1 : 40 000—1 : 60 000,
Rys. 2. Schematyczny zasięg map ogólnogeograficznych i topograficznych Antarkty
dy wydanych, przygotowywanych do druku
i opracowywanych w ZSRR (stan
1.1.1966). Mapy w skali:
-1. 1 : -3M- — wydane
2. 1 : 1 000 000 — wydane
3. 1 : 1 000 000 — przygotowane do wydania
4. 1 : 200 000 — wydane
5. 1 : 200 000 — przygotowane do wydania
6. 1 : 100 000 — wydane
7. i : 100 000 — opracowywane
8. i : 50 000 — wydane i 1 :10 000 przygoto
wane do wydania

Lata zdjęć

Liczba fotogramów

1956
1957
1958
1959-1960
1960-1961
1962

3 600
11 861
7 272
1 401
5 772
2 373
32 279

W latach 1963 — 1965 nie przeprowadzano prac foto
grametrycznych.

Równolegle z badaniami wybrzeży
przeprowadzano prace w głębi kon
tynentu. W tym celu należało zało
żyć stacje badawcze z dala od wy
brzeży drogą powietrzną bądź lądową.
Po zanalizowaniu możliwości technicz
nych wybrano drugą alternatywę, dzię
ki czemu w czasie transportu sprzętu
można było wykonywać systematyczne
obserwacje naziemne. W ich zakres
wchodziły również prace geodezyjne
polegające przede wszystkim na niwe-
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lacji przebytej drogi i obliczeniu
współrzędnych geograficznych określo
nych punktów marszruty. Mierzono
również grubość pokrywy lodowej me
todami sejsmicznymi. Ze względu na
szereg trudności technicznych, a głów
nie brak czasu, jaki można było po
święcić na te prace, stosowano różne
metody pomiarów. Na przykład, na
trasie Mirnyj — Biegun Niedostęp
ności (około 2150 km) przeprowadzono
niwelację
trygonometryczna
(przy
obserwacji kątów w przód i wstecz),
natomiast w drugiej części marszruty
do stacji Mołodioźnaja (około 2270 km)
stosowano niwelację barometryczną.
Sredni błąd kwadratowy na pierwszym
etapie obliczono na m, = + 5 m, a na
drugim m2 = ±50 m. Współrzędne
punktów marszruty obliczano co 5 km
na trasie Mirnyj — Komsomolskaja
(około 860 km), a co 10 km — na tra
sie Wostok — Biegun Niedostępności.
Położenie ich określano metodami
Stronomicznymi, uzupełniając na nie
których odcinkach pomiarami odległoś
ci między nimi.
Biorąc pod uwagę warunki naturalne
Antarktyki oraz potrzeby badaczy, jak
i ekspedycji, w Związku Radzieckim
opracowuje się następujące mapy tego
kontynentu:
Mapa 1 :3M — jest ogólną mapą
Antarktydy obejmującą cały konty
nent. Opracowano ją w stosunkowo
krótkim czasie jednego roku (1960),
wykorzystując materiały pierwszych
trzech ekspedycji radzieckich, jak
i mapy innych państw. Wykonana jest
w odwzorowaniu Stereograficznvm bie
gunowym na 9 arkuszach. Pokazuje
ona zarówno ukształtowanie kontynen
tu (poziomice co 500 m). jak i jego wa
runki naturalne, dzięki rozbudowane
mu kluczowi znaków Onracowanemu
specjalnie do tej publikacji.
Każdy arkusz zawiera spis stacji
badawczych znajdujących się na danvm obszarze. Wykreślono również
izogony na 1960 r. Ze względu na uzy
skanie wielu nowych materiałów prze
widuje się w najblższym czasie drugie
wydanie tej mapy.
Mana 1 :M — Iestopracowywanadla
terenów przybrzeżnych oraz większych
terenów w słębi kontynentu, wolnych
od lodu bądź zawierających ciekawsze
formy lodowcowe.
W roku 1959. na podstawie zdjęć
z lat 1956—1957 wydano 5 arkuszy
obejmujących wybrzeże od 72° do 116°
długości
geograficznej
wschodniej.
Dalsze 3 arkusze (wybrzeże od 44° do
72° długości geograficznej wschodniej)
opracowano w 1964 roku. Rzeźbę od
dano poziomicami 100, 200, 300, 400 a
wyżej co 200 m.
Mapa 1 : 200 000 — ma w przyszłości
pokryć całe wybrzeże. Piewsza seria

składająca się z 39 arkuszy wydanych
w 1963 roku przedstawia wybrzeże od
72° do 112° długości geograficznej
wschodniej. W tymże roku opracowano
dalsze 3 arkusze Ziemi Enderby. Cię
cie poziomicowe co 50 m.
Mapę 1 : 100 000 — oraz w skalach
większych opracowuje się dla terenów
szczególnie interesujących ze wzglę
dów naukowych. I tak w 1959 roku
wydano 33 arkusze mapy 1 :100 000,
obejmujące oazy Vestfold i Grearsona
oraz Brzeg Prawdy. Dalsze 14 arkuszy
Ziemi Enderby są na ukończeniu. Po
ziomice poprowadzono co 20 m.
Mapę w skali 1 : 50 000 opracowano
i wydano w 1959 roku. Jest to 8 arku
szy Oazy Bungera, gdzie w latach
1956—1958 znajdowała się radziecka
stacja „Oazis” przekazana Polsce
23.1.1959 roku i obecnie nosząca imię
A.B. Dobrowolskiego. Bogatą rzeźbę
oazy oddano poziomicami co 10 m.
Równolegle z pracami hydrologicz
nymi w Zatoce Ałaszajewa, nad którą
znajduje się stacja Mołodioźnaja, wy
konano 3 arkusze mapy w skali
1 :10 000. Poza poziomicami kreślonymi
co 5 m poprowadzono izobaty 20, 50,
100 i 200 m, a miejscami 2, 5 i 10 m.
Wszystkie te mapy, poczynając od
1 : 200 000, opracowano w odwzorowa
niu walcowym poprzecznym równokątnym Gaussa.
Interesujący jest zakres treści, jaki
zawierają te publikacje. Ze względu
na specyfikę kontynentu treścią ich
jest przede wszystkim ukształtowanie
powierzchni i jej geneza.
Barwami powierzchniowymi wydzie
lono lądolód — kolor szary: lodowce —
ciemnoszary, lodowce szelfowe — fio
letowy, a obszary wolne od lodu —
jasnobrązowy. Na tym tle przepro
wadzono poziomice, zależnie od skali
mapy oraz wprowadzono szereg ozna
czeń (częściowo sygnatur) dla oddania
charakteru przedstawianego terenu.
Oznaczono np. zastrugi, wskazując tym
samym nie tylko rodzaj powierzchni,
ale również pośrednio na przeważający
kierunek wiatrów. Wydzielono Obszarv
nawiewania śniegu, co określa również
rodzaj powierzchni i jej twardość.
Aczkolwiek ukształtowanie obszarów
Iodowvch jest b. zmienne na mapach
wprowadzono szereg oznaczeń takich
elementów iak jeziorka na powierzch
ni lodowców wraz z zasilającymi je
strumieniami, wysokość gór lodowych,
szczeliny, przebieg linii brzegowej itd.
Wobec powyższego mapy te są obra
zem terenu w momencie wykonywania
zdjęć lotniczych (dane te zawiera każ
da mapa).
Dla zapewnienia jak największego
„stopnia prawdopodobieństwa” map
tam, gdzie to było możliwe wykonano

je na podstawie zdjęć lotniczych z róż
nych okresów dla danego terenu, co
pozwoliło na wyeliminowanie elemen
tów szybko się zmieniających. Na przy
kład śniegi nawiane czy góry lodowe
oznaczano tylko w miejscach, gdzie
występowały one na obu zdjęciach.
Oznaczono również stacje naukowe
i składy terenowe. Specjalne znaki
wskazują kolonie pingwinów Adeli,
pingwinów cesarskich, albatrosów oraz
fok.
Ciekawe są wyniki badania dokład
ności mapy 1 :100 000 arkusza Mirnyj.
W tym celu obliczono w terenie wy
sokości kilkudziesięciu punktów na
wieloboku, o sumie długości boków
wynoszących 50 km. Po zidentyfiko
waniu tych punktów na mapie odczy
tano ich wysokości i z uzyskanych
dwu wartości dla każdego punktu
obliczono średni błąd kwadratowy,
który wyniósł τn1 = ± 5,5 m.
Drugim sprawdzianem było oblicze
nie wysokości szeregu punktów na wy
danej nieco wcześniej mapie amery
kańskiej w skali 1 : 50 000. Po ziden
tyfikowaniu tych punktów na mapie
radzieckiej, wykonaniu obliczeń i od
rzuceniu trzech wartości znacznie od
biegających od pozostałych, które jak
wykazała dokładna analiza były spo
wodowane błędem mapy amerykań
skiej, średni błąd kwadratowy wyniósł
m = +5,2 m.
W obu przypadkach jest to błąd
mieszczący się w granicach dokład
ności map opracowywanych w ZSRR
dla obszarów trudno dostępnych i słabo
zaludnionych.
Podsumowanie dotychczasowej wie
dzy o Antarktyce stanowi atlas tego
obszaru wydany w Związku Radziec
kim *).
Z omawianej dziedziny znajduje się
tu plansza obrazująca współczesne po
znanie kartograficzne kontynentu wraz
z zestawieniem istniejących materia
łów. Szczególnie ciekawe są dwie nie
wielkie mapki (w skali 1 :60M) poka
zujące kartograficzne poznanie konty
nentu w roku 1957 i 1963. Poza wie
loma mapami Zagadnieniowymi znaj
duje sie tu również dość bogata część
regionalna, na którą składają się mię
dzy innvmi mapy w omawianych ska
lach. Są one w wielu przypadkach
opracowane wyłącznie na podstawie
materiałów radzieckich i daja dość
dobry obraz wysokiego poziomu karto
grafii radzieckiej dla tego obszaru.
') Atlas Antarktyki — T.l. Moskwa-Lenin
grad 1966 r.

Według B.W. Dubowskoj — Kartograficzeskije Issledowanija SSSR w Antarktidie za
diesiat let — opracował Jacek Pasławski
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Prace geodezyjne przy budowie podziemnej szybkiej kolei miejskiej w Budapeszcie
mów kolei miejskich. Dlatego też projektowanie musi do
tyczyć całego systemu komunikacji kolejowej, ze ścisłym
uwzględnieniem planu perspektywicznego rozbudowy miar
sta.
W 1896 r. w Budapeszcie, w okresie wystawy między·;
narodowej otwarty został pierwszy odcinek podziemnej
kolei miejskiej. Była to pierwsza kolej podziemna na kon
tynencie, po metro londyńskim, oddanym do użytku
10 czerwca 1863 r.
Niestety dalsza budowa tej kolei pozostała w sferze pro
jektów. Część tych projektów sugerowała rozwiązanie ko
munikacji przy jednej linii kolejowej, pozostałe zaś roz;
wiązywały systemy komunikacyjne podziemnych kolei
miejskich. Projekty te różniły się również usytuowaniem
stacji kolejowych stanowiących stacje niezależne, bądź po
łączone z dworcami kolei dalekobieżnych. Rysunek 1 przed
stawia przykład systemu podziemnej szybkiej kolei miej
skiej; rysunek 2 pokazuje urządzenia sieci z uwzględnie
niem potrzeb ruchu kolei dalekobieżnej.
Projekty te nie zostały zrealizowane z braku środków
finansowych. Jednakże problem ten był stale aktualny
i z czasem dyskutowano w coraz szerszym kręgu potrzebę
jego realizacji. Zasadnicza zmiana nastąpiła po roku 1945,
kiedy to rząd węgierski podjął uchwałę o zaprojektowaniu
sieci podziemnej kolei miejskiej i wybudowaniu pierwszej
linii.
Rvs. 3 obrazuje projektowaną i budowaną linię kolei.
Budowę rozpoczęto pochylnią od wschodu, natomiast dalej,
wzdłuż linii w odległości 300—500 m. przystaniono do drą
żenia szvbów. Szvby te w zależności od podłoża wykony
wano bądź metodą studzienną, bądź przez zatapianie keso
nów. Osiągnąwszy głębokość tunelu metro, drążono pro
stopadle w jego kierunku sztolnie dobiegowe. Sztolnie takie
zwykle przecinały się z osia tunelu linii kolejowej i tubingu stacji podziemnej. Dojście od szvbu do tunelu budo
— Projektowane metro
wano z elementów betonowych o przekroju kołowym. Dal
/ -p Kolej istniejąca
"x. cS Projektowane wspólne dworce sze prace związane z budową tunelu kolei prowadzono pod

Problemy komunikacyjne dużych miast można scharakte
ryzować jednym słowem — ciasnota. Tłumaczyć je może
stały wzrost liczby pojazdów mechanicznych na ulicach.
W sposób przekonujący potwierdzają ten stan dane zesta
wione przez prof. Korte w tablicy 1 wykazującej niezbędną
powierzchnię nawierzchni potrzebnej do przetransportowa
nia 200 osób różnymi środkami lokomocji.
Z tablicy 1 wynika, że najmniej korzystnie dla trans
portu pasażerów przedstawia się transport samochodami
osobowymi. Praktyka jednak potwierdza, że między innymi,
uprzywilejowany pod względem zajmowanej powierzchni
jezdni tramwaj, sprawia kłopot użytkownikom jezdni ze
względu na swą powolność.
Trudności komunikacyjne ostrzej występują w śródmieś
ciach, gdyż one najczęściej grupują dzieła architektury,
nie pozwalając na poszerzenie ulic bez obawy zniszczenia
zabytkowych budowli. W poszukiwaniu możliwości rozwią
zania tego problemu, spójrzmy na korzyści przemawiające
za budową podziemnej szybkiej kolei:
a) swoboda w prowadzeniu linii kolejowej, w budowie
linii podziemnej możemy całkowicie pominąć układ komu
nikacyjny ulic i zabudowę; stwarza to możliwość połączenia
naturalnych węzłów komunikacyjnych w sposób najbardziej
dogodny.
b) możliwość zaprojektowania łuków, pozwalająca na
optymalną prędkość eksploatacji linii kolejowej,
c) linia wolna od skrzyżowań poziomych,
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Rys. i

d) budowa nie stwarza zakłóceń w komunikacji na powierzchni,
e) zdolna jest ona odciążyć zatłoczone arterie komunika
cyjne śródmieścia.
Z uwagi na powyższe dane, metro uważane jest dziś za
najlepsze rozwiązanie komunikacyjne w dużych miastach.
Jedną z odmian metro jest podziemna szybka kolej miej
ska, która umożliwia rozwiązanie komunikacji w dużych
miastach, przy równoczesnym powiązaniu wszystkich systeTabliea 1

Środki lokomocji

1
2
100
50
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zestaw tramwajowy
autobusy
motocykli
samochodów osobowych

Ogólna powierzchnia
jezdni w m
* na pojazd

Powierzchnia
w m’/pasażera

180
230
1850
3800

0,90
1,15
9,25
19,00

∙'' ×∙<

Piv. Wschodni

Rys. 2

ciśnieniem przy użyciu tarczy. Należy tu zwrócić uwagę, że ·
w miejscu skrzyżowania się tunelu ze sztolnią dobiegową,
budowano komorę dla zmontowania tarczy, a następnie
drążono tunel stacji i tunel kolei. Roboty tunelowe pro
wadzono z jednego lub dwu kierunków. Wnętrze tunelu
montowano z elementów żeliwnych pod osłoną tarczy·
Przestrzenie poza tubingiem wypełniano zastrzykami ce
mentowymi. Samo przez się jest zrozumiałe, że stanowiska
pracy pod ciśnieniem oddzielone są od strefy normalnego
ciśnienia śluzą powietrzną.
Rysunek 4 ilustruje odcinek tunelu w okolicy stacji. Na
podstawie projektu osobne tubingi przeznaczono dla skła
dów pociągów biegnących w przeciwnych kierunkach. Prze-

krój tunelu stacji wynosi 8 m, a przekrój tunelu kolei —
5 m. Co drugi szyb drążony w odległości 300—500 m, prze
widziany był w miejscu stacji.
Należy wspomnieć, że budowę linii kolejowej wschód—
zachód rozpoczęto w 1950 r., przerwano w 1954 r., a w
1959 r. — wznowiono dalsze prace. Ten fakt rozdzielił
prace geodezyjne na 2 etapy. Pragnę podkreślić, że oso
biście brałem udział w pracach geodezyjnych drugiego

stosując odpowiednie wymogi dokładności. Biorąc pod
uwagę, że całkowita długość tunelu wynosi 15 km, za punk
ty oparcia służyć może sieć triangulacyjna, bądź sieć w
kształcie łańcucha trójkątów. Prace związane z wyznacze
niem trasy tunelu ściśle się zazębiają z miejską siecią
triangulacyjną (rys. 5). Punkty A i B są krańcowymi punk
tami tunelu. Drogą odpowiednio dokładnego pomiaru mo
żemy je włączyć do sieci.
Z określonych punktów AiBi znanych punktów C i D
możemy wyliczyć azymuty (AC) i (BC). Również możemy
wyliczyć (AB) względnie (BA). Tą drogą otrzymamy war
tości kierunków wyznaczenia φ i ∙ψ.
φ = (AC) - (AB)
v = (BA) - (BD)
Ujemną stroną tego postępowania jest to, że wartości
φ i ip obarczone są błędami wszystkich kątów sieci, trud
nymi do uchwycenia. Stąd też wypływa fakt, że określona
dla budowy tunelu niewielka wartość błędu zbicia, możliwa
jest do utrzymania jedynie w oparciu o sieć triangulacyjną wy
sokiej dokładności, przy użyciu
odpowiednio dokładnej metody
pomiaru w celu spełnienia rów
nania:
ε∕y = [±ey(D-T)]J-NK∞.∙
ctg a — εβ∙ ctg β)]" = 0,080 m

gdzie:
ε∣y — maksymalny błąd zbi
cia,
D — odległość miejsca zbicia
do punktu A,
T — odległość od spodka pro
stopadłej punktów do
punktu A,
εa — błąd prawdziwy kąta «,
εβ — błąd prawdziwy kąta β,
εγ — błąd prawdziwy kąta γ,
N — odległość prostopadła od
osi tunelu do punktów
sieci.
Przy pracach geodezyjnych zwią
zanych z budową tej kolei, z
punktu widzenia gospodarczego,
celowe okazało się wykorzysta
nie istniejących punktów miej
skiej sieci triangulacyjnej.
Zapoznajmy się pokrótce z pra
cami związanymi z założeniem
sieci podstawowej. Prace te rozpo
częto w 1932 r. Sieć triangulacyj
na składała się z 7 punktów, sta
nowiących układ centralny, a dłu
gość bazy wynosiła 3576, 31650 m.
Pomiar długości bazy wykonała
Katedra Geodezji Politechniki w
Budapeszcie czterema drutami
inwarowymi, długości 24 m, wy
pożyczonymi z Finlandii, przy
czym
osiągnięto
dokładność
etapu. Stąd też wynika, że piszę o drugim etapie prac na
podstawie własnych doświadczeń.
Dla zobrazowania całości przedstawiam również prace
I etapu w oparciu o literaturę i doświadczenia starszych
kolegów.
Prace geodezyjne związane z budową tunelu można po
dzielić następująco: pomiary sieci punktów podstawowych,
pomiary podziemne i włączenie ich do sieci punktów na
ziemnych, pomiar głębokości szybów, zakładanie punktów
osnowy płaskiej i wysokościowej w pobliżu placu budowy,
a wreszcie prowadzenie tarczy.
Projektanci ustalili maksymalny błąd dla budowy w pła
szczyźnie poziomej, w granicach 80 mm. Ta wartość w
przypadku prowadzenia prac z dwu kierunków wymagała
osiągnięcia średniego błędu:
/ify = ± 27 mm
Wielkość tę można uzyskać przy pracach geodezyjnych,

I :.200 000. Z bazy wykonano 3-krotne rozwinięcie na bok
Nagykevély-Gyertyános. Układ ten zagęszczono punktami
II i III rzędu, a następnie triangulacją niższego rzędu. Po
niżej podaj ę granice średnich błędów położenia punktów
w wymienionych sieciach:
1
I rząd ±
200 000
II rząd i

1
180 000

III rząd ±-----------

120 000

Niższy rząd ± ---------

60 000
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Tablica 3

Tablica 2

Miasto

Berlin
Brema
Budapeszt
Drezno
Sztokholm
Sztrasburg

Błąd
Ferrero

±
±
±
±
±

2,0'
*
1,2
*
0,4
*
0,4
*
1,2
—

Średni błąd
kąta wy
równanego

±
±
±
±
±
+

*2,9
1,5'
*
0,4
*
0,6
1,3'
1,8

Średnia dłu
gość boku
w km

Błąd pun
ktu w nim
przypada
jący na
1 km

6,7
10,7
17,3
12,0
6,8
10,0

__
± 4,0
± 1,5
± 2,0
—
± 2,0

Uwagi

z sieci
państw.
I rzędu
·*
**

a oto granice średniego błędu pomiaru kąta w powyższych
sieciach:
I rząd ± 0,4”

II rząd ± 0,5"
III rząd ± 0,7"

Kąty pomierzono teodolitami: Wild T-2 i Starke-Kammerer.
Na punktach rozwinięcia bazy i punktach sieci I rzędu
pomierzono kąty metodą Schreibera z wagą P = 24. Na
punktach sieci II i III rzędu wykonano pomiar kierunków
w 8 lub 4 repetycjach.
Wyrównanie punktów bazy i sieci I rzędu, a ściślej
pomiaru kierunków, wykonano w jednej grupie punktów
metodą zawarunkowaną.

Nazwa punktu

Rząd

Rodzaj
punktu

Rezso t6r

III

wieża

Vezer utca

III

■wieża

Telep utca

III

sygnał
żelazny

Kδbanya

III

filar

Średni błąd
liniowy sie
ci pierwot.

Przesunię
cie liniowe
po przepro
wadzonej
kontroli

i 6 mm

17 mm

± 7 mm

60 mm

zniszczony
± 8 mm

51 mm

Uwagi

pozostały współ
rzędne
pier
wotne
posiada nowe
współrzędne
Wznowiony z
punktów
na
ziemnych
Posiada nowe
współrzędne

danej w powyższej tablicy. W celu sprawdzenia otrzyma
nych wartości pomierzono również w sposób bezpośredni
10 boków sieci niższego rzędu. Na wyliczone i sprawdzone
pomiarem boki, błąd przypadający na 1 km wynosił śred1
.
nio ± 22,6 mm, co daje wartość błędu względnego ------ — ’
44 300
pozostawało to w sprzeczności z przeprowadzonymi oblicze
niami. Sprzeczność tę uzasadniono okolicznością, że długość
przeciętnego boku sieci, wprowadzonego do obliczeń, wy
nosiła 1,7 km, a długość boku pomierzono bezpośrednio —
0,35 km.
W świetle powyższych danych wynikł problem, czy sieć
triangulacyjna Budapesztu ze względu na swą dokładność,
może być przydatna do prac związanych z wytyczeniem
tunelu. Według instrukcji stosowanej w ZSRR, nawet
punkty III rzędu o względnym błędzie długości boków

.θ ɑɑθ

są dostatecznie dokładne. W sieci miasta Budapesztu punkty
niższego rzędu prawie spełniają powyższy warunek do
kładności.
A więc budapeszteńska sieć triangulacyjna okazała się
przydatna dla robót tunelowych, zwłaszcza że zadanie to
miało być wykonane w oparciu o punkty wyższego rzędu
o dokładności od
,
1
do
50 000----------200 000
1

Sieci II i III rzędu wyrównano metodą pośredniczącą.
W przypadku II rzędu wyrównano 17 punktów w jednej
grupie, a w przypadku III rzędu — po jednym punkcie.
Prace te zakończono w 1935 r.
Zwróćmy uwagę na dane zawarte w tablicy 2, uwidocz
niające dokładność wyżej omówionych sieci w zestawieniu
z charakterystyką sieci niektórych miast Europy.
Analizując sieć na podstawie średnich błędów współrzęd
nych oraz na podstawie średniego błędu liniowego, przypa
dającego na 1 km długości boku, otrzymano błąd względ1
ny wartości
dla boków o przeciętnej wartości po
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Mimo tych pozytywnych wyników nie można było pomi
nąć przeprowadzenia analizy dokładności sieci uzasadnio
nej tym, że punkty jej zostały określone co najmniej przed
20 laty. W tym czasie Budapeszt przeżył tragiczne lata
11 wojny światowej, w następstwie której wiele punktów
niezbędnych do realizacji tego zadania zostało zniszczonych
lub uszkodzonych. Należy tu wspomnieć, że każdy punkt
wysoko położony utrwalono 4 punktami przeniesienia
i 2 czopami kontrolnymi, umożliwiającymi wznowienie
punktu z dokładnością do 1 mm.
Przed przystąpieniem do wznowienia punktów zniszczo
nych i sprawdzenia punktów uszkodzonych, dokładnie
przeanalizowano metodę pomiaru kontrolnego i sposób
wznowienia punktów. W pierwszym rzędzie dokładnie po
mierzono punkty naziemne z czopami kontrolnymi. Dalszą
kontrolę punktów względnie ich wznowienie, przeprowa
dzono w oparciu o punkty naziemne, uprzednio skontrolo
wane i uznane za stabilne — stałe. W analogiczny sposób
przeprowadzono kontrolę stanowisk instrumentów. Gdy
punkt naziemny i czopy kontrolne uległy zniszczeniu, doko
nywano ponownej stabilizacji punktu. Przy stabilizacji —
w miarę możliwości — zachowywano poprzedni kierunek.

Na dawne czopy stanowisk instrumentów wkręcono sygnały
metalowe w kształcie walca na nóżce z rurki (rys. 7).
Sygnały te w praktyce zaspokoiły najwyższe wymagania.
Wartość błędu granicznego dla wznowienia punktu okreś
lono w drodze poniższego rozważania. Przyjęto, że wartości
średnich błędów punktów pierwotnych wyrażają się:

Tablica 4

Nr punktu

687

Py ɪ Px

665

oraz średnie błędy punktów przeniesienia
PLy ɪ PLx

699

a, następnie, że średni błąd wznowionego punktu z punk
tów przeniesienia jest równy błędowi przeniesienia, wów
czas średni błąd punktu wznowienia wyraża się wzorem:
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Py= ± VPy + 2<uly

666

Nr grupy
punktu

I
II
II
III
II
III
III
IV
III
IV

y mm
różnica

X mm
różnica

5

7

1

5

6

5

3

3

1

1

y

X

±0,0020
±0,0025
±0,0015
±0,0075
±0,0075
±0,0062
±0,0034

±0,0020
-0,0021
±0,0016
±0,0027
±0,0031
4-0,0029
±0,0040

±0,0033

±0.0044

(ɪ)
Tablica 5

Px= ± Vp½ + ⅛K

Przyjęto ponadto, że średni błąd punktu przeniesienia sta
nowi połowę wartości błędu średniego punktu przenoszo
nego. Biorąc to pod uwagę:
.
’

(2)

Px = ± P2μx

Błąd możliwy do przyjęcia określono na 3zz, zatem
μ'y max = ± 3 J^2^∕√,
(3)

1

μx max = ± 3 ]zμx

powracając do błędu liniowego otrzymamy:

(4)
Wychodząc z powyższych rozważań punkty sklasyfikowano
na dwie grupy:
1) spełniające warunek (5) — przyjęto współrzędne dawne,
2) nie spełniające warunku (4) — wyznaczano punkt na
podstawie pierwotnych kierunków.
Tablica 3 zawiera dane dotyczące badania niektórych
punktów sieci. Ogółem dla prac związanych z budową pod
ziemnej kolei miejskiej sprawdzono 40 punktów dawnej
sieci. Oczywiście część spośród sprawdzonych punktów
triangulacyjnych, ze względu na przemieszczenie, okazała
się nieprzydatna dla wytyczenia tunelu. Przy zakładaniu
nowych punktów zastosowano niżej podane kryteria:
— w pobliżu osi projektowanego tunelu należało zagęścić
w sposób jednolity układ sprawdzonych punktów sieci
triangulacyjnej,
— punkty położone w pobliżu stanowisk pracy i prze
znaczone do ich obsługi, powinny posiadać widoczność
wzajemną,
— w pobliżu każdego stanowiska pracy powinno być od
2 do 3 punktów triangulacyjnych, wysoko położonych
i przynajmniej 1 punkt naziemny niezbędny do pionowania
szybu.
Dezyderat pierwszy powyższych kryteriów, odnoszący się
do zakładania nowych punktów, został w całości wypeł
niony. Wymienionym w punkcie 2 wymaganiom uczyniono
zadość przez jednolite określenie par punktów szybowych
sąsiednich odcinków tunelu i przez ich wspólne wyrówna
nie metoda Rubina Cholesky. W tym przypadku oriento
wano tunel na podstawie danych uzyskanych z wyrów
nania tej samej grupy. Mimo że przestrzenie pokryte gru
pami punktów wyrównanych, łączących sie na stykach za
chodziły na siebie, to jednak na punktach leżących na gra
nicy połączeń otrzymano podwójne współrzędne. Otrzymane
ta drogą różnice dałv niewielkie wartości, potwierdzając
tym samym wysoką dokładność sieci.
Badając dokładność sieci w miejscach uzupełnionych
nowymi punktami dokonano również pomiaru kątów i z po
równania wartości wyrównanych współrzędnych, wyliczono
kąty skrętu. W przypadku punktu 3 wymagano:
a) by punkt powierzchniowy znajdujący się w sąsiedz
twie szybu leżał wewnątrz trójkąta, którego wierzchołki
stanowiły punkty triangulacyjne wysoko położone.
b) by punkty naziemne jak i punkty na wieżach i w bu
dowlach z jednej grupy miały możliwie wzajemną widocz
ność z punktami triangulacyjnymi najbliższego sąsiedztwa,
c) by punkty triangulacyjne położone wysoko znajdowały
się jak najbliżej osi tunelu, a wreszcie ażeby przynajmniej
jeden z nich znajdował się poza strefą szkód górniczych,

Cel
Jiomierzonc

661

Py = i V^Py
z_ ’

Kąty
Stanowisko

669

683
699
661
687

Skręt
wyliczone
4.2'

143o59
*20,3'

143059,16,l'

192047,41,9'

192o47,42,0'

0,1'

d) by z punktów triangulacyjnych wysoko położonych,
przynajmniej jeden leżał na kierunku prowadzonych robót
górniczych (rys. 8).
Rysunek 9 przedstawia schemat wyrównania punktów,
zaś tablice 4 i 5 zawierają wyniki różnic współrzędnych,
średnie błędy sąsiednich wyrównań, jak również porówna
nie wartości kątów.

μ'ρma∙χ. = ± 3γ2Pθ = 4μρ
*

Biorąc pod uwagę niewielkie wartości skrętu, w praktyce
używano średnią arytmetyczną wartość różnicy współrzęd
nych. Mimo to korzystniejsze jest wyliczenie punktów
w dwóch układach, gdyż zwiększa ono dokładność danych
geodezyjnych, a tym samym daje możność uniknięcia nie
potrzebnych ewentualnych strat przy budowie tunelu. Na
leży tu jeszcze wspomnieć o punktach leżących w pobliżu
tunelu.
Punkty te z reguły — 3 trygonometry położone wysoko
i 1 trygonometr naziemny — leżały w pobliżu osi tunelu
i strefy szkód górniczych, co stwarzało niebezpieczeństwo
przemieszczenia spowodowanego odchyleniem się budowli
od pionu. W celu ustalenia tych przemieszczeń punkty
te poddawano wielokrotnemu sprawdzeniu.
Tak, jak już wcześniej wspomniałem, prace przy bu
dowie tunelu zostały wstrzymane w 1954 r., a następnie
wznowione w 1959 r. W tym czasie we wschodniej części
tunelu pozostał do wykończenia odcinek 900 m długości.
Po wypadkach 1956 r. ponownie wypłynął problem spraw
dzenia sieci na skutek odkształceń tunelu i pozostałych
w nim uszkodzeń. Sprawdzenie rozpoczęto od wznowienia
i ponownego obliczenia punktów naziemnych. Ze względu
na to, że przewidziany do wykończenia odcinek tunelu
łączył dawne stanowiska pracy nr 3—4—5—6, punkty sieci
nawiązania wyrównano w jednej grupie, stanowiącej 10
punktów triangulacyjnych. Wyrównano je metodą pośrednią.
Równania normalne rozwiązano metodą Rubina Cholesky
w Węgierskiej Akademii Nauk, na maszynie cyfrowej M3,
zbudowanej w oparciu o dokumentację ŻSRR. Do określe
nia współrzędnych punktów wykonano obserwacje kierun
ków teodolitem Wild T-2 i T-3, w czterech seriach. Pomiar
kąta uznawano za dobry, gdyż różnica wartości odczytów
koła przy dwóch lunetach mieściła się poniżej 3". Dla wy
równanych współrzędnych przedstawiono poniżej otrzymane
charakterystyczne wyniki, wyrażające maksymalne i^mini-
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malne odchyłki w stosunku do współrzędnych pierwotnych.
Wyniki powyższe potwierdzały konieczność wykonania po
miarów kontrolnych.
Y______________ X____
odchyłki min.
odchyłka max.

+ 0,007 m
— 0,023 m

— 0,002 m
— 0,047 m

Do prac związanych z budową osnów naziemnych nale
żało również założenie sieci punktów wysokościowych.
W dziedzinie osnów wysokościowych sytuacja przedsta
wiała się podobnie jak w przypadku sieci triangulacyjnej.
Nową sieć wysokościową założono niemal jednocześnie po
obu/ brzegach Dunaju: w Budzie w 1932 r. i w Peszcie
w 1934 r. Sieć ta składała się z 974 punktów I rzędu
i 1006 — II rzędu, w 62 poligonach zamkniętych. Działania
ostatniej wojny światowej nie oszczędziły również i tej
sieci. Ze względu na to, że odnowienie jej i uzupełnienie
pociągnęłoby za sobą poważne prace, zdecydowano założyć
nową sieć wysokościowa dla potrzeb budowy podziemnej
kolei miejskiej. Nowa sieć punktów pokrywała pas 500 m
szerokości, a poszczególne punkty wysokościowe znajdo
wały się w odległości od 100—150 m od siebie. Do sieci tej
włączono 143 repery dawnej sieci miejskiej i 117 nowych
reperów ściennych. Do sieci wykorzystano założoną i pro
wadzoną przez teren miasta w latach 1950/51 państwową
sieć niwelacyjną I rzędu. Ze względu na istnienie sieci
państwowej dokonano odrębnego wyrównania sieci w Pesz
cie i Budzie, przeznaczonej do budowy tunelu.
I tak, sieć w Budzie zawierała 40 reperów dawnej sieci
i 28 — nowej, zaś sieć w Peszcie posiadała 103 repery
dawne i 89 — nowych punktów wysokościowych.
W Budzie założono 3 ciągi niwelacyjne wyższego rzędu
o przeciętnej długości ciągu 1,65 km z błędem zamknię
cia 0,22 mm.
Między tymi ciągami wyrównano 12 ciągów niższego
rzędu o przeciętnej długości ciągu 0,88 km z błędem
zamknięcia 0,55 mm.
Na odcinku Deszteńskim założono 1 ciąg wyższego rzędu
o długości 8,65 km i błędzie zamknięcia 1,46 mm. Ciągi
niższego rzędu wyrównano między punktami wyższego rzę

du. Przeciętna długość ciągu niższego rzędu wynosiła
1,08 km, a błąd zamknięcia — 0,87 mm.
Ogólna długość ciągów Zaniwelowanych w Budzie wyno
si — 16,67 km, a w Peszcie — 50,39 km.
Do obserwacji użyto niwelatora firmy Wild N-3 i łat
precyzyjnych z taśmą inwarową. Odchyłkę dopuszczalną
obliczono według wzoru
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/'km = ± 1>2 ∣∕Lkm
stosowanego przy obserwacjach I rzędu niwelacji państwo
wej I klasv. Należy tu jeszcze wspomnieć o pewnym pozy
tywnym fakcie. W związku z powiększeniem obszaru mia
sta do granic wielkiego Budapesztu, zaszła potrzeba zestro
jenia obydwu sieci, tj. sieci miejskiej z lat 1923/34 i prze
chodzącej urzez miasto państwowej sieci niwelacyjnej
z lat 1950/51, co umożliwiło uzupełnienie pokrycia siecią
niwelacyjną terenów przyłączonych. Prace te rozpoczęto
w 1954 r. Do pomiarów włączono również sieć założoną dla
potrzeb budowy metra, dając możność przeprowadzenia
pomɪaru odkształceń punktów tej sieci.
Wyniki
— nr punktu 532 — Nabrzeże Rudolfa — osiadanie 1 mm
—
„
529 — Pl. L. Kossutha
„
0 mm
—
979 — Płn. część Parlamentu
1 mm
J»
—
3086 — Płn. wejście do „
1 mm
**
—
,,
3085 — Płd. wjazd
„
3 mm
—
3084 — Płd. narożnik
,,
5 mm
,,
,»
—
529 — Pl. L. Kossutha E M
6 mm
»
ł>
—
530 — PI. Kossutha 5
3 mm
—
3089 — Nabrzeże Szechenyego 6 >
2 mm
»»
—
555 — Ul. P. Szende
1 mm
—
534 — Ul. Zrinyi 1
0 mm
>>
,»
3088 — Ul. Móri 10
0 mm
—
,»
,»
Wyniki te obrazują wpływ budowy tunelu na położenie
punktów. Widoczne jest osiadanie w kierunku placu Kos
sutha, a następnie, po przekroczeniu osi tunelu, osiadanie
zanika. Znając odległość między dwoma punktami stałymi
możemy określić również szerokość strefy wpływu robót
górniczych.
c.d.n.
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Wvkorzvstanie materiałów ewidencji gruntów dla różnych potrzeb gospodarki narodowej
Sięgając myślą do niedalekiej jeszcze historii, a więc
do roku 1955, pamiętamy poważne trudności, z jakimi
borykały się różne działy naszego życia gospodarczego,
a szczególnie te, których działalność jest ściśle związana,
a nawet oparta na danych o gruntach czy użytkach rol
nych. Wiele instytucji gromadziło różnorakie materiały
z tej dziedziny, o różnej wartości, treści i formie, niejedno
krotnie niezgodne ze soba — mając na uwadze jedynie
zaspokojenie swoich wąskich potrzeb.
Nierzadko były to materiały oparte na ustnej informacji
samych zainteresowanych. Stan ten powodował szereg trud
ności w planowaniu gospodarczym.
Co prawda, w latach 1945—1955 usiłowano uporządkować
dane o gruntach. Usiłowania te okazały się jednak bez
skuteczne, ponieważ podejmowane próby opierały się na
różnorakich założeniach umownych. Nie były one oparte
na pomiarach i dobrych podkładach kartograficznych, ani
nie były podbudowane szczegółowymi dochodzeniami na
gruncie.
Uzyskane wyniki odbiegały znacznie od rzeczywistego
stanu. Okoliczności te spowodowały nieodpartą konieczność
zarówno dla potrzeb społecznych, jak i gospodarczych, za
łożenia jednolitej ewidencji gruntów.
Sporządzony w tym okresie, w postaci tzw. ewidencji I
etapu bilans ziemi, wykazał „brak” około 1,2 min ha grun
tów, co do których nie było wiadomo, kto i w jaki spo
sób je użytkuje.
Ta niedokładność danych o gruntach sprzyjała narasta
niu szkodliwego dla gospodarki narodowej stanu, powodu-
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jąc m.in. znaczne uszczuplenie wpływów z tvtulu podatku
gruntowego, sięgające wielu milionów złotych w stosunku
rocznym. To samo dotyczy obowiązkowych dostaw, które
również w stosunku rocznym zamykały się stratą wielu
milionów kilogramów zboża, ziemniaków i żywca.
W tych warunkach, sporządzenie jednolitej ewidencji
gruntów stało sie czołowym zadaniem gospodarczym.
Uchwalony 2.II.1955 r. dekret o ewidencji gruntów i bu
dynków. już na samym wstępie sformułował i określił
w sposób jasny ⅛aczenie i zakres materiałów, jakie w myśl
jego przepisów maja być sporządzone, a mianowicie: „dane
o gruntach i budynkach, służące za podstawę planowania
gosŋodarezego, wvmiaru nodatków i świadczeń, skupu
i obowiązkowych dostaw, dokonywania wpisów w księgach
wieczystych i zaspokajania uotrzeb gospodarczych, mogą
być oparte wyłącznie na ewidencji (art. 2).
Oznacza to, że dane ewidencji gruntów sa punktem
wyjścia przy rozwiązywaniu różnorodnych zagadnień go
spodarczych w kraju na wszystkich szczeblach zarządzania,
a więc wszędzie tam, gdzie zachodzą procesy planowania
gospodarczego i jego realizacji.
Tę wysoką rangę i wielorakie zastosowanie w dziedzi
nie gospodarki narodowej zawdzięcza ewidencja gruntów
danvm, jakimi dysnonuje. Mówiąc na temat ich wykorzy
stania, niezbędne jest przypomnieć — chociażby pokrótce,
jakie to dane ewidencja zawiera; są to:
— wykaz wszystkich gruntów występujących na obszarze
państwa,
— ich położenie oraz ewentualna nazwa nieruchomości,
w skład której wchodzą,
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— granice państwa, jednostek podziału administracyjne
go, działek, użytków i klas,
— rodzaje użytków,
— klasy gruntów ustalone w wyniku klasyfikacji glebo
znawczej,
— dane o powierzchni,
— osoba właściciela oraz inne osoby, w których włada
niu grunt sie znajduje, jak również miejsce zamieszkania
tych osób (ich siedziba).
Ewidencja gruntów obejmuje zatem wszystkie najważ
niejsze dane dotyczące gruntów położonych na obszarze
każdej gromady, osiedla lub miasta, a w miastach podzie
lonych na dzielnice — na obszarze dzielnicy.
Z tej pobieżnej charakterystyki wynika jasno, że ma
teriały ewidencji gruntów moga i powinny znaleźć bardzo
szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia gospo
darczego i społecznego kraju. Swiadczv o tym najlepiej
zainteresowanie danymi ewidencji gruntów — obok resor
tów rolnictwa i gospodarki komunalnej — także ze strony:
finansów, przemysłu spożywczego i skupu, statystyki, pla
nowania gospodarczego, sprawiedliwości, spraw wewnętr’
nvch. hiidownictwa. leśnictwa, gospodarki wodnej, komu
nikacji itp., których liczba znacznie przekracza „listę” wy
mienioną w art. 7 dekretu.
Powodem tego olbrzymiego, rozszerzającego się coraz
bardziei zainteresowania ewidencją gruntów, są zawarte w
niej jednolite dane, opracowane na podstawie przeprowa
dzonych pomiarów i obliczeń geodezyjnych oraz jednolitej
dla całego obszaru państwa gleboznawczej klasyfikacji
gruntów.
Nie mniejsze znaczenie ma uchwycenie i wprowadzenie
ładu w stosunkach władania gruntami i w sposobie ich
użytkowania.
Dekret z 2.Π.1955 r. postawił jako główny cel uchwy
cenie faktycznego stanu władania ziemią. Ten stan faktycz
ny władania różni sie od stanu prawnego, który przez dłuvi okres i na skutek wielu przyczyn nie był należycie
regulowany. Pozwala on jednak ustalić w każdym przy
padku osobę, która gruntem włada i ma z niego pożytek,
w związku z czym obowiązana jest do określonych świad
czeń na rzecz państwa. Nie znaczy to wcale, że w ewi
dencji gruntów nie ujawnia sie ich właścicieli: troska
jednakże o ujawnienie tytułu własności pozostawiona jest
zainteresowanemu, który zobowiązany jest dostarczyć do
kumenty stwierdzające własność.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że z chwilą za
kończenia prac związanych z zakładaniem ewidencji grun
tów. uzyska sie wreszcie pokrycie mapowe dla obszaru
całego kraju. Pokrycie to — jak wiadomo — było dotych
czas niedostateczne i bardzo różne. Duże połacie kraju
nie miały w ogóle żadnych map Wielkoskalowych. Dla
wielu obszarów istniały tylko fragmentaryczne, zdeaktuaIizowane mapy, których zakres wykorzystania musiał być
z natury rzeczy bardzo ograniczony.
Pokrycie całej powierzchni kraju jednolitymi, aktualny
mi mapami o odpowiedniej treści i skali, wzbogacone da
nymi z zakresu bonitacji gleb, czyli mapami ewidencyi
nymi, stanowi oparcie i podstawę przy rozwiązywaniu
wielu zagadnień gospodarczych.
Znaczenie i korzyści płynące z ewidencji gruntów naj
szybciej zrozumiały resorty finansów oraz przemysłu spo
żywczego i skupu, przyjmując dane ewidencji za podstawę
do ustalenia wymiaru podatków oraz obowiązujących
dostaw.
Dla tych celów wykorzystywane są powierzchnie gospo
darstw, powierzchnie użytków i klas, dane określające
osobę właściciela lub osobę władającą, miejsce zamieszka
nia tych osób oraz informacja o tym, jakimi gruntami
i gdzie położonymi osoby te ponadto władają. Dane te ma
ją bardzo istotne znaczenie przv ustalaniu wymiaru po
datku gruntowego — przez właściwy terytorialnie organ
wymiarowy, pozwalając ustalić w każdym przypadku
właściwą stawkę podatkową i prawidłową podstawę
wymiaru.
Wydana w r. 1965 instrukcja nr 3/65 Ministerstwa Finan
sów w sprawie zakładania i prowadzenia gromadzkich
ksiąg gospodarczych wyraźnie określa, że zakłada się je
według grup rejestrowych ewidencji gruntów, przy szcze
gólnym wykorzystaniu danych z zestawień jednostek reje
strowych dotyczących:
— osoby właściciela lub osoby władającej,
— powierzchni użytków i klas, które stanowią podsta
wę do wypełnienia tablicy 4 w karcie gospodarstwa.

Ponadto przepisy tej instrukcji powierzają właściwym
do spraw ewidencji organom prezydiów rad narodowych
nadzór nad danymi objętymi tablicami 4 i 5 kart gospo
darstw.
W przepisach resortu przemysłu snożywczego i skuŋu
na temat wykorzystania danych ewidencji gruntów dla
potrzeb resortu, należy podkreślić zawarte w instrukcji
nr 2/60 z 15.VI.1960 r. takie oto sformułowanie:
„podstawa do ustalenia wysokości obowiązkowych dostaw
w zakresie obszaru przedmiotu własności lub władania, ro
dzaju i klas gruntów poszczególnych jednostek rejestro
wych, sa dane wynikające z zapisów w urzędowej ewiden
cji gruntów...”,
,.przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw uznaje
się dzierżawy gruntów wpisane do ewidencji gruntów
w wydziałach rolnictwa...”
Wykorzystanie danvch ewidencji ma również miejsce
przy zalesianiu gruntów, a mianowicie przy wykonywaniu
ustawy z 14.VI.1960 r. o zagospodarowaniu lasów i nieu
żytków nie Stanowiacvch własności naństwa oraz niektó
rych lasów i nieużytków państwowych. Art. 22 tej ustawv
określa, jakie gruntv podlegają zalesieniu na zasadach
i w trybie ustawv. Informacje o tych gruntach daje ewi
dencja, w oparciu o przeprowadzona klasyfikacje glebo
znawcza, podczas której zostały określone obszarv prze
znaczone do zalesienia i oznaczone symbolami „Rz VI”
oraz PsZ VI”.
W związku z Przenisem art. 1 usta. 2 dekretu z 2.11.
1955 r„ który stanowi, że dane o gruntach i budynkach
zawarte w rejestrach ewidencyjnych służą za podstawę
dokonywania wpisów w księgach Wieczvstvch — dotych
czasowe normy prawne resortu sprawiedliwości w zakre
sie ksiąg wieczystych zostały odpowiednio znowelizowane.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z. 9.V.1961 r.
w sprawie zmiany przepisów o zakładaniu i prowadzeniu
ksiąg Wieczvstvch vmrowad-nlo obowiązek korzystania
z materiałów ewidencji gruntów ŋrzv Hokonvwaniu wpisów
w dziale I tvch ksiąg. Znalazło to swój wyraz w następu
jącym sformułowaniu:
..§ 7. Onis nieruchomości (wypis z reiestru gruntów)
mane sn∩rzadza organ państwowej służby geodezyjnej
i kartograficznej właściwy w sprawach ewidencji grun
tów... W razie, gdy wpisv w dziale Pierwszvm księgi wie
czystej dotyczące oznaczenia nieruchomości sa niezgodne
z rzeczywistym stanem rzeczy, bądź sa niezupełne albo nie
odpowiadają wymaganiom S 6. Povdnno nastanić odpo
wiednie sprostowanie tvch wpisów. Podstawę sprostowa
nia stanowią dokumenty wystawione przez organa pań
stwowej służby geodezyjne( i kartograficznej, właścJwe
w <≈nrawach prowadzenia ewidencü gruntów”
GTovrnv TTrzad Statvstvcznv (GUS) — to jeden z najpo
ważniejszych ..kontrahentów”, którv dane ewidencji grun
tów Wvkorzvstuie w szerokim zakresie, w różnych uję
ciach statystycznych, przy opracowywaniu różnych zagad
nień gospodarczych.
Miedzy innymi dane ewidencji gruntów są wykorzysty
wane w dorocznych spisach rolnych.
Dla prac analitvcznvch tego resortu bardzo ważnymi ele
mentami sa powierzchnie jednostek administracyjnych, do
których odnoszone sa wskaźniki porównawcze dotyczące:
stosunków demograficznych, struktury społecznej i gospo
darczej oraz różnego rodzaju danvch z dziedziny rolnictwa,
leśnictwa itd. Dotychczasowe dane GUS. Wvkorzystvwane
wszechstronnie dla potrzeb gospodarczego planowania, są
w miare zakładania ewidencji gruntów dla poszczególnych
powiatów sukcesywnie uzupełniane, bądź zastępowane
materiałem liczbowym coraz bardziej ścisłym, pochodzącym
z tej ewidencji.
Szerokie i wielostronne są możliwości wykorzystania da
nych o gruntach zawartych w ich ewidencji, przy różno
rodnych opracowaniach i przy realizacji zadań wynikają
cych z ustaw:
— o planowaniu przestrzennym.
— o popieraniu wodnych melioracji dla potrzeb rolnictwa,
— o podziale nieruchomości na terenie miast i osiedli,
— o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych
w miastach i osiedlach,
— o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, itd.
Podstawą wszelkiego planowania gospodarczego jest pra
widłowa informacja o stanie istniejącym. Na wszystkich
szczeblach planowania gospodarczego, a więc przy pracach
nad:
— planem perspektywicznym rozwoju gospodarki naro
dowej, planem krajowym i planami regionalnymi,
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— planami wieloletnimi, dwuletnimi, rocznymi oraz
wszelkiego rodzaju miejscowymi planami zagospodarowa
nia przestrzennego,
— niezbędna jest znajomość danych wyjściowych, opar
tych na szczegółowych i wiernie odtwarzających rzeczywi
sty stan materiałach. Jednym ze źródeł takich materiałów
jest ewidencja gruntów.
Analizując treść rejestrów gruntów oraz map ewiden
cyjnych, znajdujemy w nich dane niezbędne dla planistów,
agronomów, ekonomistów, archiwistów, geodetów-urządzeniowców. Dane te informujące o stanie zasobów tereno
wych według ich jakości, sposobu użytkowania i stanu wła
dania, stanowią podstawowy materiał dla planowania, pro
jektowania osiedli czy przebudowy struktury rolnej wsi.
Są one właściwie jedynym punktem wyjścia do wszelkich
rozważań i poczynań związanych z gospodarką terenami
w najróżniejszych jej aspektach tak w mieście, jak
i na wsi.
Dla gospodarki terenami niezbędne jest opracowanie
planu zagospodarowania przestrzennego na mapie ewiden
cyjnej> celem ustalenia skutków gospodarczych zaprojek
towanych zmian terenowych w zakresie: użytkowania te
renu, potrzeb wywłaszczenia i związanych z tym odszko
dowań finansowych, wymiany gruntów itp.
Szczególne znaczenie mają materiały ewidencji gruntów
przy planowaniu rozwoju form gospodarczych w rolnictwie
oraz przekształceń terenów rolnych. Dane te uzupełnione
informacjami dotyczącymi wielkości produkcji, umożliwia
ją właściwe ustosunkowanie się do istniejącej sytuacji
w rolnictwie określonego obszaru i zachodzących w nim
przemian, co jest niezbędnym warunkiem prawidłowej
koncepcji przyszłego zagospodarowania danego terenu.
Racjonalne planowanie zabiegów gospodarczych, orga
nizacyjnych i urządzeniowo-rolnych nie może zatem mieć
miejsca bez wykorzystania i odpowiedniej analizy danych
ewidencji gruntów.
Projektowanie działek budowlanych na wsi, przeznaczo
nych pod budownictwo mieszkaniowe, na cele użyteczności
publicznej, administracji i usług oraz gospodarka tymi te
renami — muszą być celowe i ekonomicznie uzasadnione.
Aby spełnić te warunki należy dokładnie poznać strukturę
każdej wsi wchodzącej w skład obszaru osadniczo-rolniczego oraz określić rodzaj istniejącej gospodarki i kierunek
jej rozwoju. Ustalić przy tym trzeba również, jakie obiekty
użyteczności publicznej znajdują się już na danym terenie
a jakich jeszcze brak. Ważnym czynnikiem będzie tu obszar
wsi, który zadecyduje nieraz, czy opłaci się budować
w niej ośrodek zdrowia, szkołę, sklep itp. czy też należy
zlokalizować je inaczej.
Wykorzystując we właściwy sposób materiały ewiden
cyjne można przeprowadzić analizę nie tylko w odniesieniu
do pojedynczej wsi, ale i do całych gromad lub powiatu.
Z wielkim powodzeniem może być wykorzystana ewiden
cja gruntów przy pracach melioracyjnych. Do niedawna dla
celów projektowania urządzeń melioracyjnych z reguły
sporządzano nowe podkłady geodezyjne. Wykonywano przy
tym pomiar stanu posiadania, a następnie ustalano wykaz
gospodarstw objętych działaniem obszaru konkurencyjnego.
Podrażało to znacznie wykonanie projektu, absorbowało
moc produkcyjną melioracyjnych biur projektowych oraz
wydatnie opóźniało wykonanie prac.
Obecnie coraz częściej dla tych prac wykorzystywane są
mapy ewidencyjne, uzupełnione jedynie pomiarem wyso
kościowym. Tam, gdzie wymagane są podkłady o innej
skali, służba melioracyjna wykonuje je nadal we własnym
zakresie, ale granice stanu posiadania brane są z map
ewidencyjnych. Obliczenie obszaru konkurencyjnego wyko
nuje się wyłącznie na mapach ewidencyjnych, po wkreśleniu na nie granic tego obszaru oraz urządzeń wodno-melio
racyjnych. Przyśpiesza to przebieg prac melioracyjnych oraz
przygotowanie dokumentacji ostatecznej.
Materiały ewidencji gruntów są również szeroko wyko
rzystywane przy wykonywaniu postanowień zawartych
w uchwale nr 198 Rady Ministrów z 12.VII.1966 r. w spra
wie ochrony użytków rolnych. Wykorzystanie ewidencji
gruntów znalazło szczególny wyraz w podstawowych zało
żeniach tej uchwały, w myśl których:
— ochroną objęte są grunty, położone w granicach admi
nistracyjnych miast, osiedli i gromad, które w ewidencji
gruntów wykazane są jako użytki rolne,
— na cele nie związane z produkcją rolniczą mogą być
przeznaczane przede wszystkim nieużytki oraz użytki rolne
słabej jakości, wykazane w ewidencji gruntów w V i VI
klasie,
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— grunty dobrej jakości, wykazane w ewidencji gruntów
w klasach I—IV, mogą być przeznaczone pod inwestycje
wówczas, gdy brak jest nieużytków lub gruntów słabej
jakości — oraz w przypadkach uzasadnionych szczególnie
ważnymi względami ogólnopaństwowymi lub ekonomicz
nymi.
Podjęcie tak szeroko zakrojonej pracy, jaką jest spo
rządzenie szczegółowych map glebowo-rolniczych i glebo
wych dla całego kraju, nie byłoby możliwe bez wykorzy
stania odpowiednich podkładów mapowych oraz danych
gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Bogaty materiał ewi
dencyjny przyśpiesza i ułatwia wykonanie tych map, przy
niewielkim stosunkowo nakładzie sił i środków. Kopie map
ewidencyjnych i ich bogata treść sytuacyjna są wykorzy
stywane dla opracowania redakcji terenowej wspomnia
nych map, przeprowadzenia badań nad zasobnością gleb
przez stacje chemiczno-rolnicze, określenie kompleksów
glebowych w granicach sytuacji terenowej oraz sporządze
nia samej mapy glebowo-rolniczej. Dane obliczeniowe za
warte w operacie ewidencji gruntów, wykorzystywane są
przy określaniu powierzchni kompleksów rolniczej przy
datności gleb oraz w celu sporządzenia odpowiednich
aneksów opisowych do map.
Wszechstronne wykorzystanie materiałów ewidencji grun
tów ma miejsce także przy przekazywaniu nieruchomości
państwowych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej,
administrowaniu majątkiem Państwowego Funduszu Ziemi
oraz przy obrocie nieruchomościami rolnymi.
Przy przekazywaniu nieruchomości państwowych nie
zbędne są takie materiały jak: wyrys z mapy ewidencyj
nej, obrazujący przebieg granic działki będącej przedmio
tem przekazania, jej numer, granice użytków i klas oraz
ich oznaczenie; wyciąg z rejestru gruntów zawierający dane
o powierzchni obiektu.
Państwowy Fundusz Ziemi PFZ — będący wyodrębnioną
administracyjnie masą majątkową posługuje się materiałem
ewidencyjnym dla celów:
— ustalenia ogólnego obszaru gruntów PFZ na terenie
danej jednostki ewidencyjnej,
— określenie numerów i powierzchni poszczególnych
działek,
— określenia powierzchni użytków i klas w działkach,
— wprowadzania zmian w stanie posiadania,
— ustalania i wymiaru zaliczek za nadzielone grunty,
— analizy ruchu w użytkowaniu gruntów,
— obejmowania poszczególnych działek umowami dzier
żawnymi,
— ustalania obszarów użytkowych bezumownie lub nie
wydzierżawionych,
— dokonywania rozrachunków z ustępującymi użytkow
nikami itp.
Odnotowane w ewidencji gruntów terminy ważności
umów dzierżawnych pozwalają ponadto na kontrolę (ze
szczebla powiatu) prawidłowości pracy biur gromadzkich
rad narodowych.
Nieco odmiennie przedstawia się wykorzystanie materia
łów ewidencji gruntów przy czynnościach związanych
z prywatnym obrotem nieruchomościami rolnymi, zwłaszcza
przy podziale i zniesieniu współwłasności takich nierucho
mości. Dopuszczalność tych transakcji jest uzależniona od
tego, czy odpowiadają one normom obszarowym, dla któ
rych ustalenia duże znaczenie ma określenie powierzchni
użytków rolnych w gospodarstwie. Przy ustalaniu obszaru
użytków rolnych, wchodzących w skład danego gospodar
stwa obowiązują dane, wykazane w ewidencji gruntów.
Popatrzmy dalej, jakie informacje możemy uzyskać z da
nych ewidencji gruntów przy ustalaniu potrzeb rolnictwa,
dotyczących polepszenia aktualnej struktury terenowej go
spodarstw rolnych. Z map i rejestrów ewidencji gruntów
możemy odczytać strukturę przestrzenną gospodarstw, ich
obszary, skład użytków, klasy bonitacyjne, liczbę i rozmia
ry działek, stan ich rozproszenia, istniejącą szachownicę
gruntów — w odniesieniu zarówno do gospodarstw indywi
dualnych, jak i do PGR, rolniczych spółdzielni produkcyj
nych, gruntów uprawianych zespołowo przez kółka rol
nicze itp.
Odpada obecnie potrzeba wykonania całego szeregu czyn
ności wstępnych, od których musiał zawsze zaczynać swo
ją pracę geodeta-projektant, celem zebrania i odpowied
niego opracowania danych wyjściowych. Wszystkie okreś
lające stan wyjściowy dane, łącznie z klasyfikacją gruntów,
są zawarte w dokumentacji ewidencyjnej. Projektant może
poprzestać niemal w każdym przypadku na zapoznaniu się
i przeanalizowaniu gotowej dokumentacji wyjściowej.

Może niekiedy zajść potrzeba wprowadzenia do tej do
kumentacji nielicznych drobnych poprawek i uzupełnień,
jak również wzbogacenia danych określających klasy grun
tów niektórymi dodatkowymi, elementami, jak np. podzia
łem terenu na strefy ekonomiczne itp. Po tych wstępnych
i nieskomplikowanych zabiegach można w każdym niemal
przypadku przystąpić do właściwej pracy projektowej. Na
leży przypuszczać, że cykl pracy skróci się w związku z tym
co najmniej o połowę.
Umiejętne wykorzystanie zasobu materiałów informacyj
nych zawartych w ewidencji gruntów, stwarza poważne
możliwości zwiększenia przerobu przy pracach związanych
z przebudową ustroju ,rolnego oraz zamykania całego cyklu
tych prac w okresie czasu stosunkowo krótkim, nie powo
dującym dezorganizacji życia gospodarczego i społecznego
jednostki, objętej tym zabiegiem.
Przedstawione tu pokrótce dane, dotyczące wielostron
nego wykorzystania materiałów ewidencji gruntów, nie
wyczerpują rzecz jasna całego wachlarza możliwości ich
zastosowania przy rozwiązywaniu różnorodnych problemów
gospodarczych.
Niekiedy jednak (chociaż obecnie coraz rzadziej) słyszy
się głosy przedstawicieli pewnych resortów, że zawarty
w operacie ewidencji gruntów materiał w obecnej jego
formie jest dla ich działalności mało przydatny — nie wy
starczający. Jest to zasadnicze nieporozumienie. Ujęcie
w ewidencji gruntów wszystkich elementów, potrzebnych
dla działalności wszystkich resortów, rozbudowałoby niepo
miernie operat ewidencyjny, uniemożliwiając szybką jego
aktualizację, a jednocześnie przekroczyłoby ramy przepisów
dekretu z 2.II. 1955 r. Stwierdzenie bowiem, że dane o grun
tach i budynkach zawarte w ewidencji służą między inny
mi za podstawę do zaspokajania potrzeb gospodarczych, nie
powinno i nie może być rozumiane jako delegacja do roz

szerzenia zakresu ewidencji gruntów i budynków poza
ramy zakreślone bardzo wyraźnie tym dekretem.
Ewidencja gruntów obejmuje jedynie podstawowe dane
określone przepisami dekretu; dane te stwarzają ramy dla
opracowania przez poszczególne zainteresowane resorty —
własnej, bardziej szczegółowej dokumentacji, w postaci
,,ewidencji pomocniczej”, odpowiadającej ich potrzebom.
Chodzi jednakże o to, by taka „resortowa ewidencja” opie
rała się na podstawowych danych ewidencji gruntów i bu
dynków, stanowiących materiał wyjściowy.
Pomocniczą „ewidencję” dla własnych potrzeb, zawiera
jącą takie np. elementy jak: urządzenia podziemne-kanalizacyjne, wodociągowe, telefoniczne; wykazanie w odręb
nych rubrykach terenów mieszkalnych, przemysłowych,
przeznaczonych na inne cele; szczegółowa klasyfikacja dróg;
podział wód na spławne, żeglowne itp. prowadzić mogą dla
własnych celów i w szeregu przypadków już prowadzą nie
które resorty.
Resort finansów oraz resort przemysłu spożywczego i sku
pu czynią to w postaci już wspomnianych gromadzkich
ksiąg gospodarczych, wykorzystując przy tym w szerokim
zakresie dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków.
Ministerstwo Komunikacji, zarządzeniem z 14.III.1963 r.
wprowadziło ewidencję dróg publicznych nadzorowanych
przez Ministra Komunikacji. Centralny Urząd Gospodarki
Wodnej w zarządzeniu z 22.V.1964 r., w sprawie prowadze
nia katastru wodnego — podał sposób i zakres wykorzysta
nia danych z operatów ewidencji gruntów, podlegających
zamieszczeniu w katastrze wodnym.
Umiejętne posługiwanie się bogatą treścią ewidencji grun
tów, na którą składa się cały szereg aktualnych i ścisłych
informacji o gruntach i ich użytkownikach z pewnością
pomoże wielu jeszcze innym instytucjom w prawidłowym
rozwiązywaniu ich resortowej problematyki.

z 2VCM Obcamizaczi
Prace geodezyjne w kolejnictwie

We wrześniu br. (w dniach od 12
do 14) odbyła się w Zilinie w Cze
chosłowacji pierwsza ogólnopaństwowa
konferencja na temat prac geodezyj
nych w kolejnictwie CSD. W konfe
rencji tej wziął udział przedstawiciel
geodetów polskich, pracujących w ko
lejnictwie (jako przedstawiciel Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich i Mini
sterstwa Komunikacji), inż. Zygmunt
Gruca — naczelnik Oddziału Geode
zyjnego PKP w Szczecinie. Byli rów
nież przedstawiciele geodetów zatrud
nionych w kolejnictwie z Węgier
i NRD.
Materiał konferencji był bardzo obfi
ty. Dotyczył w przeważającej części
kolejowych pomiarów realizacyjnych,
głównie projektowania i tyczenia roz
jazdów łukowych w różnych układach
i o różnych parametrach. Jest to dzie
dzina rozległa, wymagająca dużej pod
budowy teoretycznej.
Drugim wybijającym się tematem
były zdjęcia fotogrametryczne pasa
gruntów kolejowych. Na kolejach ĆSD
plany sytuacyjno-wysokościowe spo
rządzane są metodą Stereofoto.
W czasie konferencji demonstrowano
urządzenia do wykonywania przekro
jów tuneli metodą foto. Przekroje spo
rządzane są w skali 1 : 50, dokładność
pomiaru 1—2 cm.
Na kolejach czechosłowackich wyko
nywanie przekrojów tuneli jest za
gadnieniem bardzo ważnym, wiążącym

iz

się z bezpieczeństwem ruchu kolejo
wego. Demonstrowany przyrząd jest
ekonomiczny i pożyteczny z uwagi na
b. dużą ilość tuneli kolejowych w ¿SR,
a także jako dający ciągły pełny obraz
przekroju.
W trzecim dniu narady wygłoszony
został przez przedstawiciela SGP re
ferat pt. „Kolejowa służba geodezyjna
w Polsce”, wysłuchany z dużym Za
interesowaniem, tym bardziej że jak
mówili później koledzy czechosłowac
cy, bez tłumacza był zrozumiany przez
około 70% słuchaczy.
Naradę cechowała wysoka dyscypli
na i sprawna organizacja. Po konfe
rencji odbyła się wycieczka autokarem
w góry Małej Fatry. Po drodze poka
zywano nam okolice, w których wal
czyli partyzanci słowaccy w czasie
II wojny światowej.
Organizatorzy konferencji wyrażali
życzenia nawiązania bliższych i szer
szych kontaktów zawodowych i kole
żeńskich z geodetami polskimi pracu
jącymi w kolejnictwie. Podali także
propozycje wymiany literatury oraz
doświadczeń i publikacji geodezyjnych
i kolejowo-drogowych.
Zarówno w czasie obrad jak i ze
brania towarzyskiego panowała przy
jemna i życzliwa atmosfera i uczynny
i ciepły stosunek kolegów czechosło
wackich do uczestników konferencji.
Na specjalne podkreślenie zasługuje
serdeczna troskliwość jednego z gos

podarzy inż. J. Solca, członka Zarządu
Słowackiego Stowarzyszenia Geodetów
w Bratysławie. Zadzierzgnięto sympa
tyczne więzy koleżeńskie z wieloma
uczestnikami konferencji.
Inż. Zygmunt Gruca

Z Zielonej Góry
W okresie „Dni Zielonej Góry” Od
dział Wojewódzki Stowarzyszenia Geo
detów Polskich w Zielonej Górze goś
cił 30-osobową wycieczkę geodetów w
Oddziale SGP w Koszalinie. Wyciecz
ka miała charakter krajoznawczy. Ko
ledzy z Koszalina zwiedzili zabytki
Zielonej Góry: Wieżę Braniborską, a
także nowo budujące się osiedle miesz
kaniowe, jak Wazów II i III z Wyższą
Szkołą Inżynierską i miasteczkiem dla
dzieci, wyposażonym w sygnalizację
świetlną i znaki drogowe.
Uczestnicy wycieczki wzięli również
udział w imprezach związanych z za
kończeniem winobrania. Zwiedzano
również Łagów — perłę Ziemi Lubus
kiej oraz Gorzów, w którym uczestni
cy wycieczki zaznajomili się z praca
mi Geodezyjnymi Pracowni Miejskiej.
W Gorzowie zwiedzano również naj
większą w kraju fabrykę włókien
sztucznych.
W. Guzinski
Zielona Góra
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APEL
do Koleżanek i Kolegów członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Dla utrwalenia pamięci całokształtu działalności, rozwoju
i dorobku organizacji społecznej geodetów polskich oraz jej
czołowych aktywistów z terenu m. st. Warszawy i woje
wództwa warszawskiego, Zarząd Oddziału Stoleczno-Wojewódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich podjął jed
nogłośnie inicjatywę opracowania „Monografii”.
W związku z powyższym Zarząd Oddziału gorąco apeluje
do zarządów kół zakładowych SGP, do wszystkich członków
SGP, a w przypadku nieżyjących aktywistów zwraca się
również do ich rodzin i przyjaciół o aktywne włączenie się do
tej tak poważnej pracy i nadsyłanie pod adresem Zarządu
Oddziału wszelkich materiałów i informacji o organizacji,
działalności, rozwoju i dorobku naszego zrzeszenia oraz
jego czołowych aktywistów z uwzględnieniem różnych okre
sów rozwojowych, jak b. Związku Mierniczych RP, Sto
warzyszenia Naukowo-Technicznego Geodetów Polskich,
a następnie Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Pożądane jest, aby nadsyłane materiały zawierały dane
następujące:
1. Składy osobowe członków założycieli i daty powstania
b. Oddziału Warszawskiego i Oddziału Województwa War
szawskiego ZMRP oraz dane dotyczące połączenia tych od
działów w jeden Oddział Stoleczno-Wojewodzki.
2. Składy osobowe kolejnych zarządów oddziału, komisji
rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz okresy ich kadencji,
tematykę ich pracy społecznej, jej przebieg i rozwój ze
szczególnym uwzględnieniem ilości członków, działalności
poszczególnych komisji oraz treści podejmowanych uchwał

i akcji specjalnych, ilości kół zakładowych i ich działalności
oraz dorobku ogólnego.
3. Składy osobowe członków założycieli i członków zarzą
dów kół zakładowych i komisji rewizyjnych, daty powsta
nia i składy osobowe kolejnych zarządów i komisji, tema
tykę i formy pracy tych kół oraz przebieg rozwoju, ze
szczególnym uwzględnieniem ilości członków, treści podej
mowanych uchwał i akcji specjalnych.
4. Życiorysy wraz z fotografiami aktywistów SGP z pod
kreśleniem ich osobistego wkładu w rozwój działalności
kola, oddziału lub w ogóle Stowarzyszenia Geodetów.
5. Opisy i fotografie dotyczące poszczególnych walnych
zgromadzeń oddziału, konferencji naukowo-technicznych,
narad, akcji odczytowo-szkoleniowych i innych akcji spe
cjalnych.
6. Informacje pisemne w formie pamiętników i inne.
Zarząd Oddziału gorąco apeluje do wszystkich Koleża
nek i Kolegów o żywe zainteresowanie się sprawą „Mo
nografii” i o możliwie szybkie nadsyłanie wymienionych
wyżej danych i materiałów.
Za nadsyłane materiały będą w miarę możliwości wy
płacane honoraria autorskie na zasadach obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
Za Zarząd Oddziału Stoleczno-Wojewodzkiego SGP

Przewodniczący Oddziałowej
Komisji Kroniki

(—) Mgr inż. Józef Zgierski

Przewodniczący Zarządu
Oddziału Stoł.-Woj.

(—) Dr inż. Stanisław Pachuta

IV FESTIWAL FILMÓW TECHNICZNYCH
W dniach od 10 do 15 kwietnia br.
odbył się w Budapeszcie IV Festiwal
filmów technicznych, na który zgłoszo
no ogółem 227 filmów krótkometrażowych o tematyce technicznej, wypro
dukowanych po 1 Iipca 1964 r., (czar
no-białych lub kolorowych, nakręco
nych na taśmie 35 lub 16 mm).
Na Festiwalu reprezentowane były
prawie wszystkie kraje europejskie
oraz Zjednoczona Republika Arabska
i India.
Najwięcej filmów zgłosili gospodarze
Festiwalu.
Polska zaprezentowała 9 filmów (wy
produkowanych głównie przez Wy
twórnię Filmów Oświatowych).
Filmy wyświetlano w wersji języko
wej oryginalnej z jednoczesnym tłu
maczeniem na języki: angielski, nie
miecki i rosyjski.

Temat filmów obejmował różne dzie
dziny techniki, na przykład:

— transport i komuni
kacja
— maszyny i urządzenia
— technika telekomuni
kacyjna
— materiały budowlane

— 40 filmów
— 48
„
— 18
— 15

„
„

dalej: automatyka, biologia, meteoro
logia, rolnictwo i eksploatacja mine
rałów.
Filmów na temat zagadnień geode
zyjnych — niezależnych tematycznie —
nie było, z wyjątkiem filmu produkcji
Zachodnioniemieckiej, na temat auto
matycznego koordynatografu ,,ARISTOMAT”. Film obrazował zasadę dzia
łania
koordynatografu,
urządzenia
miejsca wejścia informacji, możliwości

zastosowania do różnych celów tech
nicznych, między innymi do sporządza
nia planów geodezyjnych.
W grupie filmów dotyczących auto
matyzacji obliczeń, pokazano maszyny
cyfrowe i analogowe oraz urządzenia
telekomunikacyjne (dalekopisy), coraz
szerzej stosowane także w geodezji.·
Wiele filmów, wyprodukowanych
przez różne firmy, miało charakter re
klamowy.
Z wyświetlanych 9 filmów polskich
— dwa otrzymały nagrody. Brązowy
medal otrzymał film pt. „Plazmatron”,
produkcji Wytwórni Filmów Oświato
wych oraz film zrealizowany przez
Ośrodek Medyczny Ministerstwa Ko
munikacji, poświęcony testowym ba
daniom sprawności maszynistów pocią
gów dalekobieżnych.

IN MEMORIAM
Józef Walaszyk
Dnia 11 kwietnia 1967 r. zmarł w
Poznaniu
przedwcześnie,
tragiczną
śmiercią kolega
Józef Walaszyk.
Opuścił szeregi i grono przyjaciół su
mienny i wypróbowany, uczynny,
aktywny do ostatnich dni kolega
i długoletni członek Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Józef Walaszyk urodził się w Po
znaniu 3 marca 1898 r. Służbę w za
wodzie rozpoczął, w tak zwanym daw
niej urzędzie katastralnym w ro
ku 1912.
W roku 1919 wstąpił jako ochotnik
do służby wojskowej, skąd na sku
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tek reklamacji ówczesnego Urzędu Wo
jewódzkiego został wkrótce zwolniony.
Od września 1919 r. pracował w urzę
dach katastralnych różnych powiatów
województwa poznańskiego do końca
sierpnia 1939 roku.
W czasie okupacji pracował jako
technik mierniczy w Wojewódzkim
Urzędzie Katastralnym w Poznaniu.
W roku 1945 Józef Walaszyk jako pra
cownik tego urządu brał udział w
uratowaniu przed zniszczeniem przez
okupanta i zabezpieczył bezcenne do
kumenty katastralne, mapy miasta Po
znania i całego województwa oraz
większą ilość sprzętu technicznego.

ici
ąaaze
ŋ-

dici

Po zakończeniu działań wojennych,
w maju 1945 r. został okresowo dele
gowany do grupy operacyjnej na Zie
mie Zachodnie, celem zebezpieczenia
dokumentów katastralnych i organizo
wania referatów geodezyjnych. Obda
rzony zdolnościami organizacyjnymi
i znajomością zawodu, odgrywał znacz
ną rolę w organizowaniu i z całym
poświęceniem pracy tej się oddawał.
W maju 1950 r. przeniesiony został
do nowo powstałego Przedsiębiorstwa
Fotogrametrii i Kartografii, w którym
pracował do chwili przejścia na eme

ryturę tj. do 1964 r. W przedsiębior
stwie tym zajmował stanowisko star
szego inspektora normowania, zaskar
biając sobie wdzięczność i uznanie
grona współpracowników i przełożo
nych. Poza pracą zawodową w przed
siębiorstwie, przez szereg lat prowa
dził pracę klasyfikacji gruntów.
Z całym poświęceniem oddawał się
również pracy społecznej, piastując
przez szereg lat różne stanowiska w
związku zawodowym i Stowarzyszeniu
Geodetów Polskich. Był również se
kretarzem POP w zakładzie pracy.

W uznaniu osiągnięć zawodowych
i pracy społecznej Józef Walaszyk
odznaczony został srebrnym i złotym
krzyżem zasługi, złotą odznaką za za
sługi w geodezji i kartografii oraz
srebrną odznaką NOT.
Mimo przejścia na emeryturę intere
sował się zagadnieniami przedsiębior
stwa i utrzymywał stały kontakt
z kolegami. Śmierć przerwała Jego
pracowite życie, budząc wśród przy
jaciół i kolegów szczery żal.

W analogiczny sposób otrzymujemy
równanie 2) i 3).

skąd po rozwiązaniu otrzymamy:
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(R1 +Riγ = (R1-R3Y+a
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2)

(R1 + R3γ = (R1 — R3Y + c2

Rozwiqzanie zadania nr 48

3)

(Ri + R3γ = (R2-R3Y+ b*

Rozwiązanie zadania nr 48 nadesłało
36 osób. Prawidłowa odpowiedź jest
następująca:

po uproszczeniu otrzymamy trzy rów
nania z trzema niewiadomymi: R1,
R2 i ¾
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R1 — 81 mm
R2 = 49 mm
R3 = 36 mm
Zadanie nie było trudne, wymagało
jednak wyobraźni przestrzennej, gdyż
trójkąt powstały z połączenia środków
kul nie pokrywa się z trójkątem po
wstałym z połączenia punktów styku
kul z płaszczyzną, na której kule te
spoczywają.
Toteż tok rozwiązania jest następu
jący:
Rys. 1 pokazuje styk dwu kul, co
znajduje swój wyraz w równaniu
pierwszym.

1)

4 R1R3 = α2

2)

4R1R3 = c2

3)

4 R2R3 = 62

Po podstawieniu wartości liczbowych
na a, b, c, otrzymamy:
R1 = 81 mm
R2 = 49 mm

R3 = 36 mm

W wyniku losowania nagrodę głów
ną od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci mapy plastycznej
wylosował kolega Klemens Janiszew
ski z Olsztyna, zaś nagrody dodatko
we od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich w postaci książek wylosowali
koledzy: Bogdan Cebulski z Torunia,
Jerzy Zabłocki ze Skierniewic, Joa
chim Masarczyk z Zabrza, Krystyna
Tuszyńska .z Wrocławia i Wiktor Pietrułan ze Szczecina.

Rozwiqzanie zadania nr 48 nadesłali:
Wiktor Poninski (Warszawa), Klemens Ja
niszewski (Olsztyn), Jerzy Skibicki (Piotr
ków Trybunalski), Jerzy Szwarlik (Kato
wice), Józef Strzelec (Niemodlin), Edward
Domka (Jarosław), Kamil Kasprzycki (Biel
sko-Biała), Ksawery Malewicz (Radomsko),
Euzebiusz Bodych (Skierniewice),
Alojzy
Hanke (Tychy), Bogdan Cebulski (Toruń),
Henryk Malczyk (Kielce), Leszek Filipow
ski (Warszawa), Longin Strutynski (Bla

chownia SI. k. Opola), Leszek Gołębiewski
(Olsztyn), Jerzy Zabłocki (Skierniewice),
Zenon Zarzycki (Łódź), Jadwiga Szymańska
(Dąbrowa Górnicza), Edmund Musiał (Ra
domsko), Joachim Masarczyk (Zabrze), Hen
ryk Zieliński (Wąbrzeźno), Krystyna Tu
szyńska (Wrocław), Jerzy Antonowicz (Kra
ków), Zbigniew Krzymański (Szczytno),
Andrzej Wojdylak (Białogard), Remigiusz
Szczepaniak (Warszawa), Władysław Zuziak

(Masłowice), Henryk Liberek (Jarocin Po
znański), Wiktor Pietrulan (Szczecin), Grze
gorz Krawczyk (Szczecin), Gerard Ramolla
(Wójtowa Wieś, k. Opola), Andrzej Bogucki
(OstrowiecSw.), Józef Zdyb (OstrowiecSw.),
Henryk Musiatowicz (Szczecin), Jaromir
Starzyński (Białystok), Rzeszowskie Okrę
gowe Przedsiębiorstwo Miernicze — Grupa
Pomiarowa Machów (Rzeszów).

NAGRODA

UWAGA !
Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi zadań, są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.
Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
Zadanie opublikowane w nr 6 PG powin
no mieć nr 48; w numerze 7 PG — nr 49 —
co niniejszym prostujemy.
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Zadanie nr 53
W trójkącie znane są trzy wyso
kości: 30, 40 i 50 m. Obliczyć boki
trójkąta.
Zadanie nadesłał kol. Kazimierz Ko
walewski z Gliwic.
Rozwiązanie zadania nadsyłać należy
do dnia 15 lutego 1968 roku.

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania: nagroda
w postaci książki-albumu — od Stowarzy
szenia Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
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KAZIMIERZ SAWICKI

Reminiscencje z sesji poświęconej
Stanisławowi Grzepskiemu
Do n-ru 5 Przeglądu Geodezyjnego
Jest to ze strony Autorki (jako spe
mień wzrokowy od oka”, „Połóż oko
z br. została załączona broszura z re
cjalistki od historii terminologii mate
na liniey” i inne.
feratami wygłoszonymi na sesji nau
matycznej) nieco prymitywne podejś
Zresztą o nazwach czynności pomia
kowej poświęconej 400 rocznicy wyda
cie do analizy tych terminów, które rowych brak wzmianki również i przy
nia Geometrii Stanisława Grzepskiego,
Grzepski traktuje zupełnie inaczej, pre omawianiu innych podręczników: Trak
która odbyła się 29.X.66 r, w Krako
cyzując je w sposób b. ciekawy i do
taciku Haina, Geometry Solskiego i
wie, w Collegium Maius U.J.
skonały. Otóż pojęcia: długość i szero Jeometrii Zaborowskiego, co świadczy
kość są u niego terminami jakościo
Wśród umieszczonych tam prac zna
o tym, że tytuł referatu niezupełnie
wymi: „Punkt iest, który nie ma źadlazł się także referat matematyka, pa
odpowiada jego treści.
ney długości, ani szerokości, ani miąż
ni mgra Zofii Pawlikowskiej pt. Z hi
Przy omawianiu Traktaciku Haina
szości”; „Corpus, które może być rzestorii polskiej terminologii geodezyjnej.
zbędne są zacytowane tam obszernie
czono hrubość, iest co ma y długość opisy stolika, gdyż bez rysunków nic
Rzecz byłaby godna uznania z uwagi
y szerokość y miąższość”. Natomiast
na to, że matematycy również intere
to nie daje. Poza tym wymieniono tam
pojęcia — dłużą i szerzą mają charak
sowali się historią geodezji, gdyby nie
jakieś „primacidium z dziurami”, a
ter wielkościowy: „Wiedź liczbę szezbyt znaczna liczba błędów.
u Haina — to pinnacidium (celownica)
rzey na liczbę dłużey: siedm kroć dwa
i nie z „dziurami”, lecz według rysun
Na wstępie Omawiana jest Geometria
dzieścia y dwa wiele uczynią?”; „Mier
ku — z Przeziernikiem nitkowym.
Grzepskiego. Przy wymienianiu stoso
nik zwykł był mierzyć dwa sznury
wanej tam terminologii geometrycznej
Kiedy Solski pisał swego Geometrę
rozciągaiąc na dłużą, a dwa na sze polskiego (wydanego w latach 1683—
mamy taki passus: „Odrębnością swo
rzą
”
.
Tak
jest
u
Grzepskiego
wszędzie.
ją od innych terminów zwraca uwagę
1686) stolik mierniczy był w użyciu
nazwa tangensa — tykać — pochodze
Dalej — taka informacja: „Najpo już prawie sześćdziesiąt lat. Solski
nia czeskiego”. Skąd ten wyraz został
pularniejszymi z miar były: łokieć, podaje, że wynalazł Tablicę Mierniczą
wzięty, tego nie wiem; w Geometrii pręt (równy 5*/a łokcia krakowskiego)”.
(jest to pewna odmiana stolika PraeGrzepskiego takiego nie znalazłem.
toriusa), dodając przy tym: ,,Inszychem
Pręta tej długości w Polsce nie było;
nie widział”. Opierając się na tym
takim był starodawny pręt „rzymski”,
Dalej: „Narzędzia do pomiarów słu
Autorka doszła do wniosku, że tablicę
o którym Grzepski tak pisze: „U Rzy
żące, o których pisze Grzepski, to las
tę „można uważać za prototyp stolika
mian za dawnych czasów była ta mia
ki, łańcuchy i sznury”. Otóż o łańcu
mierniczego”. Nie jest to słuszne, gdyż
ra: Pręt był na dziesiąci pedes, co
chach Grzepski wcale nie pisze.
uczyni troszkę wiecey niż półszosta wiadomo, iż stolik ten był wynalezio
W następnym zdaniu: „Poza cer kłem
ny przedtem.
(cyrkiel) wspomina autor o jednym łokcia krakowskiego”. Natomiast —wg
Grzepskiego — „Pręt Miernicki iest
Przy opisie wózka mierniczego (ta
tylko narzędziu mierniczym — o diop
na półosma łokcia krakowskiego” i ten czek) podano: „Z obracającą się osią
trii, w pisowni współczesnej Grzepbył właśnie „najpopularniejszy”, po połączona była sprężyna”. Jest to nie
skiemu — dyioptra”. Jakieś tu „dziw
nieważ innego nie używano.
zgodne ani z opisem, ani z rysunkiem
ne materii pomieszanie”: przecież diop
w Geometrze Solskiego *).
tria — to termin (używany w fizyce
Poza tym Pawlikowska jest zdania,
Dalej znów o tym wózku: „Pomiary
i medycynie) nie mający nic wspólnego że przykładów terminologii geodezyj
dokonywane za pomocą tego przyrządu
z narzędziem mierniczym, które nazy
nej „w Geometrii Grzepskiego jest nie
wa się dioptrą.
wydają się bardzo uciążliwe i mniej
wiele”. To zależy od tego, jak rozumieć
dokładne od pomiarów łańcuchem czy
Poza tym w Geometrii Grzepskiego tę nazwę. Na terminologię geodezyjną
sznurem”. Nie jest to całkowicie zgod
Miernickiej Nauki Grzepskiego składa
nazwa tego narzędzia pisze się nie
ne z prawdą: pomiar tym przyrządem
ją się: 1) terminy geometrii (punkt, li
„dyioptra”, lecz — dyoptra.
jest znacznie mniej dokładny, lecz za
Autorka — nadmieniając, iż Grzep- nia, kąt itp.), 2) nomenklatura narzę
to wcale nie „uciążliwy”, a bardzo
dzi
pracy,
3)
nomenklatura
jednostek
ski nie podaje opisu dioptry — próbu
łatwy i szybki.
miar i 4) nazwy czynności pomiaro
je go w tym wyręczyć: „Jak z opisu
Nadmienię jeszcze, że pisząc te uwa
zastosowania tego przyrządu wynika, wych. Oprócz pierwszej grupy tych
terminów, w pozostałych trzech jest gi, ograniczyłem się do wykazania
była to deseczka z jednym lub dwoma
tylko bardziej ważkich uchybień.
otworami, umocowana na zawiasach ich też wcale niemało, tylko że Autor
ka o czwartej grupie zupełnie nie
na końcu laski używanej do pomiaru
wspomina, a są tam świetne określe
wysokości”.
’) Zob. op. cit. w notce 1, rys. 93 na
nia, jak np. ,,Linea prosta albo pro
str. 189.
Ten dość osobliwy opis dioptry wca
le nie wynika „z opisu zastosowania
tego przyrządu”, gdyż o manipulacjach
tym instrumentem Grzepski pisze la
konicznie: ,,Linea prosta od a. idzie
przez e., to iest przez dziurki DyopMapy samochodowe Niemieckiej Republiki Demokratycznej
try” lub „przez Dyoptrę widzieć było
dziurkami punkt” i nic innego poza
tego rodzaju analogicznymi wskazów
Bardzo wartościowy i urozmaicony chodowe, choć z rozbudowaną treścią
kami.
zestaw materiałów kartograficznych dotyczącą innych rodzajów transportu,
Jak można wytyczyć kierunek pro
ma do swej dyspozycji turysta zmoto
świadczyć może fakt, że tego samego
stej przy użyciu „deseczki z jednym ryzowany użytkujący szosy i autostra
typu, bo pochodzące od jednego pier
lub dwoma otworami” — niech pozo
dy Niemieckiej Republiki Demokra wowzoru, mapy, produkowane w NRF
stanie to tajemnicą Autorki, lecz nie tycznej. Kartografia niemiecka posiada
(Landkartenverlag Schaffmann & Klu
wypada posądzać Grzepskiego o zale
bardzo stare tradycje w dziedzinie ge — Berlin — Bad Sachsa) noszą
canie tego sposobu, gdyż wiedział on
map turystycznych, a w dziedzinie nazwę Autokarten, a w NRD (VEB
doskonale, jak wygląda dioptra i jak
map samochodowych w szczególności. Landkartenverlag Berlin) — Verkehrs
należy nią manipulować, a także i to,
W NRD są one w pełni kontynuowane
karten.
że ją się obsadzało nie tylko na lasce
z korzyścią dla rzesz turystów nie
Dla obszaru Niemieckiej Republiki
„używanej do pomiaru wysokości”.
mieckich i przybyszów z innych kra
Demokratycznej istnieją trzy atlasy sa
jów.
Następnie podana jest informacja,
mochodowe. Najdokładniejszym jest
że Grzepski używa terminów „dłuż,
Mapy samochodowe ukazujące się w
Atlas für Motortouristik der Deutschen
dłużą, długość — w sensie długości,
NRD noszą bardzo często nazwę Ver Demokratischen Republik, zawierający
a szerz, szerzą, szerokość — w sensie kehrskarten (mapy komunikacyjne). O w części kartograficznej 2 mapy z po
szerokości”.
tym, że są to jednak mapy samo
działem na sekcje, mapę NRD w po-

450

działce 1 :250 000 w 96 sekcjach,
25 planów przejazdowych miast i 9
map szczegółowych ciekawszych oko
lic, ponadto legendę z objaśnieniami
w trzech językach, wykaz literatury
i dodatkowych map turystycznych,
80 stron tekstu z opisem tras tury
stycznych wskazanych na mapach atla
su i 44 strony liczące indeks miejsco
wości. Atlas wydawany jest przez
VEB Landkartenverlag Berlin przy
współudziale Niemieckiego Związku
Motorowego (ADMV).

Autoatlas der Deutschen Demokrati
schen Republik mit Strassenfiberichtskarten europäischer sozialistischer Sta
aten produkcji zakładów VEB Her
man Haack Gotha — Leipzig zawiera
mapę samochodową NRD 1 : 500 000 w
12 sekcjach, mapy samochodowe kra
jów socjalistycznych Europy w podziałkach 1 : 3 000 000 i 1 : 5 000 000,
26 planów przejazdowych miast nie
mieckich, 2 plany torów wyścigowych,
mapę okolic Berlina 1 :200 000 oraz
plany stolic krajów socjalistycznych
i Leningradu. Legendy, osobne dla
map 1 : 500 000, map krajów Europy
wschodniej oraz planów miast, opra
cowane są w czterech językach. Atlas
zamyka tabela odległości drogowych
i kolejowych między miastami NRD,
tablica znaków drogowych oraz indeks
miejscowości wraz z regułami wymo
wy nazw w językach obcych. Wymie
nione wydawnictwo stanowi kontynu
ację atlasów samochodowych całych
Niemiec ukazujących się do 1962 ro
ku (Auto-Atlas „Neues Deutschland”
1 : 500 000 : Verlag Enzyklopädie Lei
pzig; Autoatlas vom Gebiet der beiden
deutschen Staaten 1 :500 000: VEB
Hermann Haack Gotha). Zakłady gotajskie po opublikowaniu trzech wy
dań przekazały produkcję atlasu fir
mie VEB Landkartenverlag Berlin.
Czwarte wydanie, które ukazało się w
1966 roku już w nowym wydawnic
twie, nie przynosi większych zmian.
Rysunek kartograficzny oraz zakres
treści zarówno map jak i tekstu oraz
tabel pozostały nie zmienione. Nieznacz
nemu zmniejszeniu uległ format atlasu
(dawniej 170X275 mm, obecnie 162X
255 mm), a tym samym margines map,
na którym teraz nie zamieszczono podziałki. Nowsze atlasy wymienionej
serii posiadają bardzo przyjemne i do
brze chroniące przed zniszczeniem
okładki plastykowe.
W serii znanych kieszonkowych (wy
miar 103X170 mm) atlasów wydaw
nictwa VEB H. Haack ukazał się w
1959 roku Verkehrsatlas der Deutschen
Demokratischen Republik. 6. wydanie
(1966) tego atlasu zawiera mapę NRD
w podziałce 1 : 500 000 w 30 sekcjach,
kilkanaście planów miast i torów wy
ścigowych, mapę z podziałem na
sekcje na tle podziału administracyj
nego, tablicę znaków drogowych. Za
łącznikiem do atlasu jest mapa komu
nikacyjna NRDw-Podzialce 1 : 1 500 000.
Na część tekstową składają się: wy
kaz restauracji i stacji benzynowych
przy autostradach, spis wjazdów na
autostrady wraz z kilometraźem, wy
kaz portów morskich i śródlądowych,
ważniejszych stacji benzynowych, dro
gowych, wodnych i kolejowych przejść
granicznych, podział administracyjny
wyższego rzędu, spis miejscowości
z liczbą mieszkańców powyżej 5 000
oraz na 56 stronach indeks miejsco

wości. Atlas zawiera również tabelę
odległości kolejowych i drogowych
między 36 miastami.
Program produkcyjny w zakresie
map samochodowych NRD jest bardzo
obszerny; do wyboru istnieją mapy
przeglądowe i szczegółowe oraz mapy
podręczne i ścienne. Wśród map prze
glądowych wymienić można Reise —
und Verkehrskarte DDR 1 :700 000
firmy VEB Landkartenverlag Berlin
oraz Verkehrskarte DDR 1:500 000,
którą wymienione wydawnictwo przy
jęło w. ubiegłym roku od VEB H. Haack
Gotha; mapa ta stanowi wierne po
wtórzenie na jednym arkuszu map
1 : 500 000 atlasu kieszonkowego. Obec
ny wydawca prowadził nieznaczne
zmiany w rysunku kartograficznym,
pozostawiając jednak ogólny układ
mapy.
Na
serię
map
samochodowych
1 : 300 000 (Verkehrs- und Bürokarten)
składa się 5 pozycji, z których każda
przedstawia zespół (2—3) okręgów
NRD. Mapy te, 8-barwne, zaopatrzone
w tekturowe okładki, posiadają bogatą
treść; obok 6 klas dróg kołowych po
kazano 5 klas dróg wodnych, 3 rodzaje
linii kolejowych, 6 klas miejscowości,
granice polityczno-administracyjne 4
rodzajów. Mapy zawierają także kilo
metraż, numerację głównych dróg,
przedstawiają rozjazdy na autostra
dach, porty i przystanie, tereny leśne
i podmokle, punkty wysokościowe. Na
odwrocie znajduje się wykaz stacji
benzynowych. Tej samej treści, ale
wydana jako jedna całość istnieje ma
pa 1 : 300 000 w wersji ściennej (roz
miary 1300X1800 mm).
W podziałce 1 : 200 000 ukazała się w
wydawnictwie VEB Landkartenverlag
mapa samochodowa okręgów Drezno—
Lipsk—Karl-Marx-Stadt. Mapa ta, 6barwna, drukowana dwustronnie, za
wiera kompletną sieć dróg kołowych
(5 klas) oraz miejscowości (13 klas),
ponadto linie kolejowe, kilometraż
z dokładnością do hektometrów, nu
merację dróg (w postaci cyferek bez
ramki), lasy i bagna, punkty wysokoś
ciowe. Mapa zawiera także wykaz sta
cji benzynowych.
Najnowszą, bardzo udaną pozycją
wydawniczą VEB Landkartenverlag
jest Wieloarkuszowa mapa samochodo
wa — Verkehrskarte der Deutschen
Demokratischen Republik 1 : 200 000.
W bardzo bogatej treści mapy znajdu
jemy m.in.: 5 klas dróg kołowych, dro
gi tranzytowe, przejścia graniczne, li
nie kolejowe główne, drugorzędne,
wąskotorowe i górskie wraz z przy
stankami i stacjami, linie tramwajowe,
16 klas miejscowości (dzielnic), po
dwójny kilometraż oraz osobny kilo
metraż dla autostrad, rozjazdy, restau
racje i stacje benzynowe przy auto
stradach, numerację dróg, odcinki dróg
o znacznych spadkach, tunele, lotniska
cywilne, promy pasażerskie i samocho
dowe, przystanie wodne, śluzy, rezer
waty (NSG) i obszary krajobrazowe
(LSG), lasy (liściaste i iglaste), łąki
i tereny podmokłe, leśniczówki, miej
sca wydobycia torfu, wodospady, linie
żeglugowe, wiatraki, kościoły, obiekty
historyczne, pomniki, jaskinie, latarnie
morskie, cmentarze, skocznie narciar
skie, punkty wysokościowe. Legenda
objaśniana jest w języku niemieckim,
rosyjskim i angielskim. Mapa posiada
siatkę kwadratów, a na odwrocie in

deks miejscowości, ponadto wykaz sta
cji benzynowych, encyklopedycznie po
dane informacje turystyczne dla sze
regu miejscowości oraz kilka planów
przejazdowych miast. Podział na arku
sze, dokonany został metodą stosowaną
dla map topograficznych, bez podwój
nego krycia na marginesach, a nazew
nictwo większych jednostek fizjogra
ficznych rozmieszczone zostało tak. jak
dla mapy stanowiącej jedną całość.
Mapa posiada bardzo przyjemną, utrzy
maną w żółtym kolorze i zawierającą
szkic podziału na poszczególne arkusze,
okładkę. Zastrzeżenie może budzić
sposób składania mapy, tradycyjnie dla
wydawnictwa VEB Landkartenverlag
skomplikowany i niepraktyczny. W su
mie mapa 1 :200 000 jest wydawnic
twem o bardzo wysokim poziomie,
zbliżonym jakością do najlepszych
opracowań w tej skali państw zachod
niej, znacznie lepszym aniżeli podob
na seria map 1 : 200 000 Czechosłowa
cji. Po wydaniu wszystkich 10 arkuszy
pozycja ta z powodzeniem zastani do
tychczasową serię map 1 : 300 000.
Wśród wydawanych w NRD licznych
i różnorodnych map turystycznych
szczegółowych, wszytkie bez wyjątku
mogą być pomocne turyście zmotory
zowanemu, jednakże niektóre tylko
można nazwać manami samochodowy
mi. Będą to przede wszystkich mapy
w podziałce 1 : 100 000, m. in. Umge
hung von Berlin — Verkehrs- und
Wanderkarte 1 : 100 000 i Harz — Spe
zialkarte für Kraftfahrer, Wanderer
und Wintersportler 1 : 100 000 wydaw
nictwa VEB Landkartenverlag.
Dla obszaru Niemieckiej Republiki
Demokratycznej brak map samochodo
wych produkcji zagranicznej, jeśli nie
uwzględnić działalności wydawniczej
kartografii Zachodnioniemieckiej, która
przy okazji niejednokrotnie sięga jesz
cze dalej na wschód.

Maciej Piekuth

Tijdschrift voor kadaster
en Landmeetkunde
Nr 1 — styczeń—luty 1967 r. N.A.
Haasbrock — Analiza dokładności
sieci triangulacyjnej, założonej przez
Snelliusa pomiędzy Alkmaar i Bergen
Op Zoom. — Sprawozdanie z konferen
cji poświęconej rachunkom geodezyj
nym — Bruksella 1966.
Nr 2 — marzec—kwiecień 1967 r. —
J.A.C. de Jonge — Zagadnienia geo
dezyjne w planowaniu przestrzennym.
— F. Grundfield — Badania pla
nów urbanistycznych. — H.J. Rijtma
— Doświadczenia współczesnego katas
tru. — B. Makarovic — Przetworniki
fotogrametryczne. — I.L.W.
van
Twemble — Metody topofotograficzne w kartografii w wielkich skalach.
Nr 3 — maj—Czenviec 1967 r. J.E.
Alberda — Znaczenie teorii decyzji
w geodezji. — J.C.P. de Kruif — O
liniach geodezyjnych na elipsoidzie. —
M.P. Blaauw — Urbanizacja a nasze
obecne plany. — Sprawozdanie z trze
ciej międzynarodowej konferencji kar
tograficznej — Amsterdam 1967. —
Słownik geodezyjny
FIG — indeks
holenderski.
St. J. Tymowski
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Aerotriangulacja analityczna—metodą prof, Lobanowa
Wstęp. Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie
czytelnika z założeniami teoretycznymi, przebiegiem obli
czeń i wynikami techniczno-ekonomicznymi aerotriangulacji
analitycznej opracowanej przez zespół naukowców radziec
kich pod kierunkiem prof. Lobanowa i podanej w książce
pt. Fototriangulacja Zzastosowaniem maszyny elektronowej.
Wzory wyprowadzone w niniejszym artykule uwzględnia
ją kolejność obrotów (rys. 1), przyjętą na Międzynarodo
wym Kongresie Fotogrametrycznym w Londynie, tzn. ω,
φ, κ. Dlatego niektóre ostateczne wzory podane w artykule
różnią się od odpowiadających im wzorom, zamieszczonych
w przytoczonej książce, gdzie przyjęto kolejność obrotów
φ, ω, κ.
Aerotriangulacja analityczna w opracowaniu prof. A. N.
Lobanowa jest metodą opartą o komplenarność wektorów
bazy i promieni homologicznych, co wyrazić można w sym
bolice wektorowej jako iloczyn wektorowo-skalarny tych
trzech wektorów, który równy jest zeru [¿jpp] = 0.

b) z przyjętych elementów orientacji bezwzględnej
pierwszego (lewego) zdjęcia, obliczenie elementów orien
tacji bezwzględnej drugiego (prawego) zdjęcia,
c) obliczenie kąta kierunkowego i nachylenia poszcze
gólnych baz,
d) obliczenie współrzędnych środków rzutów poszcze
gólnych zdjęć,
e) obliczenie współrzędnych (fotogrametrycznych) punk
tów modeli,
f) doprowadzenie modeli do skali układu geodezyjnego,
g) obliczenie współrzędnych geodezyjnych punktów mo
deli.
Jak wynika z powyższego opisu, tylko pomiar na stereokomparatorze musi być wykonany przy udziale obserwa
tora, pozostałe czynności wykonuje maszyna elektronowa.
I. Podstawy teoretyczne metody
Orientacja wzajemna. Przyjmując założenia komplenarności wektorów — bazy i promieni homologicznych (rys. 2),
możemy napisać dla dowolnego punktu P równanie:

b p p = O

lub

(I)

Ibx by bzl
*' U' A = O (21
∣∕" y" H

gdzie
bx by bi — współrzędne wektora bazy,
', y' i' — współrzędne promienia p’ w układzie kamery,
** y" l“— współrzędne promienia p" w układzie kamery.
Przy założeniu, że początek układu znajduje się w punkcie
S' (rys. 3), a oś x pokrywa się z kierunkiem bazy lewego
zdjęcia, wzór 2 przekształci się następująco:

B 0 0
X1 y1 z' = O
x" y" z11
Obliczając wyznacznik (2’), otrzymamy:
y,, z”—z”y = 0
(3)
Jak wiadomo, między współrzędnymi przestrzennymi a
współrzędnymi tłowymi zdjęcia istnieje następująca za
leżność:
Yl

c, a1 a3

y=
z]

b, b¡ b3

!⅛

C, C3 C3

-f

gdzie at, bi, cl — składowe tensora obrotu zdjęć (są to
cosinusy kierunkowe układu Sxyz)

Proces technologiczny. Na podstawie
pomierzonych
współrzędnych tłowych wykonuje się następujące oblicze
nia na maszynie elektronowej:
a) obliczenie elementów orientacji wzojemnej φ,, κ,, ω",
φ", *”■
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⅛ a2 o3
P= b∣ b2 b3
(I cZ C3.

Cosif cosx cosω sinx +sιnu Sintf Sinx smoisinx ≠ cosω siny cosκ

= cosif sinx cosω cosx + Sinoi SinifSinx Sinu cosx +cosu siny sinx
-smtf

Sinucosif

cos u cosy

($')

stąd mamy:

V = b,x * b2y - b3f

o', a'2 a'3
bl b'2 b'3

..

≠Q⅛-C√
*
Z=C,

Jeżeli elementy orientacji wzajemnej określimy przez tp, κ',
ω", ∙ψ", κ", możemy równanie (3) napisać w postaci:
f(φ', κ', ω', φ", κ",) = y'z' - z' y" = 0
Zakładając, że znane są przybliżone elementy orientacji
wzajemnej: <?ó> κ'o> Ψo> ωo> κo możemy napisać:

i-⅛⅛∆κ"

oznaczając

*=
Jp

9 4 ⅛

fl," OS O3
b'i bs
Cl Cl c∙3'

Oznaczając przez x°, y° — współrzędne punktu na zdję
ciu poziomym, a przez xy współrzędne punktu na zdjęciu
nachylonym, możemy napisać następujące zależności:
,a-_ fdlx+a2y-a3f

ctx+c2y-c3f
btχ+b2y-b3f
c,x+c2y-c3f

(6)
⅛=ft ⅛=f. ⅛≈i ⅛=?

dq=y°'-y°"

otrzymamy równanie w postaci:
a∆if' +bΔ<f"+0∆u"+dΔx'+e∆M" +1 =v

Obliczenie pochodnych
wyniki:

cząstkowych

(81

daje następujące

f(<f', m'i ωβ,tf"M") =y'c"-ι'y"=(b]x'+b'2y'-blf∣(dl'x''+cl'y"-c'if) -

-(c'lx'+cl'y'-c3fl(b'l'x"+b"2yu-bu
3f)=0

(g)

zgodnie z (5') możemy napisać:

(16)

Jeżeli δq będą większe od ustalonych dla nich wartości,
należy wykonać następną iterację (uwzględniając poprzed
nie iteracje).
Opisany wyżej sposób określenia elementów orientacji
wzajemnej, ma najogólniejszy charakter i może być stoso
wany dla zdjęć ukośnych. W przypadku zdjęć normalnych
możemy przyjąć że
.lf∣=lf"=ω"=M,=M
*=O
ι∆tf'=tf,, ∆tf"=if", ∆u"=ω''l Δx'=H', Δm'=h" (i7,∣

stąd będziemy mieli:

~ =[(cos if cos Mix' +(-cosu sin ή +sin ω sin if cos M}y'-(sinω sin m +cosu siny cosu)f]2"=
=(a,x'+o2y'-a3flz"=x'C' "

(151

Posługując się tymi wzorami obliczymy dla każdego
punktu zredukowane współrzędne y° i x°, a następnie paralaksy poprzeczne.

(71

L=Wo.h'o,uS, <>o.>t0)=fi"-⅛'

(Ml

df_ = fx'
Óm‘
df _
dH“
wstawiając (17) do równania (6) mamy:
dif'

(3'1

W podobny sposób otrzymamy następne pochodne cząstko
we:

= x'y"

K-^jhJuX-X1M1-XuM1'+! =O

(181

oznaczając

gdzie:

t>ψ"+cu"+dn'+du"+ll = vl

otrzymamy

3' = z'sinn'
B" = z"sin u"
[' = -cos<f'x'-sιnω' sinif,y'+sιnif' cosω'F
C" = — cost/“x"~ sιnu'' sin <f"yu+Sin tf" cos ω''f
tu=cu
3yu+cu2f
F1' = -a3y"+b'[F
(">

Jeżeli na Stereogramie Wybierzemy n punktów, będziemy
mogli dla nich ułożyć n równań błędów typu (8).

al∆if' + bl∆ι∕"+ι,∆ωll+dl∆κ'+0l∆x"+ij = vl
a2∆tf∙ + b2∆ if"+l2∆u∙∙ + d2∆x'+e2∆x"+l2 - ⅛
'an∆<f' + b^∆if,l+ι'n∆u"+dn∆κ∙+^∆x" + ⅛ = *⅛
(12]
Przechodząc do równań normalnych otrzymamy:

|¿¿] ∆tf' + [¿¿] ∆<fu+ [ic]∆u, + ∣i<?]Δh' + Δ>t" + [bi∖ = O
[σc] ∆tf' + |¿c] ∆tfu+ ∣⅛]hi√" +
∆nl + Δη" + [ćz] = 0
∆∣f"+[Ćdj ∆aιu + j∕tf∣ Δ x' + ∆x" + [tf/ɔ = O
[ð^ ∆(f' + ^^∆ιfl' + ^∆ω"+ ^^Δh, + |¿¿jΔHu + [f/j = O
(131

Rozwiązanie tego układu równań daje nam poprawki do
przybliżonych elementów orientacji wzajemnej. Dodając
obliczone poprawki do przybliżonych wartości elementów
orientacji wzajemnej otrzymamy drugie przybliżenie na te
elementy.
Na podstawie tych wartości obliczymy zgodnie z (5) ma
cierze obrotów dla lewego i prawego zdjęcia.

Dalsze postępowanie jest analogiczne do opisanego wyżej.
W poszczególnym przypadku, gdy na Stereokomparatorze
obserwowane są punkty charakterystyczne (rys. 4), można
powyższe zadania rozwiązać metodą kolejnych przybliżeń
na podstawie paralaks poprzecznych. Równanie (18) przyjmie postać:
f 7

f/

(21'1

Po zestawieniu równań błędów dla sześciu punktów cha
rakterystycznych i rozwiązaniu, otrzymamy równania na
niewiadome:
u"=⅛! (ls+lM 1-is -+is -2tlι-2<lt)
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Wartości elementów orientacji wzajemnej otrzymane
z (21) traktujemy jako pierwsze przybliżenie i na ich pod
stawie przeprowadzamy transformację współrzędnych
zgodnie ze wzorem (15).
Współrzędne tensora obrotu obliczamy zgodnie ze wzorem
(5), przyjmując dla lewego zdjęcia ω' = 0. Następnie, zgo
dnie ze wzorem (16) obliczamy paralaksy poprzeczne. Wpro
wadzamy powyższe paralaksy poprzeczne do wzoru (21)
otrzymując poprawki do pierwszego przybliżenia. Czynności
powyższe powtarzamy tak długo, aż paralaksy będą mniej
sze od założonych dla nich dopuszczalnych wielkości. Spo
sób powyższy — określenia elementów orientacji wza
jemnej — znany jest w literaturze radzieckiej pod nazwą
metody prof. H. A. Urmajewa. Ogólniejszy
przypadek
orientacji wzajemnej uzyskamy, jeżeli dla zdjęć prawie pio
nowych założymy, że cosinusy kierunkowe tensora obrotu
b„ b3, ci i C2 są wielkościami małymi rzędu pierwszego.
Wtedy otrzymamy:
i>ι=>t, b3=-u, c∣=<f, c2=uj........ (22)

Obliczenie kąta kierunkowego i nachylenie bazy
Stereogramu
Załóżmy, że znamy elementy orientacji bezwzględnej le
wego zdjęcia ω1, φ1, κi (znamy również macierze obrotu Ri)
i obliczone elementy orientacji wzajemnej lewego zdjęcia
φί κ'i. Wprowadzamy nowy układ S, x, y' z7 (rys. 5), które
go oś x' pokrywa się z kierunkiem bazy S S' = B, a oś
z’ leży w płaszczyźnie S O S'. Oznaczamy dalej przez τ i
kąt kierunkowy (skręt) i kąt nachylenia bazy S S,. Przy
takim oznaczeniu można stwierdzić, że obrót układu S x'
y' z, wokół układu Sxyz powstaje w wyniku dwóch ko

Jeżeli dla pierwszego przybliżenia przyjmiemy:

⅛ = / i C3=I......... (23)
i uwzględniając dla zdjęcia pierwszego ω = 0, wzór (3)
przyjmie postać:
⅛ci-φch(f+ ^,)ci +b∖s'-b">c"+g =0 (24)
Przyjmując podobne oznaczenia jak w (18) mamy:

Sc∣ +bc2+Cc2 +0b'∣ +eblll +l = v

(25)

W wyniku rozwiązania układu równań normalnych, po
dobnie jak wyżej, otrzymamy pięć cosinusów:
eɪ c2> C2> b'1,, b'2, na podstawie których obliczymy pozostałe
cosinusy kierunkowe. W tym celu korzystając z twierdze
nia o macierzach ortogonalnych możemy przedstawić:

/
2
3
4
5
6
7
3
9

a} + a2+a3=l
b( + b2+b3=l
cj +C2
2+C2
3=I
a∣b∣+a2b2+a3b3=0
b∣c∣+b2c2+b3c3=0
a∣ct +a2c2 +a3c3=0
b,c3-b3c2=a∣
b3c∣-b∣c3 ≈a2
b∣c2~b2ct -O3
(26)

Z pierwszych sześciu równań oraz z warunku, że b3 = 0
obliczymy: fe2, c2, c'„ b"t, b"3, a z trzech ostatnich a'1, α2, a'3
analogicznie obliczymy ɑɪ, α2, a3;
dalsze postępowanie
w niczym nie różni się od opisanego wyżej.
Po otrzymaniu ostatecznych cosinusów kierunkowych
obliczymy elementy orientacji wzajemnej z następujących
wzorów:
sin if'= -cl
*'=⅛
tg

Sinif11=-Cu
l
tgχ''=⅛

tgω'=⅛

(27)

Qi — paralaksy poprzeczne na punktach charakterystycz
nych. Pozostałe cosinusy kierunkowe obliczamy podobnie
jak w poprzednim przypadku, tzn. na podstawie wzoru (21),
dalsze postępowanie jest podobne do poprzedniego.
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(28)

gdzie Ri i R' — określimy zgodnie ze wzorem (5'), przyj
mując dla R( = 0 (Rs Rl macierze transponowane ze
względu na przeciwne kierunki). W postaci macierzowej
napiszemy:

a∣s b∣s c∣s
a2s b23 c2s
o3s b3s c3s

=

o,' o2 a'3
bl b,2 b'3
C1 c) c'3

0∣L i>∣i Cti
o2L b2i c2i
a3L l>3i C3l

(29)

Stąd znajdziemy kąty τ, v, Θ — wstawiając te wartości
w (5'), zamiast κ, φ, ω otrzymamy:

COSVCtiST
- cos θ sin T + sin θ sin v cos t
- sin θ sinτ + cos θ sin v cos T

cosvsinτ
cos Scosτ+sin Bsmv SinT
sin θcosτ+ cos Ssinvstnr

Sinv = Cts

ɪhs
tg τ = —
a15

(271)

c2=^i(i3+^+9s+9-2∣ll-2ll2)

t>7=^~jbi>

Rs=P1Rri

-Sinv
SinBcosv
cos S cosv

(30)

gdzie:

Podaną wyżej metodę obliczenia elementów orientacji
wzajemnej zaleca się stosować przy areotriangulacji tere
nów górzystych lub falistych, gdzie wybór punktów cha
rakterystycznych nie nastręcza trudności. Cosinusy kierun
kowe można obliczyć jak w (21):

f'~¾Ff

lejnych obrotów, pierwszy o kąty ωi, φi, κi a drugi o kąty
ψ', κ'. Stąd jeżeli przez R' oznaczymy tensor obrotu S, x’,
y', zz, możemy napisać:

sm» = c16

Dla kontroli kąt τ możemy sprawdzić wzorem:

sin T = È1L
COSV

(3t,)

z (29) i (5)

a∣s=cos cf‘cos M1 cosftcos Mi- sin »' (sin mlcos ui-sin ωisin ificos Mi)+sin tf'cosu')
(sin UJLsin hl+cos ujisin yicos xL)
(3l)
b∣s-cos tf'cos M1COS ifisin ml -sin Mfcos ωicos ml +sinωisinifi sin Mi)+
+sin (f'cos M1)- sinωi cos Mi + cosωi sin fi sin Mi)

(32)

Cts = -COS If1COSM1Sinifi-SinM1SinuiCOSifi + sin if'ct)sωicos M1COSifi

(33)

Jeżeli elementy orientacji są wielkościami małymi, to
wzory powyższe przybiorą postać:
T=Ml-U1-V1Ul

v= φl~ v'+ul>1

(341

Sprowadzenie modelu do żądanej skali
Przy obliczaniu składowych bazy (dla poszczególnych stereogramów) przyjmowaliśmy dla bazy B dowolne wiel
kości. Tym samym skala poszczególnych Stereogramow bę
dzie różna. W celu doprowadzenia modelu do żądanej skali

Obliczenie elemeioiów orientacji bezwzględnej drugiego
zdjęcia
Rozumując jak poprzednio, możemy napisać Rj = Rτ Rj
gdzie Rp transpoza — tensora obrotu prawego zdjęcia do
układu S', x, y, z, a Rt transpoza — tensora obrotu pra
wego zdjęcia do układu S, x', y’, z'. Można więc przyjąć,
że obrót prawego zdjęcia o elementy orientacji bezwzględ
nej prawego zdjęcia jest kolejnym obrotem układu bazy
o kąty: Θ, υ, τ i elementy orientacji wzajemnej prawego
zdjęcia w stosunku do lewego.
W postaci macierzowej mamy:
aIP

l>∣p

O2P

t>2p

C2p

O3P

b}p

C3p

Cip

wychodzimy z założenia (rys. 6), że rzędne
dowolnego
punktu (znajdującego się w pasie potrójnego pokrycia),
obliczone z dwu sąsiednich Stereogramow, winny być
równe.
Z warunku tego obliczymy współczynnik k dla prawego
zdjęcia wg wzoru:

(34‘)

Stąd otrzymamy zgodnie z (5’):

_ ⅛L

⅛mp - ai p
si∏VP =~c'P

gdzie:

(3S>

_ ⅛L

tgu>p - c3p

Obliczenie współrzędnych fotogrametrycznych
rzutów prawego zdjęcia dokonujemy wg wzoru:
χs,

= Xs

+

Bx

Ys’
Z$>

= Ys'
= Zs

+
+

By
B2

środka

_ ΔZml~Bip
δzm
·
mp
δzml =Zml ~ZSl , ΔZhp =ZMp -Ztl
ki

~

Bz — składowe bazy prawego Stereogramu.
Na podstawie obliczonych wartości współrzędnych foto
grametrycznych dwóch lub więcej punktów dostosowania
wyliczamy średnią wartość współczynnika. Sprowadzając
skalę modelu drugiego Stereogramu do skali modelu
pierwszego otrzymamy:

(3β)

×m = ×s + k2Δ×M
Ym=Ys+XiΔYm
Zm =Zs + X2ΔZh

gdzie:
Bx
By

= Bcosvcost
= BcosvsinT

Bi

= Bsinv

(¿q)

(41)

(36'1

Xs, — Xs + k2 Bx
γs∙ =Ys+x2 By
Zs, -Zs + k2 Bi

B — baza Stereogramu.

Określenie współrzędnych fotogrametrycznych
punktów modelu
W przypadku zdjęć zwróconych możemy napisać:
⅛-⅞-2⅛,-(⅛⅛⅛-«

(42)

W podobny sposób Znajdziemy współczynniki skalowe dla
następnych modeli i tak Otrzymamjr wszystkie modele sze
regu w jednakowej skali i jednolitym systemie.
Obliczenie współrzędnych geodezyjnych punktów sieci
Dla przejścia ze współrzędnych fotogrametrycznych do
współrzędnych geodezyjnych (rys. 7) Obliczamjr początkowo
współczynnik redukcji wg wzoru.

‰ -Xj= ΔXm ~ΔXm j- = Nx0'

Ym-Ys= ΔYm=ΔZm^= Ny0'

gdzie:

Współrzędne x°’, y0’ dla lewego zdjęcia i x°” dla prawego
zdjęcia, zgodnie z (15) mają postać1):

Dg = l∕∆Xg + ΔYg + ΔZg

r Q∣L×l+a2Lyl-a3Lf

f c,lx,+C2J-C3J

x

.f
nl __.
x
f

9

nl _

t>n,xl+b2L!jl- b3Lf_
cnχ'+c2Lyl - c3Lf
atpx"+aipy“~a3Pf.
clpχ"+c2py"~c3pf

Ostateczne współrzędne do
wolnego punktu M modelu są
równe:

(38)

Xm = χs

+ δxm

γf1 = Ys

+ ΔΥμ

Zm = 1S

+ δz*

(39)

') Wzór (17) str 58 — Marian Brunon Piasecki — Fotogrametria
lotnicza i naziemna. Rok wydania — 1958.

ΔXgιΔYg,ΔZg
∆Xf, ∆Yf, ∆zf 'iy

— przyrosty współrzędnych geodezyj
nych punktów osnowy,
— przyrosty współrzędnych fotogra
metrycznych punktów szeregu.
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Współczynnik obliczamy dwukrotnie. Pierwszy raz na
podstawie punktów A i F, a drugi — punktów B i E,
przyjmując do dalszych obliczeń wartość średnią. Przyj
mując punkt A jako początek układu, obliczymy zreduko
wane współrzędne dla całej sieci:
X1 =
γl =

fX-X/k

i' =

(z-zjr

rystyczne obejmują trzy współrzędne X, Y, Z i zawierają
elementy deformacji trzeciego stopnia. Każdy punkt dosto
sowania daje nam następujące równania:

Xi = X' + A0 + A1X1 + A2Y1 + A3X'2 + A3X1Y1 + A5X'3+A6Y'2
(55)

Yb =Y' + B0 + B1X' +B2Y1 + B3X'2 + B3 X1Y1 + B5X'3 + B6 Y'2

(Y-Ya)γ

(45)

Z'b = Z1+ C0 +C,X' + C2Y' + C3 X'2+C3 X1Y1 + C5Xl3 +C6Y12

gdzie:

Dla obliczenia poprawek wysokościowych powstałych na
skutek nachyleń i deformacji modeli, rozwiązujemy na
stępujący układ równań:

Xfl
X'fl

c,≠∣zfl⅛÷XflQ + X'
*"
0 + ⅛Q≠Xfl¾ + X'>" -J

Xf
Xj-

f,≠y[Q+Xfθ+χ'∣" C3 -dZε
c,÷∕fQ≠XfQ≠X'K' c3 =dZlε

Q =JZs

X6 = 0∣ ( Xg — X0) + b∣ (Yg — Y0) + CI (Zg — Z0)
Y6 = a2 (Xg — Xβ) + ^2 (Yg ~ Yo) + c2∣Zg ~ Z0)

(5b)

Z6 = O3 (Xg — X0) + b3 (Yg — Y0) + C3 (Zg ~ Z0)

«■

gdzie:
<5Z' ≈Zg~ (ZgA + Z,)

(47∣

i następnie
dZl= X1 cl + Y'c2 + X'2 C3 + X’ Y' C3

(48)

Wysokości poszczególnych punktów Znajdziemy z nastę
pującego wzoru:
Zg = Z}A + Z1 + dZ,

(48)

Dla obliczenia współrzędnych geodezyjnych płaskich Xg,
Yg poprawiamy współrzędne X', Y' ze względu na nachy
lenie modelu, zgodnie z wzorem:

X' = χ' -' Z, c,
Y' = Y1 - Z' Q

Analiza techniczno-ekonomiczna

a następnie (rys. 8), oznaczając przez Xg i Yg
przyrosty współrzędnych geodezyjnych punktów FiA, napiszemy:
X,o
Yg

= -X1 sin θ + Y1 cos Θ

=

Dla krótkich szeregów możemy przyjąć, że A5 — A6 = Br =
= Bc = C5 = Ce = 0.

, ,
51

Y‘sin θ + X1 cos Θ

gdzie:
X', Y’ — współrzędne fotogrametryczne punktu F, obli
czone zgodnie z wzorem (50),
0
— kąt między osiami układu geodezyjnego χ,t γ,
zakładając:
U=Sinan
u = cos S

(52)

Metody. Obliczenia przeprowadzono na maszynie elek
tronowej „URAL” i „STRIEŁA”.
1. Obhczenia na maszynie elektronowej „URAL”:
a) wyniki dokładności owe: z braku osnowy połowę j, wy
niki uzyskane z arerotriangulacji porównano z wynikami
aerotriangulacji wykonanej na Stereoplanigrafie dla trzech
szeregów. Współrzędne geodezyjne X i Y uzyskane z opra
cowania na Stereoplanigrafie odczytano z mapy w skali
1 :50 000. Dla każdego punktu ObHczono różnice podwój
nych wyników, a następnie średnią z bezwzględnych war
tości tych różnic, na podstawie których wyznaczono średnie
błędy:
mx = ± 10,1 m
τny = ± 9,1 m
W skali mapy mamy odpowiednio mx = ± 0,20 mm i
my = ± 0,18 mm. Dla oceny dokładności współrzędnej Z,
porównano wyniki w 13 szeregach (opracowanych w skali
1 : 50 000). Uzyskane wyniki podano w tablicy 1.

napiszemy (51) w postaci:
Xg
J
rg

= Y'v - X'u
-P
V— a ]/
ru

Tablica 1

1531

stąd mamy:

Nr szeregu

”, ["·]

ɪ

2

3

4

1,7 1,8 2,0 1,1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,3 1,6 1,6 1,3 0,9 1,6 1,1 1,0 1,6

u

Dla kontroli obliczymy powtórnie Uivz punktów B i E,
podstawiając we wzorach (54) odpowiednie wartości dla
tych punktów. Po obliczeniu średnich wartości u i v obli
czamy ostateczne współrzędne geodezyjne ze wzorów:
xg — XgA ~ X,u + Y1I/
Yg = YgA -Y1U + X'v

i55'j

Jeżeli ilość punktów osnowy geodezyjnej jest większa,
współczynniki u, v możemy wyliczyć metodą najmniej
szych kwadratów.
W „Geodezji i Aerofototriangulacji" nr 5 z 1965 r. prof.
Lobanow podaje inny sposób analitycznego jednoczesnego
wyrównania szeregu aerotriangulacji. Równania charakte
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Przy obliczaniu aerotriangulacji na tej maszynie zastoso
wano metodę prof. Urmajewa;
b) wyniki ekonomiczne charakteryzuje tablica 2.
W tablicy 2 podano wydajność i koszty wykonania aero
triangulacji analitycznej dla jednego arkusza mapy w
skah 1 : 50 000 (pięć szeregów po 7 stereogramów). Dla wy
konania powyższej aerotriangulacji na Stereoplanigrafie zu
żyto 153,7 godz., a koszty wyniosły 767,9 rubla.
Z porównania powyższego wynika, że wykonanie aero
triangulacji za pomocą Stereokomparatora i elektronowej
maszyny „URAL” jest szybsze trzykrotnie, a koszty są
1,7 raza mniejsze. Czas obliczenia stanowi ca 6% czasu po
trzebnego na wykonanie aerotriangulacji, natomiast po
miar (obserwacje) współrzędnych tłowych i perforowanie
wyników zajmują 94%. Zastosowanie Stereokomparatora
z elektroniczną przystawką rejestrującą, jeszcze bardziej
skróci czas wykonania aerotriangulacji.
2. ObHczenia na maszynie „Strieła”.

Tablica 2

Normy
Lp.

1
2
3
4
5
6

7
8

Jedn.
miary

Rodzaj pracy

Pomiar na Stereokom- 1 stereogram
paratorze
Wyprowadzenie
da
nych na drukach
480
Perforowanie danych
liczb
na taśmie
Wprowadzenie do ma
25,200
szyny programu i daliczb
nych wyjściowych
Obliczenie na maszy- 1 stereogram
nie ,,URAL”
600
Wypisanie wyników
liczb
1
Amortyzacja maszygodz.
ny
1
Amortyzacja stereogodz.
komparatora

Czas
wyko
nywa
nia w
godz.

Koszty
w rub
lach

w
godz.

w
rubl.

Ogólna
ilość
jedn.

1.0

3,0

35

35,0

105,0

0,3

0,9

31,5

1.0

35
1500
liczb

10,5

3,6

3,0

10,8

3000
liczb

o.i
100

0,075
0,1

2,6

Tablica 4

Lp.

1

2

0,4

35
1750
liczb

Skala zdjęć 1:19 000. Orientację wzajemną obliczono wg
wzoru (24).
b) wyniki ekonomiczne charakteryzuje tablica 4.
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4

0,3

5

0,327

35
51,4

452,7

6
7

a) wyniki dokładnościowe. W tablicy 3 przedstawiono
różnicę między współrzędnymi geodezyjnymi z bezpośred
niego pomiaru a współrzędnymi geodezyjnymi otrzymanymi
z arerotriangulacji analitycznej. Rozmieszczenie punktów
przedstawiono na rys. 9.
oB

•12

•11

•7
•4

r
,5 .3

•go

OA

*8

•10

∙9

oD

•11“

u

•13

•w

o Punkty osnowy

Rys. 9
Tablica 3
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2
3
4
5
6
7
8
9
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[m]

ImI
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3,3
3,7
0
5,5
__

-1,5
-0,1
0
0,8

7,6

6,8

4,3
__
-11,0

5,6

-8,5

0
-0,1
0
3,6
0
0,8
1.3
1,0
3,1
4,7
0

Nr
punktu

11
11»
Ilb
12
12»
13
14
14»
15
[∣∆∣]

Stąd błędy przeciętne:
mpx = ± 4,5 ɪn
tnj,y = ± 5>5 m
mpx = ± 1,3 m

ΔΧ

AY

[m]

[m]

1,9
—
-9,8
-0,5
-2,4
-0,6
-15,8
0
63,5
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Amortyzacja
ny
Amortyzacja
komparatora

1 stereogram

480
liczb

14 000
liczb
100
stereogramów
36 000
liczb
480
liczb

Czas
Ogólna wykona Koszty
w
ilość
nia w
jcdn.
rubí.
godz.

Normy
w
godz.

Rubl.

l.o

3,0

35,0

35,0

105,0

0,3

0,9

10,5

31,5

1,0

3,6

35,0
1275
liczb

2,7

9,7

0,1
0,67

0,1

1000

0,1

2270
liczb

0,1

35

0,23

1770
liczb
1770
liczb

0,05

660,0

0,37

maszy
1 godz.

Stereo-

1 godz.

0,327

Razem

35

11,4

489

817,6

Wnioski

•15

• Punkty wyznaczone

Nr
punktu

8

Perforowanie
wyników
Wypisanie wyników

Jcdn.
miary

Z porównania z tablicą 2 wynika, że obliczenia na ma
szynie „STRIEŁA” trwały zaledwie 0,66 godz. zamiast
trzech godz. jak na maszynie „URAL”, tzn. prawie pięcio
krotnie szybciej, koszty natomiast są 1,8 raza mniejsze.

Oic
∙wβ

∙(j

•1

Pomiar na Stercokomparatorze
Wyprowadzenie
da
nych na drukach
Perforowanie danych
na taśmie
Wprowadzenie do ma
szyny programu i danych wyjściowych
Obliczenie na maszynie „STRIEŁA”

11,4

Razem

•2

Rodzaj pracy

-10,2
—
-17,0
-2,0
- 3,8
-9,4
-8,6
0,1
77,2

jz
[m]

0,5
0,2
6,0
0,1
3,3
0
2,0
0,6
0
86,4

Metoda prof. Lobanowa jest metodą analityczną obli
czenia i wyrównania aerotriangulacji analitycznej i opartą
na komplenarności wektorów bazy i promieni homologicz
nych.
Powoduje to zniekształcenie wiązki.
Metoda ta jest uniwersalna, ponieważ nie stawia żad
nych ograniczeń elementom orientacji zewnętrznej, jak
i wewnętrznej, ani formatowi zdjęć i może być użyta —
w terenach górskich, falistych i płaskich.
Istotną rzeczą jest wprowadzenie wzorów uproszczonych
dla poszczególnych przypadków, co w dużym stopniu
upraszcza program i przyśpiesza ObEczenia.
Praca człowieka ogranicza się tutaj tylko do obserwacji,
resztę wykonuje maszyna, dając gotowy produkt w po
staci wyrównanych współrzędnych.
Pod względem dokładnościowym nie ustępuje metodom
analogowym. Ustalenie błędów systematycznych i ich wy
eliminowanie (które jest łatwiejsze w metodzie analitycz
nej) umożliwia podniesienie dokładności. Ważną zaletą jest
duża szybkość w porównaniu z metodami analogowymi.
Czas wykonania aerotriangulacji zostaje skrócony w grani
cach ‰ a koszty bezpośrednie są o 50% niższe.
Powyższe wyniki są niezmiernie wymownym argumentem
przemawiającym za jak najszerszym stosowaniem metod
aerotriangulacji analitycznej w praktyce.
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Ill Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna
AMSTERDAM — 17—22.IV.1967

Trzecia Międzynarodowa Konferen
cja, zorganizowana staraniem Między
narodowej Asocjacji Kartograficznej
(MAK) *) zgromadziła ponad 300 uczest
ników z 31 państw. W tej liczbie obec
ni byli przedstawiciele 25 państw —
członków MAK i 6 państw nie będą
cych członkami MAK, których przed
stawiciele wystąpili w charakterze
obserwatorów2).
Ponadto w Konferencji wzięli udział
jako oficjalni reprezentanci: prof. dr.
H. Boesch (Szwajcaria) — sekretarz
generalny Międzynarodowej Unii Geo
graficznej, dr S. Eteev — z ramienia
UNESCO, R. Voskuil — z ramienia
PAN American Institute for Geography
and History.
Polskę reprezentowali w charakterze
delegatów: dyr. mgr inż. T. Michal
ski (GUGiK) — przewodniczący dele
gacji, doc. St. Kryński (IGiK)3, prof,
dr Fr. Uhorczak (Uniwersytet Μ. CurieSklodowskiej), i doc. dr L. Ratajski
(IG — Uniwersytet Warszawski). Po
za delegatami — ze strony Polski —
uczestniczyła w Konferencji 10-osobowa grupa obserwatorów: L. Czyżewski,
dr J.A. Góralczyk, H. Górski, H. Ha
licka, dr A. Kęsik, prof, dr J. Kon
dracki, dr A. Makowski, doc. W. Mi
gacz, prof, dr S. Pietkiewicz, H. Wa
dowska oraz 10-osobowe grono sym
patyków i osób towarzyszących.
Strona organizacyjna Konferencji
przypadła w udziale Holendrom pod
przewodnictwem prof, dr F.J. Ormelinga, przy wydatnej pomocy władz ofi
cjalnych: Ministerstwa Oświaty i Nauk,
Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Wodnej, miast: Amsterdam, Delft oraz
,,Koninklijk Nederlands Aardrijks-

kunding Genootschap" — Amsterdam
i ITC (International Institute for Ae
rial Survey and Earth Sciences) w
Delft.
Konferencja obradowała w Amster
damie w dniach 17—20 kwietnia i w
Delft — 21 kwietnia. Miejscem obrad
amsterdamskich był zespół nowoczes
nych gmachów tzw. ,,Congrescentrum
RAI”4), w Delft zaś — teren tamtej
szej Politechniki (Technological Uni
versity at Delft), mieszczący ITC.

ɪ) MAK — polski odpowiednik ICA (Inter
national Cartographic Association) — powo
łana w 1956 r. w Sztokholmie z inicjatywy
kartografów skandynawskich.
Obecne władze MAK: przewodniczący —
D. E.O. Thackwell (Wielka Brytania), wice
przewodniczący: S. de Brommer (Francja),
Granville K. Emminizer Jr. (USA), dr H.
Knorr (NRF), prof, dr K. Saliszczew (ZSRR),
J.S. Paintal, C. Traversi (Włochy); sekre
tarz — skarbnik — prof, dr F.J. Ormeling
(Holandia). MAK w kadencji (1964—1968) po
siada 3 komisje robocze (powołane w 1964 r.
w Edynburgu): Komisja I — Szkolenia kar
tografów — przewodniczący S. de Brommer
(Francja), Komisja II — Definicje, klasyfi
kacja i normalizacja terminów kartogra
ficznych — przewodniczący — prof, dr
E. Meynen (NRF), Komisja III — Automa
tyzacja w kartografii — przewodniczący —
Granville K. Emminizer Jr (USA). Poszcze-

gólne komisje posiadają członków rzeczy
wistych i członków-korespondentów.
*) Liczbowy udział państw członków MAK
i państw obserwatorów według liczby dele
gatów obserwatorów i sympatyków przed
stawia się następująco (np. 4,3,6) państwa —
członkowie MAK: Austria — 1,1; Belgia —
5,3; Brazylia — 1; Finlandia — 3; Francja —
21,9; Hiszpania — 2; Holandia — 14,9; India
— 1; Iran — 1; Irlandia — 1; Izrael — 2;
Japonia — 2; Kanada — 3,6; Luksemburg
— 1; Maroko — 1; NRF — 15,3; Norwegia —
3,4; Polska — 4,10,9; Szwajcaria — 6,3; Szwe
cja — 6,6; USA — 21,4,1; Węgry — 3; Wiel
ka Brytania — 25,11; Włochy — 3,2,1; ZSRR
— 18. Państwa nie będące członkami MAK
(obserwatorzy, sympatycy): Algieria — 1;
Bułgaria — 3; Czechosłowacja — 2; Me
ksyk — 1; NRD — 2; Tunis — 1,1.
■’) Instytut Geodezji i Kartografii jest
reprezentantem Polski na terenie MAK.
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Oprawę Konferencji stanowiły: wy
stawy, wizyty, wycieczki, przyjęcia
i spotkania towarzyskie.
Dwie wystawy rozmieszczone w ku
luarach ,,Congrescentrum RAI”, mia
nowicie „Mapa a barwa” i „Rozwój
map dyżurnych w zakresie gospodarki
wodnej w Holandii”, nawiązywały bez
pośrednio do problematyki konferen
cyjnej. Natomiast dwie inne: „De wereld of papier” (The World on Paper)
oraz ’’The Vinlandmap" miały charak
ter ogólny, historyczny.
Pierwsza, urządzona w Muzeum
Historycznym Amsterdamu (Dę Waag)
prezentowała
dzieła
kartograficzne
światowej sławy z XVI i XVII w.,
natomiast druga, urządzona w Biblio
tece Uniwersytetu Amsterdamu, obra
zowała stan badań nad pewnym do
kumentem kartograficznym, przyczy
niającym się rzekomo do wyświetlenia
dziejów odkrycia Ameryki Północnej
przez Wikingów5).
Wizyta techniczna w Delft, 21 kwiet
nia, stała się okazją propagowania
wśród uczestników Konferencji dzia
łalności ITC (International Institute
for Aerial Survey and Earth Scien
ces) c). w zakresie postępów w foto
grametrii, ewidencji zasobów natural
nych w oparciu o zdjęcia lotnicze, słu
żącej zresztą do badań nad możliwoś
ciami racjonalnego zużytkowania tych
że zasobów oraz w zakresie zastoso
wań zdjęć lotniczych do nauk społecz
nych: socjologii, ekonomii, czy studiów
obszarów miejskich. W czasie wizyty
udostępniono zwiedzenie pracowni fo
togrametrycznych, instrumentarium fo
togrametrycznego, pracowni z unikal<) RAI — Vereniging voor Rijwiel en
Auto Industrie (Association for Bicykle and
Automobile Industry). Congrescentrum —
nowoczesny ośrodek kongresowy, położony
w południowej części miasta Amsterdam
przy placu Europy, został wzniesiony w
1961 r. i rozbudowywany do 1965 r. przez
RAI, celem udogodnienia odbywania wszel
kiego rodzaju zjazdów, konferencji, kon
gresów czy wystaw, głównie o charakterze
handlowym, lecz nie jedynie. To udogod
nienie szybko się opłaciło zważywszy, że
Amsterdam jest światowym ośrodkiem tego
rodzaju spotkań.

s) Wystawiony dokument jest kopią wy
konaną około 1440 r. z wcześniejszego ory
ginału i przedstawia zarys lądów Islandii:
Grenlandii oraz tzw. Winlandu — czyli
obszaru Ameryki Północnej, podlegającego
penetracji Wikingów.

nym
Instrumentem-Ortoprojektorem
(The Gigas-Zeiss Orthoprojector) pra
cującym kombinacyjnie wg dwu me
tod: Stereofotogrametrii i przetwarza
nia, dalej pracowni: fotograficznych,
fotointerpretacji i pracowni automaty
zacji demonstrującej działanie maszy
ny programującej (The Stantec Zebra
Electronic Computer) i maszyny rysu
jącej (The Calcomp Automatic Dra
wing Machine) do otrzymywania wy
kresów profilów podłużnych i po
przecznych terenu, rysunków perspek
tywicznych itp. Ponadto, korzystając
z uprzejmości Instytutu Geodezji w
Delft, zwiedziliśmy stację kamery sa
telitarnej (system optyczny kamery ty
pu Bouwers-Maksutow, długość ognis
kowej 1200 mm, otwór względny
210 mm, pole 5o×5o, szacunkowa do
kładność — 1 sekunda łuku na kie
runku satelity).
Dzień 22 kwietnia programowo po
święcony był dwu wycieczkom do wy
boru uczestników: pierwsza na obszar
Zuiderzee, na 3 nowe poldery o róż
nych stopniach kultywacji, natomiast
druga do Parku Narodowego ,,De Hoge
Veluwe” wraz ze zwiedzeniem Muze
um fundacji Kroller-Miillera, ze słyn
ną kolekcją obrazów van Gogha
i rzeźb: Arpa, Hepwortha, Rodina, Mariniego, Moore’a i innych.
Program obrad Konferencji zawarto
w 6 sesjach przedmiotowo różnych i
kolejno po sobie następujących. W ten
sposób stworzono wszystkim możli
wość żywego uczestniczenia we wszyst
kich problemach sesyjnych.
Ideą przewodnią obrad było zdefi
niowanie kartografii i zawodu karto
grafa wobec światowych potrzeb
współczesnej cywilizacji. Innymi sło
wy, światowe tendencje rozwojowe
kartografii wyrażają się w poszuki
waniu sposobów formowania przekazu
informacyjnego o treści kartograficz
nej, które to formy komunikatywnie,
szybko i masowo zdolne będą udzielić
wyczerpujących odpowiedzi na kon
kretne zapytania, wychodzące z róż
nych dziedzin życia społecznego naro
dów.

Sens powyższego sformułowania zo
stał wykazany układem przedmioto
wym Konferencji w poszczególnych
sesjach.
A więc: sesja I — szkolenie karto
grafów, sesja II — mapa a barwa,
atlasy, metakartografia sesja III —
definicje, klasyfikacja i normalizacja
terminów kartograficznych, sesja IV —
automatyzacja w kartografii, sesja V —
zastosowanie opracowań kartograficz
nych do formalnych rozwiązań różno
rakich treści: ekonomicznych, staty
stycznych i innych (tzw. kartografia
tematyczna), sesja VI — zdjęcie lot
nicze a mapa.
Ogółem wygłoszono 41 referatów,
z czego 5 na obradach w Delft (se
sja VI).
Wśród autorów referatów należy od
notować znane nazwiska, a więc: prof.
E. Imhof (Szwajcaria), profesorowie:
I. Zarucka, A.M. Komkow, K.A. Saliszczew (ZSRR), pof. J. Bertin (Fran
cja), prof. A.H. Robinson (USA), pro
fesorowie: E. Meynen (Inst, für Lan
deskunde — Bad Godesberg), A. Heupel (Bonn), K. Frenzel (Frankfurt nad
Menem).
Z zestawienia referatów nasuwa się
refleksja, że w podejmowaniu i roz
wiązywaniu problemów o znaczeniu
postępu dla nauki kartografii i zawo
du kartografa aspiracjami i aktyw
nością wyróżniają się państwa: ZSRR
i USA, Wielka Brytania i Francja, a
także Holandia i NRF.
Wkład Polski do międyznarodowej
dyskusji w czasie Konferencji wyraził
się dwoma referatami wygłoszonymi
β) W 1950 r. Rząd Holandii, wiedziony
sugestiami ONZ, postanowił utworzyć mię
dzynarodowy ośrodek szkolenia w zakresie
fotografii lotniczej i jej zastosowań do
opracowania map i ewidencji zasobów na
turalnych. W ten sposób, w 1951 r., po
wstał w Delft ITC wyłoniony z Politechniki
w Delft i Wyższej Szkoły Rolniczej w Wageningen. Posiada 3 wydziały:
fotogra
metrii, ewidencji zasobów
naturalnych
i nauk społecznych. ITC współpracuje z
UNESCO oraz uniwersytetami w Leidzie
i Utrechcie, z Politechniką w Delft i In
stytutem Fotointerpretacji w Indii.

w języku angielskim: The phenomenon
of generalization nexuses in econcmic
cartography — doc. dr Lech Ratajski
(sesja V) i ’’Aesthetic and utilitarian
aspects of colour in cartography” —
dr inż. Andrzej Makowski (sesja II).
Poza tym zostały rozdane wśród
uczestków 2 referaty w języku fran
cuskim: Studium barwy w miejskiej
kartografii Wielkoskalowej — prof. F.
Piątkowski i Definicja mapy — dr inż.
J. Gołaski.
Trzeba dodać, że poza jednorazowym
wystąpieniem Polski na Konferencji,
współpraca nasza z MAK rozwija się
obecnie przez działalność Komisji II,
w której Polska posiada 1 członka rze
czywistego w osobie mgr inż. T. Mi
chalskiego. Wspominam o tym dlatego,
że raport złożony uczestnikom Konfe
rencji przez prof, dr E. Meynena (NRF)
z prac Komisji II (w czasie IH sesji),
w części dotyczącej opracowania mię
dzynarodowego słownika kartograficz
nego w 12 językach (w tym polski)
i w 5 językach z definicjami — obra
zuje wkład Polski do tego międzyna
rodowego przedsięwzięcia.
Obrady Konferencji rozwinęły się z
bardzo podstawowego punktu — defi
nicji kartografii, sformułowanej po raz
pierwszy w Paryżu, w 1966 r. w wyni
ku prac Komisji i MAK, inspirowanej
zresztą w twórczy sposób przez UNES
CO. W dzisiejszym zrozumieniu karto
grafia jest dyscypliną, w której nauka,
artyzm i technika, pozostają w równo
wadze dla wytworzenia komunikatyw
nej (jednoznacznie rozpoznawanej) for
my wizualnej treści mapy, opracowa
nej na podstawie wyników obserwacji
bezpośrednich, bądź na drodze wyzy
skania istniejącej już dokumentacji.
Tak więc z bezpośredniego zakresu
działalności kartografa wyłączone zo
stały różne techniki zbierania obser
wacji (np. prace topograficzne), kładąc
główny nacisk na takie uformowanie
treści, które gwarantuje pełną uży
teczność mapy w spełnieniu określone
go celu. Szukając analogii profesjonal
nych, można by określić zawód karto
grafa mianem projektanta kartogra
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ficznych form wizualnych, który dzięki
znajomości procesów technologicznych
(włączając także automatyzację) i za
pleczu maszynowemu ma możność peł
nej realizacji i kontroli wykonania za
mierzonej formy mapy.
Określenie zakresu dyscypliny kar
tografii pozwoliło z kolei wyróżnić
trzy rodzaje działalności kartograficz
nej, które oznaczono literami: W, V,
Z. Tak tedy W — oznacza działalność
sensu stricto kartograficzną, V — dzia
łalność wzbudzoną na podstawie dzia
łalności W (autorzy map: geografowie,
historycy, ekonomiści, statystycy, geo
logowie, geodeci, meteorolodzy, inży
nierowie komunalni, wojsko) oraz Z —
działalność „względną” (dokumentaliści
prac geograficznych, technicy repro
dukcyjni i drukarze, dostawcy mate
riałów kartograficznych, księgarze).
Interesująca nas głównie grupa W
dzieli się dalej na: W1 — naukowcy,
W2 — kartografowie z wyższym poli
technicznym lub uniwersyteckim wy
kształceniem, W3 — kartografowie
Zwyksztalceniem średnim technicznym,
W4 — kartografowie z wykształceniem
podstawowym.
Grupie W2 — wyznaczono zadanie
projektowe, studyjne, kierownicze, pla
nistyczne, organizacyjne i dydaktyczne.
Grupie W3 — zadania wykonawcze
z możliwością wykazywania inicjatywy
(przy zestawianiu treści i generalizacji), a grupie W4 — ściśle wykonawcze
(kreślenie, reprodukcje, czynności dru
kowania). Przy tym dość silnie zary
sowana jest tendencja (ZSRR, kraje
zachodnie) szkolenia wysoko kwalifiko
wanych techników (W3), ludzi o śred
nim wykształceniu specjalistycznym.
Jest to niewątpliwie znamię nadcho
dzących czasów obsługi automatów.
Przedmiotem troski MAK jest więc
grupa W, a także V oraz ustalenie re
lacji między nimi. Spośród wysuwa
nych propozycji w tej materii przyto
czę propozycję radziecką (prof. I. Zarucka),
przedstawiającą
program
5-letniego nauczania politechnicznego
(W2) i uniwersyteckiego (V2).
Studia
politechniczne
obejmują
przedmioty ogólne (w wymiarze go
dzin: matematyka — 350, fizyka —
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320, chemia — 200, języki obce — 300),
przedmioty z zakresu nauki o Ziemi
i nauk stosowanych (geodezja, topo
grafia, fotogrametria, fotointerpretacja,
zasady statystyki matematycznej, elek
tronika, programowanie i maszyny li
czące, konstrukcja instrumentów (da
lej przedmioty kartograficzne i wresz
cie fakultatywne — do wyboru, zależ
nie od specjalizacji: w zakresie wyda
nia map, opracowania map czy kon
strukcji instrumentów na użytek kar
tografii. Do przedmiotów fakultatyw
nych zalicza się: geodezję kosmiczną,
kartografię kosmiczną, teorię informa
cji, automatyzację oraz (bliżej nie spre
cyzowane) kształcenie artystyczne.
W rozwiniętej dyskusji mocno pod
kreślone zostało znaczenie przedmio
tów ogólnych w wykształceniu karto
grafa, szczególnie: matematyki, fizyki
a także kształcenia artystycznego za
równo w zakresie uniwersyteckim, jak
i politechnicznym. Niewątpliwie waga
przedmiotów ścisłych uzasadnia się

nadążaniem za ogólnym rozwojem
techniki, a w szczególności uzasadnia
się narastającymi potrzebami automa
tyzacji procesów technicznych opraco
wania i wydania map. Z drugiej stro
ny przez ogólny zwrot ku zagadnie
niom wypływającym ze stosunku wza
jemnego oddziaływania: człowiek, pra
ca, otoczenie, szczególnej wymowy na
biera kwestia wartości wizualnych, ja
kimi powinno legitymować się opra
cowanie kartograficzne. Komunika
tywność formy mapy, wyrażona czyn
nikami pojemności percepcyjnej, jed
noznaczności
spostrzeganych
treści
i ekspresji formalnej, wymaga jak do
tychczas podejścia racjonalnego i su
biektywnego, które to podejście, przy
jęte jako metoda do rozwiązywania
form opracowań kartograficznych, naj
pełniej można rozwinąć przez kształ
cenie artystyczne.
Prof. E. Imhof w swym wykładzie
„Sztuka w kartografii” uzasadnił w
sposób historyczny, że potrzeba po
rządkowania wartości graficznych for
my mapy istnieje i dzisiaj jest bar
dziej aktualna niż kiedykolwiek, a to
z racji różnorodności podejmowanych
tematycznych opracowań kartograficz
nych, wyrażonych za pomocą środków
nowoczesnej techniki. Jak długo bo
wiem mapa jest z gatunku form wizu
alnych, tak długo czynnik sugestyw
nego oddziaływania na odbiorcę nie
może być pomijany, gdyż mapa nie
może być pozbawiona ekspresji wyni
kającej z poszukiwania proporcji mię
dzy ilością szczegółów potrzebnych do
odczytania tematu a skalą wizualną
mapy. Prof. Imhof z całym naciskiem
podkreślił warunek zgodności wyraża
nia treści przez określoną formę celo
wą i warunek prostoty formalnej, a
wiadomo, że wymienione kwestie są
to atrybuty piękna przedmiotów użyt
kowych. W ten sposób kartografia
może spełnić także cel ogólny, miano
wicie przyczynić się do kształtowa
nia — w sensie społecznym — pojęć na
temat wartości estetycznych wizualnych
form użytkowych, rozwiniętych na ba
zie nowoczesnej techniki. Wydaje się,
że w szeregu państw kwestie te są
doceniane. Na przykład w Wielkiej

Brytanii, gdzie problematyka automa
tyzacji w kartografii wraz z wynika
jącymi z niej konsekwencjami określo
nych opracowań graficznych jest roz
wiązywana w ramach prac Królew
skiego Kolegium Sztuki (Experimental
Cartography Project at the Royal Col
lege of Art).
Mając na uwadze powyższe — ce
lowe było omawianie na Konferencji
zagadnień barwy i jej związków z for
mą mapy. W ogólności, w opracowa-

niach wizualnych — graficznych, bar
wa jest najbardziej zewnętrznym noś
nikiem informacji a sens jej istnienia
na mapie określa się współcześnie mia
nem środka powiększania pojemności
informacyjnej mapy i mianem środka
wydobycia ekspresji mapy przez prze
myślany układ doboru cech: jakości
(koloru), jasności i nasycenia. Uznanie
trójparametrowej
natury
zjawiska
barwy w kartografii (jakość, jasność,
nasycenie) pozwala na ukazanie i upo
rządkowanie problematyki barwy na
mapie względem jej wartości funkcjo
nalnych i związków z formą mapy w
sposób współczesny, odpowiadający
pojęciom psychologicznym i psycho
fizycznym. Takie podejście daje wresz
cie okazję do podjęcia rzeczowej dy
skusji w stosunku do jakości zmysło
wych tworzywa mapy, na przykład
w zastosowaniu do farb i papieru.
Wówczas podstawą owej dyskusji sta
je się pomiar kolorymetryczny i fotometryczny oraz liczbowe opracowanie
wyników lub ich graficzna interpreta
cja, na przykład: systematyka CIE
i psychologiczna bryła barw. W ten
sposób można podejmować ujednolice
nia skal barw, ściśle, obiektywnie lub
przybliżenie, drogą porównań wizual
nych w oparciu o przyjęty wzorzec
i określone warunki obserwacji7) (albo
podejmować zadania określania progów różnic barw i wpływu zmienności
oświetlenia. I znowu, mocne podkreś
lenie fizykalnej strony zjawiska barwy
w kartografii, przy konkretnym roz
strzygnięciu doborów barw do formy
map powoduje, że produkt skończony —
mapa — przemówi do spostrzegającego

zróżnicowanymi jakościami zastosowa
nych materiałów, czyli estetyką ma
terii. Sądzę, że w tym duchu pomyśla
na została przez organizatorów wysta
wa „Mapa a barwa”, na której w spo
sób dyskusyjny (lecz może nieco za ma
ło dyskusyjny) zestawiono eksponaty
specjalnie opracowanych map barwami,
które, stosownie do swoich własności
fizykalnych i trojako zróżnicowanych
jakości zmysłowych (względem koloru,
jasności i nasycenia), funkcjonalnie

uwypuklały pewne zjawiska tematycz
ne, obrazowały pewne zjawiska i po
dawały je w pewnym nasileniu. Nale
ży tutaj podkreślić, że sesja II
i wspomniana wystawa, poza wskaza
niem tendencji rozwojowych w zakre
sie barwy kartografii, przyczyniły się
do zerwania zmowy milczenia na ten
temat po wielu, wielu latach.
Jednak najbardziej pulsującą życiem
okazała się problematyka kartografii

automatycznej i zagadnienia edycji
map
sposobem
natychmiastowym.
Źródła zainteresowań procesami auto
matyzacji tkwią bowiem w społecz
nych potrzebach szybkiego uzyskiwa
nia opracowań kartograficznych o róż
norodnej tematyce, a tym samym uzy
skiwania możliwości interpretacji tych
opracowań i natychmiastowej konfe
rencji nowych informacji względem
stanu badań w danym przedmiocie.
W ten sposób automatyczne opracowa
nie kartograficzne jest aktualną ilu
stracją do ciągu prowadzonych stu
diów, dając bardziej wnikliwe rozpo
znanie badanego otoczenia. I jeśli do
łączyć do owej natychmiastowości
czynnik ekonomiczny, mianowicie obni
żenie kosztów opracowania mapy
(średnio około 70% wg United States
Air Force) bez uszczerbku merytorycz
nego i dokładnościowego mapy, to zro
zumiały w pełni staje się postępujący
wzrost zainteresowań światowych w
tym kierunku.
Automatyzacja w kartografii jest
obecnie w stanie zaczynu skuteczniej
szego fermentującego, czego dowodem
są podejmowane w różnych państwach
intensywne badania teoretyczne i prak
tyczne. Należy dodać, że skuteczność
tych prac badawczych uzależniona jest
stanem posiadania parku maszyn li
czących (komputerów) w skali pań
stwowej. Z tych też względów prace
nad rozwojem automatyzacji przypa
dają głównie państwom: USA, Wiel
kiej Brytanii, ZSRR i Francji.
W kartografii automatycznej można
wyodrębnić następujące działy: usta-

lenie źródeł informacji, cyfrowy zapis
informacji (wejście informacji), zmaga
zynowanie informacji cyfrowej w pa
mięci maszyny, odtworzenie informacji
cyfrowej przez poinstruowanie maszy
ny programem i uzyskanie informacji
w postaci wizualnej (wyjście informa’) Np. ostatnie zalecenia NZ w sprawie
standaryzacji skali hipsometrycznej barw
do Międzynarodowej Mapy Swiata ɪ:ɪ M
w oparciu o atlas barw Munsella.
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cji). Rozwój badań w wymienionych
działach nie przebiega równomiernie
i z różnym skutkiem pod względem
korzyści praktycznych. Największy po
stęp uzyskano w dziale: „wyjście in
formacji”, zwłaszcza w zakresie ma
szyn szybko rysujących o różnym
stopniu dokładności naniesienia ele
mentu graficznego.
W zakresie ustalenia źródeł dostar
czających informacji bierze się pod
uwagę wyniki opracowane z obserwa
cji bezpośrednich oraz treść istnieją
cych map. Przy dzisiejszym stanie
automatyzacji istnieje już — na przy
kład — możliwość szybkiego dostar
czenia mapy prognoz pogody wprost
z informacji pogodowych, pochodzą
cych ze sputników na drodze rozwią
zania modelu atmosfery i odpowied
niego programu na maszynę cyfrową
dla zanalizowania sytuacji pogodowej
i ustalenia jej przepowiedni. Jeżeli czas
30 min na uzyskanie przepowiedni jest
obecnie zbyt długi, to na drodze auto
matyzacji można go skrócić do 7 se
kund.
Podstawą procesów automatycznych
jest pojęcie kartograficznego potoku
danych, na podstawie którego nastę
puje cyfrowa rejestracja informacji.
Wyróżnia się przy tym informacje
punktowe i informacje liniowe. In
formacja punktowa wymaga pary
współrzędnych do zlokalizowania jej
w pamięci, natomiast informacja linio
wa około 250 par współrzędnych na
1 cal linii. W przypadku informacji
liniowej trzeba bowiem podać cechy
tej informacji, a więc: czy jest to li
nia brzegowa, droga, granica czy kon
tur oraz jaka jest ważność względna
tej informacji jaka precyzja lokaliza

cji a także seria zapisów określających
bieg linii.
Obliczono, że na każdy cal kwadra
towy mapy przypada średnio 25 cali
linii, a zatem dla przypadku cyfrowe
go zapisu treści map wynika potrzeba
utrzymania zawrotnych ilości informa
cji liniowych w pamięci maszyny i to
jest właśnie wyróżniająca cecha karto
graficznego potoku danych. Problem
rozmiaru potoku danych, powstały
z cyfrowego zapisu różnych opracowań
kartograficznych, oraz wynikające stąd
problemy techniczne (przeładowanie
pamięci, duże straty czasu na wyszu
kanie określonej informacji) są obec
nie przedmiotem intensywnych badań.
W kartografii automatycznej pamięć
maszyny spełnia rolę „mapy podsta
wowej”, z której drogą poinstruowa
nia maszyny można dokonać wyboru
treści zależnie od celu i przeznaczenia
projektowanej mapy. Przy tym dąży
się, aby odtworzony z zapisu cyfro
wego obraz mapy posiadał dokładność
graficzną mapy wykonanej w sposób
klasyczny (±0,003 cala, czyli około
±0,1 mm). Nie zawsze jednak taką wy
maganą dokładność można uzyskać i
jeszcze w obecnej chwili trzeba ją
uznać za wątpliwą. Przy odtwarzaniu
informacji z zapisu cyfrowego powstają również błędy względne, na przy
kład drogi przecinają rzeki zamiast
układać się wzdłuż brzegów, połącze
nia dróg typu T zamieniają się w
skrzyżowania itp. Wymienione tutaj
braki precyzyjnego uzyskiwania obra
zu mapy składają się na wykształcenie
aktualnego głównego zadania badań w
zakresie automatyzacji opracowań kar
tograficznych. Jest nim odtworzenie
mapy z cyfrowych informacji na dro-

dze automatycznej, tak, aby odpowia
dała tradycyjnym standardom pod
względem wyglądu i dokładności. Roz
wiązanie tego zadania pozwoli wyka
zać, jak praca ręczna może okazać się
jeszcze ekonomiczna i jakie modyfi
kacje typów map, odpowiednich im in
formacji, a także dokładności powinny
być rozważone. Ponadto wyłonią się
problemy generalizacji, które dotych
czas rozwiązywane z dużym udziałem
intuicji, okażą się teraz podatne do
rozwiązań maszynowych (generalizacja
obiektywu, a co z pewnością będzie
ekonomicznie opłacalne. W związku
z tym wyłania się jeszcze jedno pyta
nie, mianowicie: czy może nastąpić
całkowita „komputeryzacja” opraco
wań kartograficznych? Wielka Bryta
nia pragnie udzielić odpowiedzi jesz
cze w tym roku.

☆
Przedstawione powyżej uwagi nie
wyczerpują rzecz jasna brzemiennej
problematyki automatyzacji, jako że
nie sposób w krótkości wyczerpać sa
mą istotę tej problematyki, jak rów
nież szeroki i .ciekawy wachlarz jej
zastosowań praktycznych. Ten szkic
ogólny jest podobny do tych, jakie za
stosowałem względem uprzednio poru
szonych kwestii: kształcenia kartogra
fów oraz percepcji barwy i formy.
Kwestie te są w mym skromnym
przekonaniu najbardziej charaktery
styczne dla idei Konferencji: zdefinio
wania kartografii wobec światowych
potrzeb społecznych i dlatego wnosząc
je przed Czytelnika, czynię z nich ha
sła do dyskusji w szerszych kołach
krajowych.

Rysunki własne Autora

KARTOGRAFIA

Z inicjatywy Sekcji Kartograficznej,
w dniach 9—11 stycznia 1968 roku od
będzie się w Poznaniu, w gmachu NOT,
konferencja na temat „Kartografią
Wielkoskalowa w gospodarce narodo
wej”.
Celem konferencji jest:
— przedstawienie roli i miejsca kar
tografii Wielkoskalowej w zawodzie
geodezyjnym oraz w całokształcie
działalności gospodarczej kraju,
— podsumowanie osiągnięć dotych
czasowych oraz wskazanie kierunków
rozwojowych myśli kartograficznej
i technologii wykonawczych w kon
frontacji z aktualnymi i perspekty
wicznymi potrzebami w zakresie obję
tym tematyką’ konferencji,
— zbliżenie tematyki kartograficz
nej do szerokich kręgów społeczności
zawodowej geodetów, wskazanie na
potrzeby i celowość bliższego przyswa
jania tej tematyki w praktycznej dzia
łalności zawodowej.
Program konferencji przewiduje 26
referatów. Obrady prowadzone będą
systemem plenarnym. Referaty przed
stawione zostaną w 4 grupach tema
tycznych.
I — referaty wprowadzające — za
sadnicze:
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WIELKOSKALOWA W GOSPODARCE NARODOWEJ

— Rola kartografii Wielkoskalowej
w gospodarce narodowej
— Stan i rozwój Wielkoskalowych
opracowań kartograficznych w kraju
i zagranicą.
II — Wielkoskalowe opracowania
kartograficzne dla potrzeb inżynier
skich i gospodarczych:
— Potrzeby miast w zakresie karto
grafii Wielkoskalowej
— Metodyczny atlas map miejskich
— Polskie mapy glebowe i gleboworolnicze
— Możliwości wykorzystania map
katastralnych
— Mapy górnicze i sposoby ich re
produkcji
III — Zasady redagowania map
Wielkoskalowych ;
— Zasady generalizacji treści map
inżynieryjnych Wielkoskalowych
— Mapa zasadnicza
— Zasady przedstawiania treści map
Wielkoskalowych
— Treść, forma oraz tzw. synchro
nizacja bonitacyjna i fizjograficzna
Wielkoskalowych map glebowych
— Studium barw kartografii wielkoskalowej
— Grafika opisu map
— Fotogrametryczne
opracowanie
map Wielkoskalowych

IV — Technologia opracowań i re
produkcji map:
— Analiza stosowanych w kraju me
tod reprodukcji kartograficznej
— Pracownie reprodukcji kartogra
ficznej na szczeblu wojewódzkim
— Ocena kartograficzna materiałów
źródłowych
— Grawiura techniką mechanizującą
proces opracowania i doskonalenia
mapy
— Narzędzia i przyrządy rytownicze
opracowane w IGiK
— Zakres zastosowania, efekty tech
niczne i ekonomiczne matryc grawero
wanych
— Fotoskład w kartografii wielkoSkalowej
— Rozkolorowanie mapy przy za
stosowaniu masek zrywanych
— Elektrofotografia w reprodukcji
kartograficznej
— Druk trójwymiarowy w repro
dukcji kartograficznej
— Informacja techniczno-handlowa
o sprzęcie kartograficznym.
Przedstawiony program jest orienta
cyjny. Szczegółowy program ostateczny
i kompletne materiały konferencyjne
zostaną rozesłane przed konferencją.
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DOŚWIADCZALNE POMIARY GRAWIMETRYCZNE W TATRACH
We wrześniu 1966 r. zespół Instytutu Geodezji i Karto
grafii wraz z 1 pracownikiem Instytutu Geologicznego
wykonał w rejonach wysokogórskich Tatr Wysokich i Za
chodnich badawcze pomiary doświadczalne małozakresowym grawimetrem typu Sharpe oraz jednoczesne badania
w zakresie określenia wysokości punktów grawimetrycznych
metodą niwelacji barometrycznej, przy użyciu aneroidu-altimetru systemu Paulin.
Problem pomiarów grawimetrycznych na terenach wy
sokogórskich — pomijając sprawę reprezentatywności po
wierzchniowej pomiaru — zawiera dwie podstawowe trud
ności:
1) transport niezwykle delikatnych i dość ciężkich instru
mentów, jakimi są grawimetry, oraz ich zabezpieczenie
przed licznymi ujemnymi wpływami zewnętrznymi w trud
nych warunkach terenowych i atmosferycznych;
2) określenie wysokości na punktach pomiarowych, poło
żonych w rejonach śródgórskich z dala od istniejącej osno
wy wysokościowej, która ogranicza się przeważnie do bar
dziej drożnych i szerokich dolin.
Tak więc np. precyzyjne grawimetry sprężynowe typu
Askania Gsll, ze względu na znaczną wagę i nieportatywność oraz dużą wrażliwość na wpływy zewnętrzne, nie są
zadowalające w pomiarach pieszych, a zwłaszcza w trud
nym terenie górskim. Niwelacja trygonometryczna, bardzo
kosztowna i trudna w takich terenach, nie może być na
ogół brana pod uwagę.
Wykorzystując, stosunkowo lekki i portatywny grawi
metr prospekcyjny firmy Sharpe, udostępniony zespołowi
przez Instytut Geologiczny oraz projektując kontrolowaną
w dużym stopniu istniejącymi punktami wysokościowymi
niwelację barometryczną, uznano za celowe podjęcie prac
badawczych, mających na celu zdobycie informacji o pra
cy grawimetru i metodyce pomiarów oraz zbadanie roz
szerzenia rozpoznania grawimetrycznego w rejonach gór
skich w Polsce.
Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego umożliwiła
zespołowi przebywanie na terenach rezerwatów ścisłych
oraz przechodzenie zamkniętymi szlakami, co bardzo roz
szerzyło zasięg badań.
Grawimetr CG-2 Sharpe, typ prospekcyjny produkcji ka
nadyjskiej, jest nowoczesnym, astatyzowanym grawime
trem kwarcowym. Automatyczna kompensacja temperatury
eliminuje potrzebę stosowania uciążliwego urządzenia ter
mostatów (jak np. w grawimetrze Askania Gs-11). Dzięki
temu waga grawimetru wynosi tylko 4,5 kg, a łącznie ze
skrzynią ochronną i statywem — 9 kg. Grawimetr jest
dobrze przystosowany do pomiarów pieszych w trudnym
terenie dzięki możliwości przenoszenia go na plecach
w specjalnych nosiłkach. Bezpośredni zakres pomiarowy
tego typu grawimetru wynosi około 90—100 mgal. Można
nim jednak mierzyć i większe zmiany przyśpieszenia siły
ciężkości aż do 6000 mgal, korzystając z urządzenia służą
cego do zmiany zakresu pomiarowego każdorazowo
o 90—100 mgal. Należy wówczas na każdym punkcie przed
stawiania zakresu wykonać po dwie niezależne obserwacje
przed i po przestawieniu dla nawiązania obu zakresów.
W odróżnieniu od grawimetrów sprężynowych, grawimetr
Sharpe posiada tylko jedną stałą, której wartość kształtuje
się w pobliżu jedności, co jest dogodne do przeliczeń
działek skali na miligale. Ponieważ stała fabryczna wyma
ga korekty ze względu na krajową jednostkę miligala,
grawimetr został Wycechowany na południowym odcinku
Polskiej bazy do cechowania grawimetrów Kraków—Zako
pane (w ramach prac Instytutu Geologicznego).
Prace pomiarowe w Tatrach zostały poprzedzone wywia
dem, mającym na celu zebranie wszelkich informacji na
temat istniejących materiałów kartograficznych, punktów
sytuacyjno-wysokościowych oraz możliwych i dogodnych

przejść na planowanych trasach pomiarowych. Informacje
te były potem poddane starannej analizie. We współpracy
z wchodzącym w skład zespołu przewodnikiem tatrzańskim
i jednocześnie ratownikiem GOPR, powstał szczegółowy
plan tras dziennych. Jako podstawowy materiał mapowy
przyjęto turystyczną mapę Tatrzańskiego Parku Narodo
wego w skali 1:75 000, wydanie PPWK 1966 r., jako naj
lepiej spełniającą wszechstronne wymagania tego rodzaju
prac.
Myślą przewodnią planu dziennych tras pomiarowych
było:
1) zbadanie maksymalnych możliwości pomiaru tras wy
sokogórskich, wykorzystując istniejące punkty stałe i kil
kakrotnie nawiązane punkty oporowe oraz uwzględniając
możliwości noclegowe w schroniskach;
2) zbadanie możliwości uzupełnienia rozpoznania grawi
metrycznego regionu Tatr w nie zbadanych dotychczas, naj
bardziej niedostępnych partiach.
Przy projektowaniu punktów na trasach kierowano się
następującymi zasadami:
— dla zapewnienia orientacji wysokościowej wykorzy
stywano możliwie największą liczbę istniejących punktów
wysokościowych (geodezyjnych, topograficznych),
— dla kontroli prawidłowości funkcjonowania grawime
tru i wyznaczenia jego chodu zaplanowano pomiary częś
ciowo powtarzane (ciągi zamknięte, pomiar tam i z powro
tem, ciągi między dwoma punktami stałymi).
Uwzględniając powyższe, wytypowano na mapie pewną
liczbę punktów, które muszą być objęte pomiarem. Brano
przy tym pod uwagę:
1) istniejące punkty geodezyjne, topograficzne i niektóre
znane punkty grawimetryczne,
,2) punkty charakterystyczne topografii, dające się w spo
sób jednoznaczny zidentyfikować na mapie: szczyty, prze
łęcze, przecięcia dróg, ścieżek, szlaków turystycznych i cie
ków wodnych, mostki, szałasy itp.
W trakcie pomiarów plan ten korygowano i uzupełniano
ze względu na:
a) aktualne możliwości przejścia zaplanowaną trasą (wa
runki atmosferyczne, noclegowe i możliwości techniczne),
b) faktyczny czas przejścia poszczególnych odcinków po
miarowych i pokonywane różnice wysokości (sytuowanie
punktów dodatkowych dla kontroli chodu grawimetru lub
dla przestawienia zakresu pomiarowego grawimetru —
przeciętnie po przejściu różnicy wysokości rzędu —
350—400 m).
Punkty dodatkowe lokalizowano w porozumieniu z prze
wodnikiem w miejscach charakterystycznych terenu, pla
nując w trakcie pomiaru każdy następny, na podstawie
aktualnej orientacyjnej zależności różnicy przyśpieszenia
siły ciężkości do różnicy wysokości. Wykorzystywano przy
tym jako punkty orientacyjne miejsc pomiaru takie szcze
góły terenowe, które dają się określić w sposób jedno
znaczny w słownictwie używanym przez taterników i prze
wodników jak np. „Bula pod Kosturem pod Liptowską
Ławką Niżną”, „Pierwsza od dołu turnia Żlebu Krzyżnego”,
„Grzęda opadająca z Turni nad Dziadem ku Wodogrzmo
tom Mickiewicza”, „Siodełko pod Rzędami”, ,,Zalupa skalna
Oreograficznie po prawej stronie Żlebu Koziego Wierchu”
itp. Pozwala to, na podstawie opisu topograficznego
uwzględniającego i tego typu znaki orientacyjne na łat
wiejszą identyfikację punktów pomiarowych w terenie
górskim.
Pomiarowe prace badawcze koncentrowały się w Tatrach
Wysokich w rejonie Wołoszyna, Pięciu Stawów Polskich,
Stawów Gąsiennicowych, Morskiego Oka oraz w Tatrach
Zachodnich w rejonie Wąwozu Kraków, Ornaku i naj
wyższych szczytów granicznych.
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identycznych z punktami sprzed paru lat, zawierają się
Wyznaczenie przyśpieszenia siły ciężkości dokonano na
w granicach od 0,01 do 0,30 mgal, a przeciętnie około
kilkudziesięciu punktach w wyżej wymienionych rejonach;
0,10 mgal.
w tym pomierzono 5 wieloprzęsłowych ciągów zamkniętych,
4 ciągi wiszące mierzone tam i z powrotem oraz 2 ciągi
Niewątpliwie rezultaty te osiągnięto dzięki szczególnej
między punktami stałymi.
przydatności grawimetru Sharpe do prac pieszych w trud
nym terenie. Z wyjątkiem nielicznych przypadków — gdy
Ze względu na doświadczalny charakter prac pomiaro
wskutek silnego wiatru (halnego), większych przechyłów
wych i specyficznie trudne warunki terenowe, obserwacje
i wstrząsów (jakie są praktycznie nie do uniknięcia w te
grawimetryczne były wykonywane niezależnie przez dwóch
renie wysokogórskim), grawimetr wykazywał chwilowe od
obserwatorów (każdy wykonywał po dwa ustawienia i od
chylenie od normy — pracował on nienagannie wykazując
czyty mikrometru); sprawdzano przy tym codziennie czu
dużą sprawność (łatwość i szybkość ustawiania i odczytu,
łość i ustawienie libel. Obserwowane dzienne rozpiętości
nieznaczny
chód). Bardzo wygodny system odczytowy, po
temperatury nie przekraczały 6°C przy średniej tempera
legający na koincydencji dobrze widocznego promienia
turze dziennej ok. IO0C.
świetlnego ze stałym wskaźnikiem, pozwala odczytywać
Pewna niewielka część obserwacji grawimetru została
z dość dużą pewnością nawet w warunkach silnego wiatru;
wykonana w warunkach silnego wiatru (halnego), co po
występujące wówczas szybkie oscylacje promienia świetl
wodowało spodziewane znacznie większe niż normalnie
nego są jednak — w porównaniu np. do bardziej niere
rozpiętości odczytów mikrometru (rzędu 0,03 mgal — przy
gularnych przebiegów i ruchu postępowo-wahadłowego
normalnej przeciętnej rozpiętości 0,005—0,01 mgal) i prze
plamki świetlnej w grawimetrze Askania Gs-Il — miadłużenie czasu obserwacji na punkcie.
rowo-wahadłowe, co pozwala na stosunkowo pewne uchwy
Konieczność dwukrotnej obserwacji (przed i po przesta
cenie średniego odczytu. Prosty, łatwy i szybki w obsłudze
wieniu) i każdorazowego odczekania na uspokojenie się sy
grawimetr Sharpe jest jednak bardzo czuły, zwłaszcza na
stemu pomiarowego grawimetru znacznie przedłużało czas
nachylenia, które mogą spowodować znaczną zmianę war
obserwacji (o 15—20 min., na wszystkich punktach, na któ
tości stałej grawimetru a nawet nieodwracalne pogorszenie
rych przestawiano zakres pomiarowy grawimetru. Częste
się jego standardu dokładnościowego. Instrukcja fabryczna
przestawianie zakresu (do czterech razy w ciągu dnia) było
zwraca uwagę na ten fakt i przestrzega przed poddawaniem
spowodowane pokonywaniem znacznych różnic wysokości,
grawimetru odchyleniom od pionu większym niż 45°.
rzędu 400—1300 m. Należy przy tym zaznaczyć, że 17 spo
Mankamentem tego typu (prospekcyjnego) grawimetru
śród pomierzonych punktów ma wysokość ponad 2000 m.
Sharpe jest jego mały bezpośredni zakres pomiarowy. Dla
Rezultaty uzyskane w wyżej opisanych warunkach charak
tego też dla prac wyżej opisanych bardziej odpowiedni
teryzują podane w tabelce przykłady niezamknięć ciągów
byłby typ geodezyjny Sharpe’a, który posiada wycechowane
grawimetrycznych.
urządzenie do przestawiania zakresu pomiarowego.
Trzecia pozycja w tabelce orientuje, jakie niezamknięcie
ciągu można uzyskać instrumentem typu Sharpe na cało
Niezamkdziennej trasie pomiarowej o długości około 15 km w rzu
Liczba
nięcia
przęseł
cie poziomym, przebiegającej odcinkiem Orlej Perci
ciągu
pomia
lP
i grzbietem Wołoszyna, przy 12-godzinnym cyklu obserwa
w mgal
rowych
cji — w dobrych warunkach atmosferycznych. Średnie błę
w ciągach
dy punktów uzyskane z wyrównania na maszynie elektro
0,028
nowej UMC-IO w oparciu o dwa punkty stałe zawierają
8
]
0,119
13
2
się w granicach ± 0,04—0,08 mgal. Przy tym w wyrównaniu
0,042
14
3
wagi przęseł przyjmowano jako proporcjonalne do liczby
C-,116
8
4
pomiarów.
W celu określenia wysokości mierzonych punktów grawi
metrycznych na wszystkich tych punktach, w tym rów
Praca grawimetru jest także zależna od odpowiedniej
nież na punktach o znanej wysokości — wykonywano jed
lokalizacji punktów pomiarowych, które należy wybierać
nocześnie niwelację barometryczną altimetrem systemu
możliwie na twardym podłożu w miejscach osłoniętych
Paulin Aktiebolag typu Palab. Jest to jedyny dostępny
i zacienionych (zwłaszcza na dużych wysokościach), możli
w Polsce typ altimetru o zakresie umożliwiającym wyko
wie z daleka od pionowych ścian skalnych i od korzeni
rzystanie w warunkach wysokogórskich (zakres pomiaru
dużych drzew (gdyż nawet przy słabym wietrze udzielone
do 3200 m). Pomiar wysokości metodą niwelacji baromeruchom korzeni przyspieszenia rzędu 0,001 mm/sek2 mogą
trycznej prowadzono jednocześnie z pomiarem grawime
trycznym, ustawiając altimetr każdorazowo na statywie powodować zmiany przyspieszenia siły ciężkości odpowia
dające 0,1 mgal).
grawimetru dla uzyskania identyczności punktów pomia
Poza wyborem najbliższego otoczenia punktu (ze względu
rowych. Wykonywano po trzy koincydencje lewym i pra
na jakość pomiaru) istotne jest, takie jego usytuowanie w
wym okiem oraz odpowiednio po trzy odczyty posługując
topografii rejonów górskich, by zapewniało ono możliwość
się lupą o 5x powiększeniu. Do pomiaru temperatury służył
późniejszej identyfikacji i wykorzystania. Należy przeto
suchy termometr z psychrometru Assmanna (dzięki wyko
rzystaniu wiatraczka mierzono temperaturę otaczającego wybierać jako punkty orientacyjne szczegóły terenowe,
zabezpieczające sporządzenie dobrego opisu, tzn. dostatecz
powietrza na wysokości około 1 m). Pomierzone ciągi barometryczne różnic wysokości, poprawionych ze względu na nie charakterystyczne i wyodrębnione w fizjografii terenu.
Dokumentacja fotograficzna miejsca pomiaru jest oczy
temperaturę, wyrównano jako ciągi dwustronnie nawiązane
wiście pomocna, ale nie może być jedyną ze względu na
do punktów stałych o znanych wysokościach, przy czym
specyfikę fotografii w górach. Przy adaptowaniu do pomia
poprawki wprowadzano propocjonalnie do czasu, jaki upły
nął między pomiarami na sąsiednich punktach. Interwał rów grawimetrycznych istniejących punktów osnowy geo
dezyjnej napotyka się na znaczne trudności (a przez to
czasu między dwoma punktami stałymi o znanej wysokości
i straty czasu) w ich identyfikacji — poza miejscami, gdzie
wynosił przeciętnie 2—4 godz. Pewne różnice wysokości
ich usytuowanie jest jednoznacznie określone np. na szczy
były wyznaczone kilkakrotnie — maksymalne rozbieżności
między nimi nie przekraczały 2 m. Osiągnięte rezultaty tach, przełęczach itp. — ze względu na to, że przy ich
posadowieniu musiano pogodzić maksymalne wyeksponowa
należy zawdzięczać bardzo dobrym i stałym warunkom
nie z zabezpieczeniem przed niszczącym działaniem warun
atmosferycznym.
ków atmosferycznych.
Na podstawie obliczonych z niwelacji barometrycznej
Opisane doświadczalne pomiary grawimetryczne wskazują
różnic wysokości określono następnie wysokości punktów
na możliwość wykorzystania i zupełnie zadowalającą, przy
pomiarowych. Materiał pomiarowy, tj. wyznaczone wartości
datność wyżej opisanego typu nowoczesnego grawimetru
przyspieszenia siły ciężkości i wysokości npm posłużyły
Polowego Śharpe (nawet pomimo jego małego bezpośred
do obliczenia anomalii Faye’a i Bouguera przy stałej
niego zakresu pomiarowego) do prac grawimetrycznych
gęstości na wszystkich punktach pomiarowych.
w rejonach wysokogórskich.
Wyniki pomiarów — na podstawie uzyskanych nieNa podstawie przeprowadzonych badań określenia wyso
zamknięć oczek, wyrównania oraz zgodności na punktach
identycznych z punktami pomiarowymi z lat ubiegłych — kości punktów grawimetrycznych opisaną wyżej metodą,
można również uznać, że wykorzystanie niwelacji barome
można ocenić jako w pełni zadowalające, biorąc pod uwagę
trycznej do prac grawimetrycznych w terenach górskich
wysokogórski charakter rejonu pomiarów. Rozbieżności
jest w zupełności uzasadnione — zwłaszcza dla potrzeb
w wartościach przyspieszenia siły ciężkości między obec
grawimetrii geodezyjnej.
nymi i dawnymi pomiarami, uzyskane na kilku punktach
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GŁÓWNA KOMISJA SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Sprawozdanie Głównej Komisji Samopomocy Koleżeńskiej
za III kwartał 1967 r.
FUNDUSZ POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
Lipiec. Wpływy ze składek wynio
sły 24 476,22 zł. Wypłacono 9 zapomóg
pośmiertnych na sumę 83 000,00 zł po
zmarłych kolegach: Stanisławie Pilar
skim z Warszawy, zmarłym 7.VII.1967 r.
(zawiadomienie nr 655); Janie Trębskim ze Szczecina, zmarłym 28.V.1967 r.
(zawiadomienie nr 656); Adamie Ga
węckim z Warszawy, zmarłym 8.VII.
1967 r. (zawiadomienie nr 657); Edwar
dzie Malinowskim z Krakowa, zmar
łym 28.VII.1967 r. (zawiadomienie nr
658); Mieczysławie Johansonie z Ko
szalina, zmarłym 6.VII.1967 r. (zawia
domienie nr 659); Józefie Pobudkiewiczu z Krakowa, zmarłym 2.VII.1967 r.
(zawiadomienie nr 660); Mieczysławie
Malesinskim z Warszawy, zmarłym
13.VII.1967 r. (zawiadomienie nr 661);
Janie Gaszu z Katowic, zmarłym 7.VII.
1967 r. (zawiadomienie nr 662); Ed
wardzie Cabaju z Katowic, zmarłym
20.VII.1967 r. (zawiadomienie nr 663).

Sierpień. Wpływy ze składek wynio
sły 41 180,15 zł. Wypłacono 5 zapomóg
pośmiertnych na sumę 45 000,00 zł po
zmarłych kolegach: Mieczysławie Pie
trzykowskim z Lublina,
zmarłym
11.VII.1967 r. (zawiadomienie nr 664);
Rudolfie Grubeckim z Wrocławia,
zmarłym 3.VIII.1967 r. (zawiadomienie
nr 665); Jerzym Prokopowiczu z War
szawy, zmarłym 6.VIII.1967 r. (zawia
domienie nr 666); Kazimierzu Kuligowskim ze Szczecina, zmarłym 6.VIII.
1967 r. (zawiadomienie nr 667); Zy
gmuncie Tęsiorowskim z Bydgoszczy,
zmarłym 17.VII.1967 r. (zawiadomienie
nr 668).

Wrzesień — Wpływy ze składek wy
niosły 65 100,06 zł. Wypłacono 6 za
pomóg pośmiertnych na sumę 54 000,00
zł po zmarłych kolegach: Aleksandrze
Juszczackim ze Szczecina, zmarłym
31.VII.1967 r. (zwiadomienie nr 669);
Justynie Cywińskim z Warszawy,
zmarłym 10.IX.1967 r. (zawiadomienie

nr 670); Kamilu Strażycu z Warszawy,
zmarłym 12.IX.1967 r. (zawiadomienie
nr 671); Janie Szarym z Poznania,
zmarłym 15.IX.1967 r. (zawiadomienie
nr 672); Józefie Majkowskim z War
szawy, zmarłym 16.IX.1967 r. (zawia
domienie nr 673); Władysławie Sawic
kim z Wrocławia, zmarłym 11.VIII.
1967 r. (zawiadomienie nr 674).

KASA ZAPOMOGOWA
Lipiec. Wypłacono 9 zapomóg bez
zwrotnych na sumę 15 000 zł kolegom:
z Gdańska — 1, Katowic — 2, Kosza
lina — 1, Krakowa — 1, Opola — 1,
Warszawy — 1, Wrocławia — 1.
Sierpień. Nie wypłacono żadnej za
pomogi.

Wrzesień. Wypłacono 7 zapomóg bez
zwrotnych na sumę 11250 zł kolegom:
z Łodzi — 1, Opola — 1, Koszalina —
1, Wrocławia — 1, Poznania — 3.

KSIĄŻKI NADESŁANE

MAPY

— Mgr inż. Tadeusz Sadownik — GEODEZJA —
podręcznik dla III klasy technikum geodezyjnego. Wyda
nie V poprawione. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydaw
nictw Kartograficznych — Warszawa 1967 r. Cena zł 26,50,—
— Mgr inż. Tadeusz Bychawski — GEODEZJA dla
klasy I. Wydanie VI. PPWK — Warszawa 1967 r. Cena
zł 12,—
— Feliks Ggsiewicz — SIATKI NA MAPACH —
Przegląd odwzorowań kartograficznych. Wydanie II —
uzupełnione. PPWK. Warszawa 1967 r. Cena zł 32.—
Książka przeznaczona jako pomoc i źródło informacji dla
nauczycieli geografii, studentów uniwersyteckich wydziałów
geografii, studentów wyższych szkół ekonomicznych, ucz
niów techników geodezyjnych oraz miłośników mapy.
— Felicjan Piątkowski, Tadeusz Pilitowski —
TABLICE NATURALNYCH WARTOŚCI FUNKCJI TRY
GONOMETRYCZNYCH w podziale gradowym od Os do ICOS.
Wydanie IV. PPWK. Warszawa 1967 r. Cena zł 32,—

— Rzeczpospolita Polska w latach 1505—1648 — mapa
ścienna historyczna w podziałce 1 :1 000 000 — 4 sekcje
— Rzeczpospolita Polska w latach 1648—1764 — mapa
ścienna historyczna w podziałce 1 :1 000 000 — 4 sekcje
— Evropa podczas I wojny światowej i Rewolucji Paź
dziernikowej — mapa ścienna historyczna w podziałce
1 : 3 500 0C0 — 3 sekcje

— Azja — mapa ścienna fizyczna, w podziałce 1 : 7 000 000 —
4 sekcje
— Slęża — mapa turystyczna, w podziałce 1 : 40 000
— Ameryka Południowa
1 : 20 min

—

mapa

podr.

w

podziałce

Kqcik bibliofilów
Koło Studentów Geodetów przy Po
litechnice
Warszawskiej uprzejmie
dziękuje mgr inż. Ignacemu Rabczukowi, inż. Romualdowi Roniszowi, mgr
inż. Kazimierzowi Sawickiemu i Po
wiatowemu Biuru Geodezji i Urządzeń
Rolnych w Mońkach za nadesłanie
ZeszytowprzegladuGcodezyjnego z lat
ubiegłych, o które Koło prosiło w

„Kąciku bibliofilów” w zeszycie 3
z 1967 r.
Koło prosi uprzejmie o zaofiarowa
nie brakujących jeszcze zeszytów Prze
glądu Geodezyjnego z:
— 1945 r. — nr 1 i 6
— 1946 r. — nr 2

— 1963 r. — nr 1, 2
♦

Mgr inż. Julian Dąbrowski uprzej
mie prosi o zaofiarowanie zeszytów
Przeglądu Geodezyjnego z lat:
— 1963 r. — nr 10
— 1964 r. — nr 3

Cena zł 12.—

PRENUMERATA CZASOPISM TECHNICZNYCH
WCT NOT w 1968 r.

;

w wojewódzkich
komitetach
porozumiewawczych
NOT;
— studenci wyższych uczelni — zgłaszając prenumeratę
w kołach naukowych;
— uczniowie szkół zawodowych — zgłaszając prenume
ratę w dyrekcjach szkół;

Prenumeratę czasopism technicznych, ogólnotechnicznych
I Popularnotechnicznych zamawiać można do dnia 15 mie
siąca poprzedzającego okres prenumeraty.
Zamówienia przyjmowane są na okresy: miesięczne,
kwartalne, półroczne i roczne.
Cena PRZEGLĄDU GEODEZYJNEGO w prenumeracie
kwartalnej wynosi 36 zi, półrocznej 72 zł, rocznej 144 zł.
Wpłat, które są jednocześnie zamówieniem, należy do
konać w dowolnym urzędzie pocztowym, wypełniając
blankiet PKO w następujący sposób:

Cena Przeglądu Geodezyjnego w prenumeracie ulgowej

wynosi: kwartalnie 24 zł, półrocznie 48 zł, rocznie 96 zŁ
Prenumerata czasopism WCT NOT dla odbiorców
zagranicznych

Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT
Zakład Kolportażu, Warszawa, Mazowiecka 12
PKO — Warszawa — Konto nr 1-9-121697

Prenumeratę czasopism WCT NOT ze zleceniem wy
syłki za granicę przyjmuje nadal Przedsiębiorstwo Kol
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IV Konierencja-IMEKO-IV-Warszawa 1967
(International Measurement Conferenss)
Czwarta Międzynarodowa Konferencja IMEKO-IV poświęcona
zagadnieniom techniki pomiarowej odbyła się w dniach 2—8.VI.
1967 r. w Warszawie.
Obrady Konferencji toczyły się w salach odczytowych Pałacu
Kultury i Nauki, na terenie którego w czasie trwania obrad
czynna była wystawa nowoczesnej aparatury pomiarowej, wysta
wionej przez 16 krajów, łącznie z Polską, zwana IMIS-67.
Na wystawie tej polski przemysł reprezentowany był przez
62 zakłady wytwórcze, przy czym liczba wszystkich polskich eks
ponatów wynosiła 524 jednostki, zaś liczba wszystkich eksponatów
zagranicznych — 250 jednostek.
W Konferencji uczestniczyło 26 krajów, w tym 16 — stałych
członków IMEKO. Wygłoszono 194 referaty, z czego 5 plenarnych,
w tym 2 polskie; 9 referatów przeglądowych — w tym 1 polski,
21 referatów okrągłego stołu i 159 sekcyjnych — w tym 16 polskich.
Obrady sekcyjne toczyły się w 25 sekcjach specjalistycznych,
a mianowicie 2.1. Nowe metody pomiarowe, 2.2. Konstrukcja
1 technologia przyrządów pomiarowych i 2.3. Zastosowanie przyrzą
dów pomiarowych.

gdzie k — liczba całkowita; 1 — długość fali świetlnej. Płytki
te są połączone ze sobą (zmocowane) za pomocą 3 drążków piezoCeramicznych pokrytych od wewnątrz i zewnątrz cienką war
stwą srebra. Do tych warstw prądoprzewodzących srebra o opo
rach R1, R. i R, doprowadzone są napięcia elektryczne z sieci
elektrycznej przedstawionej na rys. 3, gdzie Q1 i Q. dwa źródła
napięcia (stabilizatory), Rs potencjometr regulujący potencjały na
Piezoceramicznych drążkach mocujących, a co za tym idzie rów
nież naprężenia mechaniczne wewnątrz drążków i ich długość
oraz odległość między płytkami plaskorównoległymi w celu do> _ k^I
stosowania jej ściśle do wartości
Innymi słowy potencjometr Rj reguluje jaskrawość strumienia
świetlnego przechodzącego i wzmocnionego przez rezonator. Przy
czyną wzmocnienia strumienia świetlnego w rezonatorze jest fala
świetlna stojąca tworząca się w momencie, gdy odległość między
płaszczyznami Odblyskowymi równa się bardzo ściśle całkowitej

Osiem spośród 159 referatów sekcyjnych omówionych w niniej
szym sprawozdaniu dotyczyło zagadnień geodezyjnych, a w szcze
gólności: 1) zastosowania rezonatorów Fabry-Perot i laserów w po
miarach interferencyjnych; 2) badania (wyznaczenia) funkcji prze
twarzania układu obiektywowego; 3) nowej definicji odległości
ogniskowej i pomiarów parametrów optycznych elementów asferycznych; 4) pomiarów geodezyjnych dużych konstrukcji stalowych;
5) pomiarów optycznych prędkości poprzecznych; 6) wyznaczania
błędu przyrządowego; 7) eliminacji błędów osobowych w pomia
rach; 8) badania błędów podziałów kątowych.

Referat pierwszy G. Hesse — Nowe osiągnięcia w interfero
metrii uzyskane przy pomocy rezonatorów Fabry-Perot i laserów
(NRD).
Nowe urządzenie zwane rezonatorem Fabry-Perrot służy analo
gicznie do laserów w celu zwiększenia jaskrawości źródła światła
względnie strumienia świetlnego. Stosuje się obecnie w bardzo
licznych przypadkach w najróżnorodniejszych dziedzinach. Autor
zastosował powyższe urządzenie do pomiarów Inferencyjnych
długości metodą Kostersa, przy użyciu 3 różnych długości fal
świetlnych (o barwach; niebieskiej, zielonej i żółtej), przy czym
dokładność, wydajność oraz pewność wyników wykonanych pomia
rów okazała się około 10 razy większa w porównaniu z klasyczną
metodą Kostersa.
Rys. 1. przedstawia schemat optyczny układu nowego interfero
metru. Oznaczenia na rysunku są następujące: 1 — źródło światła,
2 — kondensatory, 3 — rezonator Fabry-Perot, 4 — szczelina,
5 — obiektyw kolimatora, 6 — zwierciadło płaskie, 7 — płytka
półprzezroczysta, 8 — obiektyw lunety, 9 — połyskująca płasz
czyzna czoła mierzonego przedmiotu.
Rezonator Fabry-Pierot (rys. 2) składa się z dwu płyt plaskorównoległych, pokrytych warstwą półprzezroczystą ustawionych
w ściśle określonej wzajemnej odległości;

Pon, półprzezroczysta

'

F.....

≡≡¾⅞¾≡

I

Warstna srebra

PLezoceramiane

Rys. 2

dowolnej liczbie połówek długości fali przechodzącego światła.
Schemat na rys. 1 odpowiada schematowi klasycznego interfero
metru Kostersa przeznaczonego do pomiarów płytek wzorcowych
długości typu Johansona.
Rys. 4 przedstawia inną odmianę schematu nowego interfero
metru przystosowanego do pomiarów przymiarów końcowych,
o długości ponad 3,6 m, przy czym rys. 4a przedstawia pomiar
względny a rys. 4b — pomiar bezwzględny. Oznaczenia na rysunku
są następujące: 1 — obraz prążków interferencyjnych widziany
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w okularze lunety,

3 — dwa pryzmaty 30’ × 60“,

4 — warstwa

półprzezroczysta, 5 — kondensator, 6 — obiektyw kolɪmatora, 7 —
rezonator Fabry-Perot, 8 — szczelina, 9 — przymiary sprawdzane,
10 — płaszczyzna odniesienia.
Płaszczyzna odbłyskowa odniesienia z (10) jest przedzielona
płaszczyzną warstwy półprzezroczystej między pryzmatami 3 na
dwie części, których obrazy w lunecie 2 nakrywają się w sposób
pokazany na rys. 4a.b.p.l. Mamy w polu widzenia dwa rodzaje
prążków: pierwsze odbite od płaszczyzny odniesienia z, i 2.
i drugie — odbite od płaszczyzn czołowych 9' i 9" przedmiotów

możność wykonywania pomiarów bezwzględnych w schemacie
podanym na rys. 1 za pomocą 3 barw światła metodą Kostersa
przymiarów końcowych o długości do 1 m. Widoczność prążków
zależy od stanu rezonatora i najlepszą widoczność tych prążków
należy każdorazowo nastawiać przy pomocy potencjometru lis.
Ogólnie można ocenić stabilność barwy światła rezonatorów na
-^ʌ- = 5-10-»

Λ
zarówno Fabry-Perot (rezonator bierny) jak i lasera (rezonator
czynny).
Oto dane techniczne użytego do wykonanych badań lasera:
1) długość komory rezonacji — 115 mm
2) długość kapilary wyładowań elektrycznych — 65 mm
3) średnica kapilary — 1 mm
4) natężenie prądu — 2 ÷ 2,5 A
5) moc prądu — 2 W
6) skład mieszaniny gazów w komorze rezonacji Ni-4 Ne-20 — 6:1
7) ciśnienie gazów — 3,4 torr
8) strumień świetlny — 0,06 mW.

Referat drugi dr inż. Wacław Grądzki — Pomiary parame
trów kształtu asferycznych powierzchni elementów optycznych
(Polska).
Powyższy referat zawiera 6 tematów, a mianowicie: a) Nowa
definicja odległości ogniskowej, b) Pomiary odległości ognisko
wych i czołowych, na ławie optycznej, c) Optyczny asferometr,
d) Pomiary parametrów kształtu zwierciadeł asferycznych na
ławie optycznej, e) Sferometryczne pomiary powierzehni asfe
rycznych, f) Metody pomiarowe pary sprawdzianów powierzchni
asferycznych.
Tematy powyższe zostały podane w wygłoszonym na obradach
referacie w bardzo dużym skrócie, ze względu na ograniczony
czas referowania. W związku z tym autor przedłożył na sali
w czasie trwania obrad do wglądu przez zainteresowanych pełny
tekst zawierający wyprowadzenie i analizę wzorów podanych
w referacie oraz omówienie własności stosowanej aparatury
i schematów czynności pomiarowych. Ze względu na podstawowe
znaczenie pierwszego tematu a) poniżej podane jest jego bardzo
szczegółowe rozwinięcie.
Dotychczasowa definicja odległości ogniskowej jest niejedno
znaczna, gdyż w jej sformułowaniu każdej strefie odpowiada
inny punkt główny lub inne ognisko i inna odległość ogniskowa.
Można udowodnić dla promieni paraksjalnych, że punkt główny

przypada w wierzchołku soczewki. Istotnie z rys. 5 otrzymujemy:
Q —> 0

dla X —> 0

oraz

⅛→1
po przejściu do granicy otrzymujemy:

J__ 1

L

∕-∕,+Λ

mierzonych. Położenie pierwszych prążków zależy od różnicy
wysokości płaszczyzn odniesienia z1 i z1, położenie drugich prążków
zależy od różnicy wysokości płaszczyzn czołowych przedmiotów.
Ponieważ płaszczyzny odniesienia z1 i Z1 mają jednakową wysokość,

to różnica między prążkami pierwszymi i drugimi odpowiada wza
jemnej różnicy wysokości przedmiotów w ułamkach długości fali
świetlnej. Szczegółowa budowa nowego Interferometru na rys. 1
jest następująca: Jako źródło światła służy lampa izotopowa Hg 198
o długości fali świetlnej odpowiadającej zaleceniom Komitetu
,,Comité Consultatif pour la Definition du Métré”. Maksymalna
osiągalna różnica odległości płaszczyzn 9 na rys. 1 osiąga 3,6 m
przy widoczności prążków 0,4. Wykonane próby i badania wykazały

/

Wynik ten wskazuje, że soczewka na osi pracuje tak jak soczewka nieskończenie cienka (d = 0). Jednocześnie oznacza to, że dla
promieni paraksjalnych punkt główny leży w wierzchołku soczewki. Żeby uniknąć tej nieścisłości, autor proponuje przyjąć za
podstawę definicji odległości ogniskowej wzór:
Hm

x

∙,~σ→0 σ

przy czym po przejściu do granicy otrzymujemy:

,
'
gdzie -^nɪin = αmin

przy czym

'4min -(»“ + ».)
2

^min ~ tf+ ð

amin i 6min

*ʃ

(rys. 7)

są pierwiastkami równań

i¼
- Q (1)
da

^'ɪnɪiu

a /rt.

— 0W

⅛

oraz

gdzie
_ lim b (a)
•i “ a→oo

lim a (b)
'> = b->oo

Równania (1) i (2) są to równania kwadratowe względem αmιn ɪ bmi
Suma pierwiastków tych równań daje nam wartość funkcji
-4min = (o + 6)min = 2/+ ∙ι + ·>

Skąd

gdzie X — argument miejsca testu zawiera się w granicach
— O < X < 4-00
Najprostszą konstrukcję matematyczną funkcji miejsce B otrzy
muje się, gdy test ma postać (kształt) gwiazdy Simensa, wtedy
argument miejsca x — oznacza odległość strefy od środka
gwiazdy.
W związku z tym należy rozróżnić częstotliwość na wysokiej
(dużej) gęstości linii i częstotliwości na małej gęstości linii.
Zeby można było wykonywać pomiary jednocześnie przy dwu
różnych gęstościach linii testu, autor referatu zbudował przyrząd

Referat trzeci R. Grant — Urządzenie do pomiarów (wyzna
czania) przebiegu funkcji przetwarzania układu optycznego (Zjed
noczone Królestwo).
Funkcja przetwarzania układu optycznego (Übertragungsfunktion)
fotoobiektywu jest jego ogólnym parametrem jakościowym zawie
rającym wpływ prawie wszystkich czynników jakości obiektywu
i jest określona następującym wzorem:

gdzie
t'(R)

= f(b-(x))

t(R)

= F(B(x))

r — nazywa się funkcją częstotliwości R
R — iloczyn prędkości obrotowej przez gęstość linii testu
F — symbol operacji rozkładu funkcji B na szereg Fouriera
i wyboru liczby pierwszych wyrazów
B — nazywa się funkcją miejsca (obrazu), B' — (obiektu)
X
parametr (argument) funkcji B

Badanie funkcji przetwarzania ma zasadnicze znaczenie dla fotoobiektywów pracujących w ruchu i nie użytkowanych do obser
wacji wizualnych jak np. aerofotoobiektywy.
Badania przebiegu funkcji przetwarzania najlepiej jest prowa
dzić dla warunków najczęściej
spotykanych
w
praktyce,
mianowicie:
T-(R)=I
albo to samo

W tym wypadku przebieg wartości funkcji przetwarzania optycz
nego można zastąpić w sposób przejrzysty przebiegiem funkcji
częstotliwości obrazu τ (R). Wyjaśniają to wykresy na rys. 8,

do badania przebiegu funkcji przetwarzania optycznego o dwu
kanałowym odbiorniku fotoelektrycznym, przy czym test-gwiazda
Simensa składa się z dwu półokręgów o 2 różnych gęstościach linii
wg rys. 9. Schemat optyczny dwukanałowego przyrządu do ba
dania przebiegu funkcji przetwarzania przedstawia rys. 10.
Oznaczenia na rys. 10 są następujące: 1 — źródło światła, 2 —
kondensator, 3 — filtr, 4 — test, 5 — silnik, 6 — badany układ
optyczny, 7 — rozdzielacz światła, 8 — szczeliny wejściowe kana
łowe, 9 — fotopowielacz (odbiornik sygnałów).
Przebieg funkcji przetwarzania jest najbardziej obiektywną
charakterystyką jakości fotoobiektywu, która sumuje prawie
wszystkie rodzaje jego błędów jak: rozdzielczość, dyfrakcja, nie
jednorodność szkła i błędy optyczne geometryczne i chroma
tyczne. Badania tej charakterystyki dokonywane są dla kilku
kierunków osi głównej i pobocznych układu. Są one obiektywne,
gdyż nie zawierają wpływu osobistych cech obserwatora. Jednak
zdaniem sprawozdawcy powinny być dokonywane wspólnie z ba
daniami wizualnymi.
Mianowicie, pomiary stroboskopowe wykażą, czy wizualna
ostrość obrazu- testu jest zależna od jego częstotliwości. Jeżeli
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rozdzielczość wizualna dla różnych częstotliwości (R) okaże się
jednakowa, czyli stała, to będzie to dowodem, że metoda funkcji
przetwarzania optycznego w niedostatecznym stopniu charakte
ryzuje wizualną rozdzielczość układu, która z punktu widzenia
użytkownika jest najważniejszym parametrem jakości.
Konsekwencją powyższych uwag będzie z kolei zamiana testu
Simensa jedną podwójną linią na płytce testowej obracanej
wolno i szybko i odbieranej: 1) przez fotopowielacz bezpośrednio
i pośrednio przez badany obiektyw i 2) Stroboskopowo również
bezpośrednio i pośrednio dla różnych częstotliwości.
Porównanie wyników pomiarów stroboskopowych i fotoelektrycznych pozwoli najbardziej obiektywnie i wszechstronnie scha
rakteryzować przebieg wizualnej rozdzielczości układu, która po
dobnie do funkcji przetwarzania sumuje błędy dyfrakcyjne
i geometryczne.

Referat czwarty A. Tarczy-Hornoch. Uwagi o wyzna
czaniu dużych średnic konstrukcji za pomocą teodolitu (Węgry).
Autor podaj e matematyczne sposoby oceny dokładności wyników
pomiarów dużych średnic konstrukcji stalowych, np. zbiorników,
oraz ustala optymalne warunki (program pomiarów) niezbędne
dla osiągnięcia największej dokładności wydajności i pewności
wyników pomiarów. Opracowanie metody geodezyjnej pomiarów
dużych średnic było podane przez sprawozdawcę w jego artykule
pt. Metoda geodezyjna pomiarów dużych średnic (Przegląd Geo
dezyjny 1966, nr 3).
. Wyznaczenie średnicy metodą geodezyjną wymaga pomierzenia
kąta między stycznymi i odległością od osi teodolitu do osi kon
strukcji (budowli — rys. 11) lub pomierzenie długości bazy i na obu
końcach bazy pomierzenie 2 kątów pomiędzy kierunkiem bazy
i dwiema stycznymi, rys. 12.

W drugim przypadku programowanie pomiarów średnicy bu
dowli przebiega w następującej kolejności:
a)dla zadanych z góry dokładności Ma — pomiarów kątów
⅛u∣
— pomiarów bazy obliczamy optymalną długość bazy t

gdzie D — przybliżone wartości średnicy;
b) dla zadanych czasów jednego pomiaru kąta fa i jednego
pomiaru bazy fi oraz całkowitego czasu wszystkich pomiarów ∑
obliczamy liczby A i C, a mianowicie:
Σ

Z-------------

Vfi-D

-ʒ-----μt + Vfn-(>'~D')
gdzie ∑ = fa'1a+ fl'll
gdzie: Ia — liczba pomiarów kąta
Ii — liczba pomiarów bazy
przy czym
9α -
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* - D>
√ι
/— ’ fia
C∙ Vfa

c) obliczamy średni błąd wyznaczenia średnicy D
,

Jeżeli otrzymany błąd μ∩ nie odpowiada tolerancji średnicy T
T
czyli
to wszystkie
założeniach.

poprzednie

obliczenia

powtarzamy

przy

nowych

Referat piąty Th. Hair — Optyczna metoda pomiarów pręd
kości poprzecznej (Anglia).
Powyższy pomiar był wykonany w celu wyznaczenia prędkości
liniowej ruchu półfabrykatów blach w procesie walcowania. Sche
mat pomiaru przedstawia rys. 13. Strumień świetlny 1 padający
na ruchomą powierzchnię odbijającą 2
(ruchomego materiału
z prędkością niewiadomą) po odbiciu przechodzi przez układ
optyczny 3 i dalej przez płytkę rastru liniowego optycznego 4,
pada następnie na zwierciadło wklęsłe 5 i po odbiciu od zwier
ciadła pada na fotokomórkę 6 nadającą sygnał na przyrząd oscy
loskopowy 7. Dalsze oznaczenia na rys. 13 to: 8 — wzmacniacz,
9 — filtr.
Teoretycznie ruch materiału 2 nie może powodować żadnych
drgań światła wysyłanego przez źródło stałe, jednak niejednolitość
powierzchni odbijającej materiału uformuje pewien obraz przesu
wający się po powierzchni rastru z określoną prędkością, zależną
od prędkości ruchu badanego materiału 2.
Czas przesunięcia
obrazu o jedną szczelinę rastru jest notowany przez fotopowie
lacz (fotoogniwo).

Referat szósty Zs. Bercsi — Wybór metody pomiarowej za
pomocą matematyczno-statystycznej analizy (Węgry). Opisany w
referacie sposób ma miejsce przy ocenie nowej metody pomiaro
wej, polegającej na użyciu nowego przyrządu pomiarowego o od
miennej konstrukcji, lecz ściśle tego samego typu (systemu).
Przy sposobie tym zamiast dokonywania pomiarów użytkowych
nowym przyrządem, należy jedynie przeprowadzić porównanie
błędów przyrządowych M charakteryzujących cały przyrząd (jego
wartość użytkową) obu przyrządów nowego i starego.
Do obliczenia błędu przyrządowego M służy wzór na błąd
funkcji:

"-√(⅜)'-ι÷(⅛)'-i÷≡dz*el

-μa

°i ~ μt2
* - Ds|
(<
—- ∙ ʌ + 1----------- μ2
a + C- (/, .9, +fa. qa - ɪ)
f
h
Ia

Si

Si

Si

.

#7! sb' θΓi*td∙

ɪw.

są to współczynniki przejściowe jednostek poszczególnych błę
dów maπ,bmc-"∙
które są z kolei błędami wynikającymi ze
sposobu regulacji nastawiania przyrządu lub ustalania warunków
zmiennych pracy przyrządu, a także błędami systemów odczyto
wych.
Błędy te należy wyznaczać dla obu przyrządów nowego 1 sta
rego eksperymentalnie, na drodze pomiarów tego samego wzorca,
przez kilku obserwatorów tych samych (zespól). Przy czym przed
każdym nowym pomiarem dokonują oni ponownego nastawienia
regulacji lub ustalenia warunków pracy przyrządu. W tym przy
padku dla obliczenia błędów ma mb mj∙∙∙
itd. otrzymujemy na
stępujące wzory określające ich wartości wolne od wpływu błędu
osobowego obserwatora:

1

ɪ
gdzie

Jji=∙1-so

Sf

i>1 i
k
∑"i

1

gdzie i — numer obserwatora
Si — średni odczyt poszczególnego obserwatora z numerem i
k — liczba wszystkich obserwatorów całego zespołu

danej kreski od kreski bezbłędnej. Błąd działki wg autora jest to
różnica pomiędzy wartością danej działki i wartością innej działki,
warunkowo przyjętej za bezbłędną. Oczywiście wyniki pomiarów
muszą być uwolnione od błędu własnego działki wzorcowej,
Np. niech błędy poszczególnych działek wynoszą:
Jft1 Ab,··· Jtsω
(dla b = 1°)
W takim razie muszą być spełnione równania:
Λ’Jft==O lub ɪ(l>+Jl>)= 360“
Jeżeli 360“ - Σ (6 + Jl>) = e ≠ 0

to

wartość

błędu

rzeczywistego

poszczególnych działek wyniesie:
6<+-⅛p

oraz rzeczywista wartość poszczególnych działek wyniesie:
⅛ + j6i + -ja

1
"i
Referat siódmy Z. Karkowski — Niektóre problemy za
leżności osobowych błędów obserwatora i właściwości systemu
odczytowego (Polska). Autor ustala pojęcie współczynnika czytel
ności systemu odczytowego, który odpowiada prawdopodobień
stwu, że dokonany odczyt nie będzie obciążony błędem osobowym
obserwatora, o ile czas trwania obserwacji jest nie mniejszy
od 1 sekundy.
Opisano sposoby i podano przykłady wyznaczenia tego współ
czynnika dla kilku różnych systemów odczytowych. Oczywiście
poszczególny współczynnik czytelności przynależy tylko do jed
nego określonego typu (systemu) odczytowego.
W planie następnych t>adań autor przewiduje próby ustalenia
związku pomiędzy współczynnikami czytelności różnych typów
systemów odczytowych.

Referat ósmy R. Noch — Badanie dokładności kół podziało
wych instrumentów i maszyn podziałowych w przemyśle precy
zyjnej mechaniki. (NRF). Autor wprowadza pojęcie błędów kre
sek i błędów działek. Błędy kresek otrzymuje się metodami opar
tymi na założeniu Heuwelinka, że jedna dowolna kreska podziału
jest bezbłędna, zaś błędy pozostałych kresek podziału są to róż
nice pomiędzy rzeczywistą i nominalną odległościami kątowymi

Mgr inż. JÓZEF ZGIERSKI

Do pomiarów błędów działek należy użyć dwóch kolimatorów
ustawionych pod kątem podobnie jak w metodzie stałego sektora,
(patrz Przegląd Geodezyjny 1961, nr 7), odpowiadającym wybranej
warunkowo działce (wzorcowej) bezbłędnej.
Parametrami dokładności wykonania podziału koła w tym przy
padku mogą być dwie wielkości:

gdzie dla b
czyli n — jest to liczba wszystkich działek badanych i bezbłędnej.
Przy dokładnych badaniach należy uwzględnić wpływ mimośrodu
osi obrotu instrumentu względem obwodu koła podziałowego na
dokładność pomiarów błędów podziału, który to wpływ zresztą
nie istnieje w przypadku systemów odczytowych koincyden
cyjnych.
Autor omawiając wyniki przeprowadzonych badań podaje, że
technika wykonywania podziałów kątowych jest w zakładach NRF
na takim poziomie, że błędy systematyczne kresek (działek)
i wpływ mimośrodu nie istnieją. Istnieją jedynie przypadkowe
błędy kresek lub działek, które wystarcza badać bez posługi
wania się rozkładem błędów na szeregi Fouriera.

UKD 608.1:330.191.5

Rola wynalazczości w gospodarce narodowej oraz zakres działalności zakładowych jednostek
organizacyjnych i komisji do spraw wynalazczości
Rola wynalazczości i jej znaczenie w gospodarce narodo
wej zostały określone przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej w ustawie — Prawo wynalazcze — z 31.V.1962 r.
(Dz. U. z 9.VI.1962 r. nr 33 p. 56). Ustawa ta w art. 5
stwierdza, że „wynalazczość jako praca twórcza i istotny
czynnik postępu technicznego i rozwoju gospodarki naro
dowej korzysta ze szczególnego poparcia państwa”. W po
wyższy sposób najwyższa władza ustawodawcza PRL pod
kreśliła olbrzymie znaczenie wynalazczości jako istotnego
czynnika wszechstronnego rozwoju i postępu naszej gospo
darki narodowej, a przez to i całego kraju i zapewniła
wynalazczości specjalną opiekę i pomoc ze strony państwa.
Zasadniczym założeniem wymienionej ustawy jest szybki
i masowy rozwój wynalazczości pracowniczej we wszystkich
bez wyjątku dziedzinach naszej gospodarki narodowej, nie
wyłączając dziedziny kulturalnej i obronności kraju.
Ustawa — Prawo wynalazcze — oraz szereg wydanych
na jej podstawie aktów wykonawczych i towarzyszących,
w jednoznaczny sposób zobowiązują i czynią odpowiedzial
nymi za właściwą organizację, szybki rozwój i terminowe
finansowanie i wynagradzanie wynalazczości pracowniczej
zarówno organy naczelne, jak i terenowe administracji
państwowej oraz wszelkie państwowe jednostki organizacyjno-wytwórcze, gospodarcze, usługowe, projektowe, kon
strukcyjne oraz naukowe i naukowo-badawcze i inne,

a także organizacje spółdzielcze, zawodowe, techniczne itp.
społeczne.
Imiennie — za całokształt spraw wynalazczości i ochronę
interesów państwowych w tym zakresie, jest odpowiedzial
ny w każdym zakładzie pracy — kierownik danego zakła
du bez względu na jego rodzaj i szczebel organizacyjny.
Ponieważ sprawy wynalazczości są normowane specjalny
mi przepisami technicznymi, finansowymi i proceduralnymi,
a także są powiązane z umowami międzynarodowymi za
wartymi przez Polskę w związku z przynależnością do
Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysło
wej, tzw. Konwencji Związkowej Paryskiej, dlatego
wspomniana ustawa, jak i podjęta na jej podstawie uchwa
ła nr 74 Rady Ministrów z 5.II.1963 r. w sprawie zasad
organizowania, kierowania i koordynacji spraw wynalaz
czości, rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz za
sad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalaz
czości (M.P. z 8.III.1963 r. nr 18, p. 100) z uwzględnieniem
jej zmian z 24.V.1967 r. (M.P. z 27.VI.1967 r. nr 33, p. 154)
przewidziały konkretną pomoc dla poszczególnych kierow
ników zakładów pracy i nauki przy załatwianiu spraw
wynalazczości w formie specjalnych komórek organizacyj
nych lub stanowisk pracy oraz komisji wynalazczości.
Wspomniane komórki organizacyjne, stanowiska pracy
i komisje do spraw wynalazczości są powoływane w celu
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należytego zabezpieczenia prawidłowego i terminowego
wykonania wszelkich zadań dotyczących wynalazczości
i skutecznej ochrony interesów państwowych i twórców
projektów wynalazczych w tym zakresie.
Ogólne zasady dotyczące organizacji i wykonawstwa
spraw wynalazczości we wszelkich państwowych i spo
łecznych zakładach pracy i nauki zostały ustalone w wy
mienionej wyżej uchwale nr 74 Rady Ministrów i w jej
zmianach z 24.V.1967 r. Bardziej szczegółowe zasady w
omawianym zakresie określono w formie wytycznych w za
rządzeniu przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki
(obecnie Komitet Nauki i Techniki) z 10.VI.1963 r. w spra
wie zasad organizacji i zakresu działania służb technicznych
w dziedzinie wynalazczości (M.P. z 2.VII.1963 r. nr 53,
p. 268). Zarządzenie to zobowiązywało wszystkich kierow
ników państwowych jednostek organizacyjnych (zakładów
pracy i nauki), stosownie do przysługujących im upraw
nień, do dostosowania do 30.IX.1963 r. organizacji spraw
wynalazczości do postanowień załączonych wytycznych,
kierując się potrzebami i warunkami działalności prowa
dzonych przez siebie jednostek (§ 2, ust. 1).
Wymienione akty normatywne w sprawie organizacji
i zakresu działania zakładowych jednostek i komisji wyna
lazczości przewidziały następujące formy organizacyjne
i zakresy pracy tych jednostek i komisji:
1) komórki organizacyjne lub stanowiska pracy do spraw
wynalazczości,
2) komisje wynalazczości,
3) stanowiska lub komórki organizacyjne rzeczników pa
tentowych,
4) ośrodki informacji naukowo-technicznej i ekonomicz
nej oraz patentowej.
1. Komórki organizacyjne lub stanowiska pracy do spraw
wynalazczości powinny być specjalnie wyodrębnionymi
jednostkami w strukturze organizacyjnej każdego zakładu
pracy; powinny one podlegać bezpośrednio kierownikowi
zakładu, jego zastępcy do spraw technicznych lub zakła
dowemu rzecznikowi patentowemu.
Pracownicy wchodzący w skład tych komórek lub sta
nowisk pracy do spraw wynalazczości powinni posiadać
najwyższe kwaliikacje techniczne (magistrowie inżynierowie
lub inżynierowie), długoletnią i wszechstronną praktykę
w reprezentowanej dziedzinie technicznej; odznaczać się
dokładnością, terminowością i sumiennością oraz dużym
wyrobieniem w pracy społecznej.
Kierownik komórki organizacyjnej lub wykonujący obo
wiązki stanowiska pracy do spraw wynalazczości powi
nien być członkiem zakładowej komisji wynalazczości
w charakterze jej sekretarza i utrzymywać stały kontakt
z samorządem robotniczym, radą zakładową i kołem zakła
dowym odnośnego stowarzyszenia NOT oraz Klubem Tech
niki i Racjonalizacji — w sprawach wynalazczości pracow
niczej; współdziałać z rzecznikami patentowymi jednostek
lub organów nadrzędnych w załatwianiu spraw w trybie
administracyjnym lub spornym — w Urzędzie Patento
wym, o ile brak zakładowego rzecznika patentowego (w
przypadku braku zakładowego rzecznika patentowego).
Powinien on także brać bezpośredni udział w opracowy
waniu i podawaniu do wiadomości załogi najbardziej aktu
alnej (z punktu widzenia rozwoju produkcji i techniki)
tematyki dla pracowniczej twórczości wynalazczej, z okreś
leniem bieżących i perspektywicznych potrzeb i kierun
ków, na jakich powinna się skupiać uwaga i inicjatywa
twórcza załogi.
W związku z powyższym do komórek tych lub stano
wisk należy również obowiązek określania niezbędnych
środków dla pomocy oraz sprawowania opieki nad wy
nalazczością pracowniczą, jej badaniem i oceną oraz reali-,
zacją, wdrażaniem do produkcji i upowszechnianiem. Po
za tym do zakresu obowiązków omawianych komórek
organizacyjnych lub stanowisk pracy należą sprawy na
stępujące:
a) bieżące kompletowanie i studiowanie aktualnie obo
wiązujących państwowych przepisów w zakresie wynalaz
czości oraz prenumerowanie czasopism i zakup wydaw
nictw książkowych i innych z dziedziny wynalazczości,
ochrony patentowej
i informacji naukowo-technicznej
i ekonomicznej oraz patentowej;
b) udzielanie informacji i porad w zakresie wynalazczości
oraz organizowanie pomocy przy opracowywaniu projektów
wynalazczych, dokonywaniu prób, doświadczeń i oceny
oraz wdrażaniu do produkcji i upowszechnianiu;
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c) prowadzenie ewidencji projektów wynalazczych zgła
szanych bezpośrednio w zakładzie pracy lub przez jednostki
podległe i nadrzędne, a także wynalazków krajowych i za
granicznych — interesujących macierzysty zakład pracy;
d) współdziałanie i bezpośrednie uczestniczenie w anali
zie i ocenie zgłaszanych projektów wynalazczych w trybie
ustalonym w zakładzie pracy i przygotowywanie materia
łów w tym zakresie dla zakładowej komisji wynalazczości
oraz referowanie ich na zebraniu tej komisji;
e) przekazywanie kierownictwu zakładu pracy wniosków
komisji wynalazczości do rozpatrzenia i zajęcia stanowiska
w stosunku do oceny przez nią dokonanej w odniesieniu
do przeanalizowanych projektów wynalazczych;
f) przygotowywanie odpowiednich danych dotyczących
przyjętych do realizacji projektów wynalazczych w celu
włączenia ich do rocznych lub wieloletnich zakładowych
planów techniczno-ekonomicznych, harmonogramów i preli
minarzy budżetowych dotyczących realizacji, wdrażania
i upowszechniania tych projektów;
g) branie udziału wraz z rzecznikiem patentowym lub
w jego zastępstwie w konferencjach naukowo-technicznych,
sympozjach, wystawach, targach i poznawczych wyciecz
kach krajowych i zagranicznych, ilustrujących dorobek po
stępu technicznego lub wynalazczości w zakresie działal
ności i zainteresowań macierzystego zakładu pracy;
h) inicjowanie akcji i przedsięwzięć w formie odczytów,
wystaw, konkursów Itp popularyzujących rozwój wynalaz
czości wśród załogi zakładu i podległych mu komórek;
udział w ich organizacji i przeprowadzeniu;
i) inicjowanie i organizowanie szkolenia w zakresie wy
nalazczości i ochrony patentowej, udział w szkoleniu,
organizowanym przez jednostki resortowe, organy nad
rzędne, stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT lub Urząd
Patentowy;
j) dokonywanie kwartalnych analiz: ilościowego i jakoś
ciowego stanu i rozwoju wynalazczości, stopnia i zakresu
wykorzystania projektów wynalazczych; korzyści dzięki
ich zastosowaniu, wysokości wynagrodzeń wypłaconych
twórcom i współtwórcom tych projektów, nagród z tytułu
wdrażania i upowszechniania projektów wynalazczych;
k) opracowywanie obowiązkowych sprawozdań z wyna
lazczości dla Głównego Urzędu Statystycznego (form. Z-2a)
i przesyłanie tychże sprawozdań — resortowym jednost
kom lub organom podrzędnym;
l) przygotowywanie wniosków i załatwianie spraw: od
znaczeń dla zasłużonych wynalazców (współdziałanie z radą
zakładową i zarządem koła stowarzyszeniowego);
m) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji w
zakresie wynalazczości, prowadzenie akt oraz składnicy
dokumentów dotyczących projektów wynalazczych.
2. Niezależnie od omówionych wyżej komórek organiza
cyjnych lub stanowisk pracy (jako stale działających jed
nostek w schemacie organizacyjnym każdego zakładu pra
cy), wymieniona uchwała nr 74 przewidziała zakładowe
komisje wynalazczości. Zgodnie z postanowieniami uchwa
ły — komisje te są zespołami doradczymi, opiniującymi
i wnioskującymi wobec kierownictwa każdego zakładu
pracy i nauki w sprawach oceny przydatności oraz możli
wości zastosowania w macierzystym zakładzie pracy lub
w ogóle w gospodarce narodowej oraz w dziedzinie obron
ności państwa projektów wynalazczych budzących wątpli
wości, zbyt skomplikowanych w swej istocie lub kwalifiku
jących się (zdaniem kierownictwa zakładu) do załatwienia
odmownego.
Omawiane komisje powoływane są przez kierowników
poszczególnych zakładów pracy lub nauki, w porozumieniu
z właściwym organem samorządu robotniczego i odpowied
nią instancją właściwego związku zawodowego oraz właś
ciwą jednostką organizacyjną stowarzyszenia.
Wymieniona uchwała Rady Ministrów ustaliła następu
jący skład osobowy komisji wynalazczości: przewodniczący;
sekretarz — kierownik komórki wynalazczości lub pracow
nik na stanowisku pracy do spraw wynalazczości; przed
stawiciele. odpowiednich komórek technicznych i finanso
wo-księgowych; przedstawiciele: rady zakładowej, koła za
kładowego stowarzyszenia, KTiR, komórki organizacyjnej
rzeczników patentowych lub zakładowy rzecznik patentowy.
W przypadkach oceny projektów wynalazczych z dzie
dziny bhp — w pracach komisji powinni brać udział: spo
łeczny inspektor pracy, przedstawiciel służby bhp, a w jed

nostkach nadrzędnych: inspektor pracy Właściwego związ
ku zawodowego i przedstawiciel administracji tej jednostki
w zakresie służby bhp.
Omawiane komisje wynalazczości powoływane są przez
kierownika zakładu pracy na podstawie odpowiednich prze
pisów.
Foza badaniem i oceną istoty i przydatności wątpliwych,
skomplikowanych lub nie nadających się do zastosowania
projektów wynalazczych — do obowiązków komisji wyna
lazczości należy rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy
twórcą projektu wynalazczego a podległym lub nadzorowa
nym zakładem pracy albo nauki, gdy:
— zostało wniesione odwołanie przez twórcę projektu
wynalazczego od decyzji kierownictwa macierzystego za
kładu pracy — dyskwalifikującej jego projekt wynalazczy.
Ponieważ komisje wynalazczości są zespołami powoła
nymi do badania, analizy i oceny wątpliwych, skompliko
wanych lub kwalifikujących się do załatwienia odmownego
projektów wynalazczych, a w jednostkach i organach nad
rzędnych również do rozpatrywania odwołań twórców pro
jektów wynalazczych od decyzji dyskwalifikujących ich
projekty (przez jednostki podległe lub nadzorowane), dla
tego uchwała nr 74 nie tylko zezwala, ale nakłada obo
wiązki na przewodniczącego komisji:
— zapraszania rzeczoznawców niezbędnych do właściwej
i wszechstronnej oceny, ustalenia możliwości lub nie
stosowania rozpatrywanych projektów wynalazczych w da
nym zakładzie pracy, resorcie lub w gospodarce narodo
wej oraz w zakresie obronności kraju, jak również do
rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny projektów
wynalazczych, wydanej przez jednostki podległe lub nadzo
rowane;
— zapraszania twórców lub współtwórców projektów wy
nalazczych na posiedzenia komisji wynalazczości i udziału
w jej pracach przy ocenie przydatności i ustalaniu możli
wości stosowania ich projektów.
Dotychczasowa praktyka wykazała, że najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy omawiane komisje rozpatrują i oceniają
w ogóle wszystkie zgłoszone w danym zakładzie pracy pro
jekty wynalazcze oraz wszelkie sprawy sporne, zwłaszcza
finansowe, w następujących, podanych przykładowo przy
padkach:
— gdy twórca projektu nie godzi się z wysokością usta
lonego przez zakład pracy wynagrodzenia: który projekt
przyjął do realizacji lub już go wykorzystuje: złożył
w związku z tym odwołanie od decyzji kierownictwa do
jednostki nadrzędnej lub kolejno — do organu nadrzęd
nego:

— gdy twórca projektu wniósł zażalenie na zakład pra
cy, który przyjął do realizacji lub już wykorzystuje jego
projekt wynalazczy i odmawia w ogóle wypłaty należnego
mu ustawowo wynagrodzenia lub zwrotu udokumentowa
nych kosztów, poniesionych na opracowanie, badanie lub
wdrażanie projektu do produkcji itp.

Zgodnie z uchwałą nr 74 Rady Ministrów, kierownik jed
nostki — wydający decyzję w sprawach finansowych, może
ją zmienić na korzyść twórcy projektu wynalazczego, po
zasięgnięciu opini właściwego związku zawodowego i koła
zakładowego stowarzyszenia. Praktycznie jednak porozu
mienie takie nie zawsze wystarcza, gdyż sprawy te wyma
gają nieraz bardzo szczegółowych badań i dokładnej zna
jomości przepisów prawnych i finansowych w tym zakresie,
dlatego też najlepiej jest, gdy sprawy takie zostaną zba
dane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami przez
komisję wynalazczości, w której obok specjalistów tech
nicznych, finansowych i rzeczoznawców zasiadają przedsta
wiciele związku zawodowego i koła zakładowego odpo
wiedniego stowarzyszenia NOT. Uzyskuje się wtedy pew
ność, że sprawy sporne zostaną rozstrzygnięte najbardziej
właściwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Komisje wynalazczości chociaż są zespołami doradczy
mi jednak w swoich postanowieniach, wyrażonych
w formie protokołów i wniosków, są niezależne od kie
rownictwa poszczególnych jednostek organizacyjnych zakła
dów pracy, gdyż kierują się w swych ocenach obiektywnym
stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami.
Kierownictwo zakładu pracy obowiązane jest zapewnić
wymienionym komisjom właściwe warunki pracy i odpo
wiednie środki finansowe na pokrycie kosztów badań

projektów wynalazczych, na które mogą się składać nastę
pujące pozycje:
— wynagrodzenie dla rzeczoznawców,
— koszty przejazdów — rzeczoznawców i autorów pro
jektów wynalazczych,
— koszty wykonania makiet, dokumentacji technicznokonstrukcyjnej i prototypów oraz inne koszty badania,
— wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków ko
misji za udział w posiedzeniach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile posiedze
nia komisji odbywają się poza godzinami służbowymi
i trwają dłużej niż 1 godzinę, uczestnikom posiedzenia
przysługuje wynagrodzenie: przewodniczącemu 57 zł, po
zostałym członkom i rzeczoznawcom (jeżeli nie Otrzymaii
innego wynagrodzenia) — po 38 zł za udział w jednym
posiedzeniu komisji, w ciągu jednej doby.
3. Foza omawianymi komórkami organizacyjnymi lub
Sianowiskami pracy do spraw wynalazczości oraz komisjami
wynalazczości, akty normatywne w zakresie wynalazczości
przewidują również w zakładach pracy i nauki odrębne
Komórki organizacyjne lub stanowiska rzeczników paten
towych. Jest to specjalna służba państwowa powołana dla
ochrony interesów państwowych w zakresie wynalazczości.
Zakres działania i warunki powoływania rzeczników pa
tentowych określa specjalna ustawa Sejmu PRL z 21.IV.
1866 r. — o rzecznikach patentowych (Dz. U. 29.1V.1966 r.
nr 14, p. 86) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie
Rady Ministrów z 28.VII.1966 r. — w sprawie zadań
i organizacji pracy rzeczników patentowych, wpisu na
listę rzeczników patentowych oraz zasad ich wynagradza
nia (Dz. U. z 11.VlIl.1966 r. nr 32 p. 194). Ustawa ta określa
kto może być w PRL rzecznikiem patentowym;
„Rzecznikiem patentowym może być tylko obywatel pol
ski, zamieszkały stale w Polsce, korzystający w pełni
z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który
daje rękojmię należytego wykonywania zadań rzecznika
patentowego, a ponadto:
a) uzyskał tytuł magistra-inżyniera lub magistra w za
kresie studiów ekonomicznych, prawnych lub matematycz
no-przyrodniczych,
b) odbył co najmniej 5-letnią pracę w zawodzie związa
nym z posiadanym wykształceniem,
c) ukoączył szkolenie na rzecznika patentowego, uznane
przez Urząd Patentowy PRL,
d) złożył w Urzędzie Patentowym egzamin na rzecznika
patentowego z wynikiem pomyślnym,
e) został wpisany przez Urząd Patentowy na listę rzecz
ników patentowych i zatrudniony w tym charakterze w
uspołecznionym zakładzie pracy”.
Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 3 cytowanej
wyżej ustawy — rzecznik patentowy jest powołany do
udzielania porad i pomocy technicznej i prawnej w spra
wach ochrony wynalazków, wzorów: użytkowych, zdobni
czych i znaków towarowych, jak również do wykonywania
wszelkich czynności związanych z tą ochroną w Polsce i za
granicą; do pobudzania twórczości wynalazczej i ochrony
interesów właścicieli (zakładu pracy i w ogóle państwa)
i twórców projektów wynalazczych.
Do zadań rzecznika patentowego należy:
1) śledzenie najnowszych osiągnięć i kierunków rozwoju
światowej techniki w interesujących dziedzinach, na pod
stawie krajowych i zagranicznych opisów patentowych
oraz literatury naukowo-technicznej i ekonomicznej,
2) badanie wynalazków i wzorów użytkowych, opisy któ
rych wyłożono do publicznego wglądu w Urzędzie Paten
towym oraz zgłaszanie dokonanych wyników badań (za
strzeżeń i sprzeciwów),
3) organizowanie prac mających na celu wykrywanie roz
wiązań posiadających cechy wynalazku lub wzoru użytko
wego i zabezpieczania praw pierwszeństwa do tych roz
wiązań,
4) zapobieganie przedwczesnemu ujawnieniu istoty no
wych rozwiązań technicznych, przed ich zgłoszeniem do
opatentowania lub zarejestrowania, albo zabezpieczenie
pierwszeństwa w Urzędzie Patentowym,
5) opracowanie, w miarę potrzeby (przy udziale autorów
projektów) dokumentacji związanej ze zgłaszaniem w Urzę
dzie Patentowym: wynalazków, wzorów użytkowych, zdob
niczych i znaków towarowych, a także wykonywanie czyn
ności związanych z zastępowaniem uspołecznionych zakła
dów pracy oraz osób fizycznych i prawnych w zakresie
przewidzianym obowiązującymi przepisami,
•
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6) stawianie wniosków dotyczących zgłaszania wynalaz
ków, wzorów: użytkowych i zdobniczych, znaków towaro
wych do opatentowania lub zarejestrowania za granicą
oraz czuwania nad terminowym załatwianiem czynności
związanych z uzyskiwaniem i utrzymywaniem za granicą
praw ochronnych,
7) ujawnianie faktów naruszenia za granicą uzyskanych
przez uspołecznione zakłady pracy: patentów i praw z re
jestracji wzorów użytkowych, zdobniczych, znaków towa
rowych, wnioskowanie sposobów likwidacji tych naruszeń
i uzyskania należnych odszkodowań,
8) organizowanie i prowadzenie badań patentowych w za
kresie nienaruszania obcych praw ochronnych (badania
tzw. „czystości patentowej”), przy podejmowaniu decyzji
dotyczących produkcji i dostaw eksportowych; zawierania
umów licencyjnych dla celów eksportowych — na prawo
stosowania polskich wynalazków lub wzorów użytkowych
za granicą,
9) udzielanie fachowej pomocy technicznej i prawnej
twórcom pracowniczych projektów wynalazczych w zakresie
ochrony ich praw autorskich i praw do należytych wy
nagrodzeń,
10) występowanie w imieniu macierzystego zakładu pracy
w sprawach załatwianych w trybie administracyjnym lub
spornym przed Urzędem Patentowym PRL oraz działający
mi przy nim kolegiami orzekającymi, komisjami: Odwo
ławczą i Rozjemczą, także przed innymi organami pań
stwowymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw nastę
pujących:
— unieważniania świadectw: autorskich, racjonalizator
skich, patentów i praw z rejestracji wzorów użytkowych,
zdobniczych i znaków towarowych,
— wygaśnięcia patentów lub praw z rejestracji,
—■ przeniesienia patentu lub praw rejestracji uzyskanych
przez osoby nie uprawnione,
— uznanie patentu lub wzoru użytkowego za zależny,
— praw wykonywania wynalazków lub wzorów,
— ustalenia, że dana produkcja nie jest objęta określo
nym patentem lub zarejestrowanym wzorem,
— ustalenia, że dany wynalazek lub wzór użytkowy jest
pracowniczym wynalazkiem lub wzorem,
— ustalenia osoby lub współtwórcy pracowniczego pro
jektu wynalazczego,
— ustalenia, że zgłoszony w jednostce gospodarki uspo
łecznionej projekt — jest projektem wynalazczym,
— ustalenia, że za pracowniczy projekt wynalazczy przy
sługuje twórcy tego projektu wynagrodzenie,
— ustalania wysokości efektów ekonomicznych i innych,
uzyskanych w gospodarce uspołecznionej w wyniku zasto
sowania danych projektów wynalazczych i wysokości wy
nagrodzenia przysługującego twórcom tych projektów,
— inne sprawy należące zgodnie z przepisami do właści
wości Urzędu Patentowego — rozstrzygane w trybie spor
nym.
Poza wymienionymi już obowiązkami, rzecznik paten
towy może być obciążony (przez kierownika macierzystego
zakładu) podobnymi obowiązkami na rzecz innych uspołecz
nionych zakładów, osób fizycznych i prawnych w następu
jących przypadkach, gdy:
a) jednostki organizacyjne podległe danemu zakładowi
pracy — jako jednostce nadrzędnej lub organowi nadrzęd
nemu — nie mają własnego rzecznika patentowego,
b) w danym zakładzie pracy lub jemu podległych —
zgłaszają się twórcy niepracowniczych projektów wynalaz
czych, oferując je do zastosowania na zasadach pracowni
czych projektów wynalazczych,
c) inne uspołecznione zakłady pracy, osoby prawne lub
fizyczne zgłoszą y danym zakładzie pracy projekty wyna
lazcze odpowiadające tematycznie zakresowi zadań tego
zakładu i mają charakter doraźny,
d) inne uspołecznione zakłady pracy oraz osoby prawne
lub fizyczne nie należące do sektora gospodarki uspołecz
nionej, mające zamieszkanie i siedzibę w Polsce, są upraw
nione do korzystania na zasadzie odpłatności z usług rzecz
ników patentowych jednostek organizacyjnych, podległych
prezydiom rad narodowych,
e) osoby fizyczne i prawne, mające zamieszkanie i sie
dzibę za granicą, pragną na zasadach odpłatności załatwić
czynności dotyczące zgłoszenia przez nie wynalazków, wzo
rów: użytkowych, zdobniczych i znaków towarowych do
opatentowania albo zarejestrowania w Polsce.
W wymienionych wyżej sprawach rzecznik patentowy
zastępuje w swoim zakresie działania uspołeczniony zakład
pracy, w którym jest zatrudniony lub zakład jemu pod
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legły, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa wystawio
nego przez ten zakład pracy, w którym jest zatrudniony.
4. Dla rozwoju wynalazczości pracowniczej i postępu
technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego — Rada
Ministrów podjęła uchwałę nr 169 z 16.V.1960 r. — w spra
wie organizacji informacji technicznej i ekonomicznej
(M.P. z 3.VIII.1960 r. nr 6, p. 284) — nadającą tej służbie
nazwę „ośrodków informacji naukowo-technicznej i ekono
micznej”, których celem jest: bieżące udostępnienie jed
nostkom gospodarki uspołecznionej, niezbędnych dla ich
działalności, informacji i dokumentacji o stanie i kierun
kach rozwojowych nauki, techniki, ekonomiki i organiza
cji — zebranych w skali krajowej i światowej.
W tym celu powstał, powołany uchwałą Rady Ministrów
nr 142 z 10.III.1961 r. Centralny Instytut Informacji Nau
kowo-Technicznej i Ekonomicznej (CINTiE), a Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów — uchwałą nr 407 z 16.X.
1961 r. — ustalił plan ogólnokrajowy sieci ośrodków
informacji technicznej i ekonomicznej. W oparciu o uchwa
łę nr 169 ukazało się zarządzenie Przewodniczącego Ko
mitetu do Spraw Techniki (obecnie Komitet Nauki i Tech
niki) z 16.X.1961 r. w sprawie organizacji i działalności
służby informacji technicznej i ekonomicznej (M.P.
z 25.XI.1961 r. nr 88, p. 377), w którego załączniku nr 1
zamieszczono „szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji
i działalności Służby Informacji Technicznej i Ekonomicz
nej”, według których na terenie Polski powinny działać
następujące jednostki organizacyjne tej służby:
a) Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej
i Ekonomicznej, którego zadaniem jest przede wszystkim
zbieranie wszelkich wiadomości o stanie i kierunkach roz
woju nauki, techniki, ekonomiki i organizacji w kraju i za
granicą; przekazywanie tych wiadomości w odpowiedniej
Iormie wszystkim zainteresowanym ministerstwom oraz
podległym lub nadzorowanym przez nie jednostkom oraz
innym instytutom informacji naukowo-technicznej i eko
nomicznej,
b) ośrodki resortowe informacji naukowo-technicznej
i ekonomicznej,
c) ośrodki branżowe (działowe) informacji naukowo-tech
nicznej i ekonomicznej.
W każdej społecznej jednostce organizacyjnej powinien
w zasadzie działać 1 ośrodek informacji i tylko w wyjąttkowych przypadkach może być uzasadnione istnienie kil
ku takich ośrodków.
Zasadniczym zadaniem omawianych ośrodków jest zbie
ranie i udostępnianie odpowiednich informacji o stanie
i kierunkach rozwojowych nauki, techniki, ekonomiki
i organizacji występujących w kraju i za granicą, wszyst
kim zainteresowanym pracownikom i jednostkom organi
zacyjnym macierzystego zakładu pracy oraz zakładów pod
ległych lub nadzorowanych.
Oprócz wymienionej służby informacyjnej istnieje bardzo
ważna dla wynalazczości pracowniczej „informacja paten
towa”, z Ośrodkiem Informacji Patentowej na czele, dzia
łającym w ramach organizacyjnych Urzędu Patentowego.
(W-wa, al. Niepodległości 188).
W ośrodku tym zebrane są opisy patentowe wynalazków
i wzorów użytkowych: krajowych i zagranicznych, z któ
rych można codziennie korzystać bezpośrednio w ośrodku,
zamawiać kopie, mikrofilmy tych opisów do indywidual
nego korzystania w miejscu pracy.
Omawiane ośrodki informacji w obecnej sytuacji krajo
wej i międzynarodowej są niezbędnym elementem, przede
wszystkim dla wynalazczości pracowniczej, gdyż dają naj
bardziej realną podstawę do ustalania właściwych kierun
ków jej rozwoju i zapobiegają skutecznie nieraz znacznym
stratom energii twórczej, czasu i finansowym (eliminują
zbędne rozwiązywanie zagadnień już rozwiązanych w kraju
lub za granicą).
Poza tym informacja patentowa jest niezbędnym i zasad
niczym elementem do ustalenia w skali krajowej i świa
towej nowości danego rozwiązania technicznego oraz tzw.
„czystości patentowej” poszczególnych wyrobów, bez usta
lenia której można narazić Skarb Państwa na olbrzymie
straty materialne z tytułu kar za naruszenie praw właści
cieli zagranicznych patentów (wynalazków) lub świadectw
ochronnych na wzory użytkowe.
Omawiane wyżej wzory organizacyjne i zakresy działal
ności całej służby wynalazczej i ochrony interesów pań
stwa w zakresie wynalazczości, wg cytowanych wyżej pań
stwowych przepisów normatywnych, mogą być zmodyfi

kowane w zależności od wielkości i charakteru poszcze
gólnych zakładów pracy.
I tak, w zakładach niedużych o nielicznej załodze, gdzie
nie przewiduje się znacznego ilościowo nasilenia spraw
wynalazczości, można nie powoływać stanowisk zakłado
wych rzeczników patentowych, a zadania tej służby po
winny być przyjęte, prowadzone i realizowane przez rzecz
ników patentowych jednostek lub organów nadrzędnych.
Poza tym ośrodki zakładowe informacji naukowo-tech
nicznej i ekonomicznej oraz patentowej mogą być pro

wadzone w ramach technicznych bibliotek zakładowych
lub przez stanowiska pracy do spraw wynalazczości.
Jednakże w każdym bez wyjątku zakładzie pracy i nauki
powinno istnieć stanowisko pracy do spraw wynalazczości
oraz powołana komisja wynalazczości, zadania i zakres któ
rych zostały wyżej omówione.
W interesie więc osobistym każdego kierownika zakładu
pracy jest właściwe ustawienie organizacyjne spraw wy
nalazczości i stworzenie odpowiednich warunków pracy dla
zakładowej służby wynalazczości, od jakości działania któ
rej zależą wyniki gospodarcze prowadzonego zakładu.

JÓZEF PAWŁOWSKI
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Na marginesie artykułu J-Derezinskiego i J-Szymoiiskiego pt. Wybrane problemy ekonomiczne
branży geodezyjnej
(Przegląd Geodezyjny nr 8/1967 r.)

Artykuł J. Drezihskiego i J. Szymohskiego pt. „Wybrane
problemy ekonomiczne branży geodezyjnej” omawia tak
szeroki wachlarz zagadnień, że prawdopodobnie długo bę
dzie przedmiotem analizy i dyskusji, które z uwagi na
wagę tych zagadnień i ich złożoność wymagają wnikliwego
uprzedniego przemyślenia. Zostało jednak przez autorów
artykułu poruszone jedno z zagadnień, które z tytułu za
kresu mej pracy zawodowej jest mi szczególnie dobrze zna
ne. a jednocześnie w świetle sformułowania podanego przez
autorów artykułu wymaga pilnego naświetlenia..
Chodzi tu o następujące stwierdzenie: „Zasadnicze zna
czenie ma dostosowanie w przepisach technicznych wymo
gów dokładnościowych i treści wytwarzanej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej do konkretnych potrzeb danych
zamierzeń inwestycyjnych i gospodarczych, a nie wyłącznie
do geodezyjnych kryteriów dokładnościowych. Ta funkcja
przepisów technicznych nie była dotychczas właściwie wy
eksponowana i uwzględniana w obowiązujących instruk
cjach technicznych”.
Pierwsze zdanie przytoczonego tekstu w zasadzie nie na
suwa zastrzeżeń. Konieczne jest jednak uzupełnienie za
wartej w nim tezy wyraźnym stwierdzeniem, że wymaga
nia te nie mogą być określane w świetle doraźnych potrzeb
jednego zamierzenia gospodarczego, jednego resortu itp.,
lecz muszą brać pod uwagę również i uzasadnione potrzeby
w ujęciu kompleksowym tak co do ich zakresu, jak i per
spektyw w czasie. Muszą więc być wzięte pod uwagę rów
nież potrzeby Ogolnoresortowe i to nie tylko te, które wy
stępują w momencie wykonywania prac geodezyjno-karto
graficznych. Dotyczy to szczególnie osnów geodezyjnych
ɪ mapy zasadniczej, a więc tej dokumentacji geodezyjnej,
której nie wolno ze względów czysto ekonomicznych spo
rządzać w taki sposób, aby mogła służyć tylko na jedno
razowy lub bardzo ograniczony użytek.
W ubiegłych latach popełniono wiele błędów wynikają
cych z krótkowzroczności i fałszywie pojętej oszczędności,
narzucając zastępcze rozwiązania techniczne zaspokajające
jedną tylko potrzebę.
Stwierdzenie zawarte w drugim zdaniu cytowanego frag
mentu artykułu nie odpowiada faktycznie realizowanej po
lityce przy opracowywaniu instrukcji technicznych. Aby nie
być gołosłownym, przytoczę tu treść odpowiednich decyzji
Przygotowywanych w GUGiK w latach 1961—63 i zatwier
dzonych w styczniu 1964 roku.
W myśl tych decyzji:
1. Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kar
tografii ustalają:
1) ogólne zasady techniczne i porządkowe wykonawstwa
geodezyjnego i kartograficznego w kraju,
2) przedmiot, technologię i szczegółowe normy dokład
ności opracowań geodezyjnych i kartograficznych o zna
czeniu ogólnopaństwowym takich jak:
a) pomiary astronomiczne, grawimetryczne i magnetyczne
dla potrzeb geodezji,
b) państwowe sieci geodezyjne,
c) zdjęcia topograficzne i fotogrametryczne dla potrzeb
ogólnopaństwowych,
d) mapy topograficzne,

e) inne opracowania dla potrzeb ogólnopaństwowych;
3) przedmiot, tcehnologię i szczegółowe normy dokład
ności powszechnie obowiązujących opracowań typowych,
których treść, forma i dokładność odpowiadają potrzebom
lokalnym z uwzględnieniem potrzeb ogólnopaństwowych,
a w szczególności takich opracowań, jak:
a) osnowa podstawowa o znaczeniu lokalnym,
b) osnowa szczegółowa,
c) mapa zasadnicza i związane z jej sporządzeniem
i aktualizacją pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
d) inne prace, których wyniki stanowią typowy materiał
dla opracowań ogólnopaństwowych.
2. Instrukcje resortowe normują w oparciu o zasady
i przepisy powszechnie obowiązujących instrukcji:
1) sposób zakładania i opracowania osnowy szczegółowej
w zakresie nie unormowanym powszechnymi przepisami
oraz w przystosowaniu do potrzeb specjalnych,
2) treść, formę, dokładność i sposób opracowania map
inżynieryjno-gospodarczych, przeznaczonych dla potrzeb
resortowych,
3) sposób geodezyjnego opracowania projektów zagospo
darowania terenowego i wnoszenia ich na grunt.
4) zakres i sposób wykorzystywania i uzupełniania dla
potrzeb resortowych materiałów geodezyjnych i kartogra
ficznych, wykonanych według powszechnie obowiązujących
przepisów,
5) rodzaj i formę usług geodezyjnych, właściwych dla
kierunku działalności gospodarczej i potrzeb branżowych
w danym resorcie.
Powyższe zasady są konsekwentnie realizowane również
przy nowelizacji dawnych instrukcji technicznych.
Jest to proces długi, wymagający wprowadzenia zmian
wszechstronnie przemyślanych, kompleksowo traktujących
potrzeby gospodarcze, wprowadzania stopniowego — .naiy
pierw do instrukcji GUGiK według kolejności wynikającej
z potrzeb i powiązań technologicznych, a później do in
strukcji resortowych.
Praktyczne rozwiązania podawane w instrukcjach są więc
opierane na wnikliwych kompleksowych analizach poszcze
gólnych problemów w świetle właściwie pojętych potrzeb
oraz aktualnych w najbliższych latach możliwościach tech
nicznych (baza instrumentalna i materiałowa). Jest oczy
wiste, że rozwiązania te ze względów czysto utylitarnych
nie mogą w każdym przypadku ściśle odpowiadać potrze
bom i związanym z tymi potrzebami dokładnościom. Kla
sycznym przykładem może tu być poligonizacja.
Jest wiadomo, że dokładność ciągu poligonowego jest
złożoną funkcją dokładności pomiaru kątów (mo) dokład
ności pomiaru boków (u) i długości ciągu (L) ɪ).
Jeżeli przyjmiemy słuszne założenie, że ciągi poligonowe
powinny być tak mierzone, aby odchyłka poprzeczna była
równa odchyłce podłużnej oraz, aby średni błąd położenia
punktu poligonowego nie przekroczył konkretnej wartości,
określonej potrzebami — to w praktyce musielibyśmy
’) Przyjęte tu pewne uproszczenia nie mają wpływu na dalszy
tok i rezultat rozumowania.
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w każdym ciągu mierzyć kąty i boki z różnymi dokładnoś
ciami (nawet różnymi instrumentami) — z uwagi na cią
głość funkcji (mo, u, L) określającej dokładność ciągów
poligonowych.
Jest to oczywiście niemożliwe, dlatego też instrukcja
musi — opierając się na rezultatach analizy teoretycznej —
przyjąć rozwiązanie praktyczne, w którym m0 i u będą
wielkościami stałymi dla pewnego interwału L1 — L2, a nie
wielkościami zmiennymi.
W tej sytuacji zawsze można udowodnić — jak to już
parokrotnie próbowano — że dany ciąg poligonowy został
zbyt dokładnie zmierzony w stosunku do potrzeb, można
też stwierdzić, że w teoretycznego punktu widzenia wy
magania instrukcji są niewłaściwe, bo odchyłka poprzeczna
w takim ciągu nie może równać się odchyłce podłużnej.
Przykład ten świadczy o tym, do jakich wniosków może
prowadzić wycinkowe i powierzchowne traktowanie skom
plikowanych problemów techniczno-ekonomicznych.
Oczywiście — pomimo wnikliwie prowadzonych kom
pleksowych analiz poszczególnych problemów mogą i w no
wych instrukcjach znaleźć się mankamenty — errare hu
manum est — jednak jak dotychczas trudno jest uzyskać
konkretną i wszechstronnie uzasadnioną krytykę tych prze
pisów.
I tak, nawet przeprowadzona w ostatnim czasie analiza
obowiązujących instrukcji, pomimo wyraźnego żądania do

konania oceny obowiązujących standardów w świetle po
trzeb gospodarczych, przeszła do porządku nad tym postu
latem i ograniczyła sią w zasadzie do zestawienia znanych
zainteresowanym i stopniowo likwidowanych rozbieżności
pomiędzy poszczególnymi instrukcjami, rozbieżności które
muszą występować z uwagi na niemożliwość jednoczesnego
znowelizowania wszystkich instrukcji.
Przekazując Czytelnikom Przeglądu Geodezyjnego po
wyższą wypowiedź, mam na celu z jednej strony — udzie
lenie informacji na temat faktycznie stosowanej polityki
przy opracowaniu i nowelizacji instrukcji technicznych
(ograniczając się tylko do aspektu, o którym mowa w wy
mienionym na wstępie artykule), z drugiej strony — zapo
bieżenie coraz częściej ujawnianym tendencjom brania pod
uwagę tylko doraźnych potrzeb „danych zamierzeń inwesty
cyjnych”, a więc powrotu do polityki z lat pięćdziesiątych.
Chcę jednocześnie zastrzec się, że przeciwstawianie się
tym tendencjom w żadnym przypadku nie jest równoznacz
ne z polityką zmierzającą do „dostosowania . . . wy
mogów dokładnościowych i treści wytwarzanej dokumen
tacji geodezyjno-kartograficznej . . . wyłącznie do geo
dezyjnych kryteriów dokładnościowych”, przed stosowaniem
której autorzy artykułu ostrzegają, sugerując jednocześnie
jakoby była ona praktycznie stosowana przy opracowaniu
instrukcji technicznych.

SÁNDOR SIPOS
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Prace geodezyjne przy budowie podziemnej szybkiej kolei miejskiej w Budapeszcie
Część II
Pionowanie szybu
W czasie poprzedzającym te prace mieliśmy do dysoozycji precyzyjną sieć naziemną zdolną zaspokoić wszelkie
wymagania budownictwa tunelowego. Z jej punktów wy
znaczono poszczególne osie pionowe szybów. Przy budowie
głębiono szyby w sposób ogólnie praktykowany w tego
rodzaju pracach. W trakcie robót, do obowiązków geodety
należał nadzór nad prawidłowym głębieniem szybu. Dopiero
po zgłębieniu szybu do odpowiedniego poziomu zaczynały
się właściwe roboty tunelowe. Postawiono wtedy przed
geodetami zadanie zapewnienia podziemnego układu punk
tów geodezyjnych wysokiej dokładności ściśle Zesnolonvch
z układem punktów sieci naziemnej, by w oparciu o nią
móc orientować i drążyć tunel. Połączenie to osiągnięto
za pomocą pionowania szybów. Mając na uwadze stopień
zaawansowania robót w szybie dobieramy odpowiednia me
todę pomiaru, uwzględniającą ograniczone możliwości prze
strzenne i wymaganą dokładność, w wyniku której dzielimy
zagadnienia na 2 grupy:
a) wstępne pionowanie szybu,
b) dokładne pionowanie szybu.
Informacje o tych pracach podano również w tych dwu
grupach, dając po jednym charakterystycznym przykładzie
z każdej z tych grup, pomijając szczegóły dotyczące pio
nowania szybów. Celem poprzednio wspomnianego piono
wania szybu — tak jak w innych przvpadkach — była
orientacja, ewentualnie wyznaczenie kierunku drążenia
tunelu. Dodatkową trudność stwarzała konieczność wyzna
czania kierunku robót górniczych w szybie znajdującym się
pod ciśnieniem (rys. IOa). Przenoszenie kierunku mogło się
odbywać rurą o przekroju 800 mm. której przekrój użytko
wany był mniejszy z uwagi na pochylenie. W przypadku
pionowania mechanicznego można bvło zabezpieczyć za
ledwie 12 cm odległość miedzy pionami. Z tych też wzeledów do tych celów posłużono się zwykłą projekcją optycz
na (rys. IOb).
W górnej części rury, naprzeciwko drzwi śluzy, usta
wiono dokładnie spionowany teodolit z lunetą ekscentrycz
ną tak, żeby oś celowa lunety leżała w płaszczyźnie
punktu naciętego, wyznaczającego kierunek poziomy osi
teodolitu, przechodzącej jednocześnie przez środek szybu.
Po spoziomowaniu instrumentu wyznaczono punkty A i B
i odczytano koło poziome b, następnie przechylono lunetę
w kierunku maksymalnego nachylenia płaszczyzny rury
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szybowej i na specjalnie przygotowane statywy, ustawione
w podszybiu, przeniesiono punkty a i b, wreszcie odczytano
koło poziome h. Punkty a i b zaznaczono szpileczkami.
Mierząc na powierzchni kąty β1 i β2 przeniesiono na dół
kierunek boku ÁJ3:
∣AB∣ = ∣KH∣ +βl + )5..-1800

a jeżeli:

to

I2-I1- a
I ab I = IABI + a

celu utrwalenia kierunku, z punktów osadzonych i za
betonowanych (metalowych czopów) w ścianie szybu, na
przedłużeniu linii a b wyznaczono trójkąt łączący.
Połączenie z siecią naziemną uzyskano drogą wyznaczenia
współrzędnych pionu i opuszczenia go w szybie. Następnie
należało wyznaczyć kierunek tunelu. Ze względu na trud
ności wynikające z prowadzonych robót górniczych, nie
można było wykonać wytyczenia za pomocą instrumentu;
kierunek wyznaczono graficznie w sposób przedstawiony
na rysunku 11.
Do wyznaczenia punktu K użyto zwykłej taśmy. Długość
a b określono z rysunku wykonanego w skali, zaś c otrzy
mano z danych dużego trójkąta, gdzie:
C2 = α2 + b2 — 2 ab cos γ1

jeżeli
OII

7i = 180° — (a1 + β1) 1 sm)51 = —— sinal
K. 11
Należy tu nadmienić, że wyznaczony w ten sposób kieru
nek, w porównaniu z otrzymanymi później danymi z piono
wania szybu, wykazał różnice 17'.
Wyznaczenie kierunku osi tunelu w szybie głębionym
pod ciśnieniem metoda opuszczenia obudowy przy zastoso
waniu kesonu uzależnione jest również od przebiegu robót
na powierzchni. Aby wykonać to zadanie stosowano wiele
sposobów. W dalszym ciągu tego artykułu zapoznamy czy
telnika z jeszcze jedną prostą metodą, która zaspokoiła
stawiane wymagania. Podczas budowy kesonu, w jego
pokrywie, osadzono 2 rurki 0 przekroju 100 mm każda.
Rurkę zamknięto przykrywką, widoczną na rysunku 12.
Punkt na przykrywce zaznaczono wkrętem przystosowanym
do zawieszenia pionu. W czasie wyznaczenia kierunku przy

krywkę poziomowano (co umożliwiała uszczelka gumowa
dociskana śrubami złącznymi), po czym określono współ
rzędne wkrętów. Jednocześnie, w szybie, za pomocą trój
kąta łączącego przeniesiono na dół współrzędne punktów
i wyznaczono kierunek tunelu, utrwalając go dwoma
znakami.
Zewnętrzne drzwi
śluzy
∣∖> Otwór do transportu
urobku

Otwór do trans
urobku
Wewnętrzne drzwi

"⅛≡
i Pokrywa

-^Jtηη

górna

I

b

Kierunek∖

Przedstawiamy tu charakterystyczny przykład pionowa
nia na piątym stanowisku pracy, wykonanego w czasie
wznowienia robót w 1960 roku. Jak już wspomniano, pod
dano sprawdzeniu uprzednio założone punkty podstawowej
sieci podziemnej. Ściśle mówiąc — zadaniem geodetów było
sprawdzenie w lewym i prawym tubingu ostatniego boku
poligonowego sieci założonej przed 6 laty. Należało przy
tym przenieść w dół dwa kontrolne kierunki umożliwiające
sprawdzenie ostatniego boku, bez dalszego pionowania szy
bu, co zostało wykonane metodą wielokrotnego nawiązania
(rys. 13). Na rysunku widzimy 3 piony, w oparciu o które
powstały dwa trójkąty łączące. Na okres pionowania
wstrzymano prace górnicze, następnie, na odpowiednich
poziomach szybu zbudowano specjalne pomosty zabezpie
czające pracowników przed ewentualnym wypadkiem.
Do pionowania użyto: 0,5 mm struny stosowanej w cym
bałach, 20-kilogramowych pionów, zaopatrzonych w lotki.
Piony uspokajano przez zanurzenie w naczyniach wypeł
nionych zużytym olejem maszynowym. Osobne rusztowania
zbudowano dla kotwicy i krążka. W belkę drewnianą
wspartą na betonowych filarach wkręcono szoproński
uchwyt śrubowy.
Pomiar kątów wykonano teodolitami: Wild T-3 i Wild T-2,
a pomiar długości 4-metrowymi łatami, które przed i po
pomiarze poddano komparacji.
Przed rozpoczęciem pomiaru wszystkie instrumenty
(w liczbie 9) ustawiono dokładnie na stanowiskach i zagip-

Gorny otwór
szybu

Rys. 10 b. Wstφne pionowanie szybu rurą szybową
\

Postęp prac przy budowie tunelu stworzył możliwość
budowy śluz poziomych lub wytyczaniu długiej prostej·
wykonywano w szybie orientację metodą bardziej dokład
ną. Przy budowie podziemnej kolei miejskiej w każdym
przypadku stosowano metodę mechanicznego pionowania
ekscentrycznie zawieszonych pionów.

sowano ich spodarki. Następnie teodolitami, znajdującymi
się na punktach wysoko położonych, rozpoczęto obserwacje
kierunków w trzech seriach. Serią objęto obserwację instru
mentów ustawionych na ziemnych punktach szybowych i na
dwóch punktach wysoko położonych w sąsiedztwie; za
obserwowano także punkty leżące na kierunku osi tunelu.
Wszystkie te punkty jednocześnie wyrównano.
W czasie pomiaru wszystkie lunety teodolitów skiero
wano dokładnie na instrument prowadzący obserwacje tak,
aby dokładnie były widoczne podświetlone krzyże nitek
obiektywów, następnie wykonano jednocześnie obserwacje
na punktach naziemnych i położonych w tunelu. Z ziemi
obserwowano w trzech seriach trzy punkty położone wy
soko (na dachach i wieżach) oraz opuszczone piony. Na
stępnie przystąpiono zarówno na powierzchni, jak i w tune
lu do 5-krotnego pomiaru wartości kąta a.
Po zakończeniu pomiaru kątów przystąpiono do jedno
czesnego pomiaru długości boków trójkątów łączących na
powierzchni i w dole· Pomiar kąta uznawano za dobry
wówczas, gdy średnie różnice wartości odczytów przy dwóch
położeniach lunety nie przekraczały wielkości 3”; dla po
miaru długości błąd ten określono jako 0,3 mm.
Orientacja trójkąta łączącego odbywała się za pomocą
instrumentów ustawionych na powierzchni, w oparciu
o uzyskaną wartość kierunku z pomiarów na punktach
triangulacyjnych. Tak wyrażone współrzędne punktu na
ziemnego i niekorzystny wpływ jego błędu, który mógł być
znaczny przy pomiarze opartym na bokach krótkich. W tu
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nelu wykonano dalsze przenoszenie kierunków. Osobna gru
pa robocza przystąpiła do pomiaru długości między punkta
mi, na których wykonano pomiar kątów.
W ten sposób zakończono orientację w szybie. Ze wzglę
du na występujące kąty ostre w trójkątach łączących, nie
wzięto tych trójkątów pod uwagę przy ścisłym wyrównaniu.
Przy rozrzucaniu odchyłek kąt a i bok „a” przyjęto
jako wartości stałe; z takim warunkiem — przy zasto
sowaniu twierdzenia sinusów — rozwiązano trójkąty. Zna
jąc kąt a i wyliczony kąt γ wyrażono rzuty boków a i c.
Niedokładność rzutu występującą w stosunku do boku b
usunięto przez wprowadzenie poprawek do rzutu boku c
i boku b.

ku strefy sprężonego powietrza. Śluzę tę obudowano ścia
ną betonową grubości P/2—2 m. Długość śluzy wahała się
w granicach 5—6 m, przy czym część wystająca, nie zamo
cowana w ścianie, miała długość 3—4 m (rys. 14). Jak
widać na rysunku, zewnętrzna część śluzy posiada jedynie
Przyspawane podpory. Przy wypełnieniu śluzy sprężonym
powietrzem, już przy ciśnieniu P/2 atm., na ścany śluzy
działają siły kilkuset ton. Biorąc pod uwagę zmiany tem
peratury w trakcie wypełnienia śluzy sprężonym powie
trzem, dochodzące do 30—40oC, liczono się z możliwością
poważnych deformacji dochodzących od 10 do 20 mm.
Jeżeli punkty i instrument umieścimy bezpośrednio na
ścianie śluzy cylindrycznej, pod wpływem deformacji w

Po wyrównaniu boków trójkąta ponownie wyliczono
kąt γ. Jeżeli w stosunku do poprzednich wartości wystę
powało odchylenie, wyrównano kąt β wartością z przeciw
nym znakiem. Wyliczone tą drogą kąty łączące umożliwiły
jednoznaczne zorientowanie sieci podziemnej.
Włączenie układu podziemnego osiągnięto za pomocą wy
ników otrzymanych z rozwiązania trójkątów łączących,
wykorzystując naziemne punkty przyszybowe. Punkty te
stanowiły jednocześnie ich wierzchołki i posiadały uprzed
nio obliczone współrzędne. Podajemy tu charakterystyczne
dane dotyczące orientacji, a mianowicie: odchylenie kąta
południowego, boku wyprowadzonego z 2 trójkątów łą
czących wynosiło w prawym tubingu 10,7" i 6,1" —
w lewym.
Opisane uporządkowanie stanowi dużą zaletę, gdyż wy
znaczone za pośrednictwem pionów duże płaszczyzny za
wierają kąt dwuścienny ω, który jest dodatkowym elemen
tem kontroli w przypadku zakłóceń orientacji. O ile kąt ω
na powierzchni daje dużą różnicę w stosunku do kąta ω'
w szybie, wskazuje to na niewątpliwe zakłócenie opuszczo
nych pionów. Może to wynikać z trwałych odkształceń dru
tów na odcinku obserwowanym lub też z dotykania drutu
do ścian lub innych urządzeń w szybie. Należy tu krótko
wspomnieć, że ostatnie pionowanie szybu wykonano żyroteodolitem Gi-Bl i otrzymano bardzo dobre wyniki.
Poniżej podajemy wartości orientacyjnych kierunków
z pomiaru żyroteodolitem i wartości uzyskane z pionowa
nia szybu jako odchyłki od kierunku teoretycznego.
+5,0", +6,9", +5,7" i +0,7"
Drogą pionowania szybu orientowano taki bok poligonowy,
którego punkt początkowy stanowił wierzchołek trójkąta
łączącego, zaś punkt końcowy znajdował się w śluzie po
wietrznej. Jeżeli pod znajdującym się w śluzie powietrz
nej punktem ustawiono instrument i pomierzono kąt, moż
na było przenieść wartości kierunku orientowanego boku
do odcinka pozostającego pod ciśnieniem. Pomiar kąta
w śluzie powietrznej nazywamy śluzowaniem kierunku. Po
miar tego kąta stanowi skomplikowane zadanie na skutek
wielokrotnego śluzowania instrumentu. W czasie śluzowa
nia instrument narażony jest na silne i szkodliwe działanie
mechaniczne i termiczne. Do zapoznania się z tym działa
niem posłuży nam pozioma śluza cylindryczna, zbudowana
w kształcie walca z blachy stalowej grubości 30—40 mm,
na końcach której znajdują się drzwi otwierane w kierun-

górnej części przesunie się zarówno punkt jak i instrument.
Punkt i stanowisko dla instrumentu należy bezwzględnie
umieścić w betonowej ścianie obudowy śluzy, wycinając
w niej otwory palnikiem. Przy tak osadzonym punkcie
i w ten sposób przygotowanym stanowisku instrumentu,
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nawet przy wielokrotnym śluzowaniu nie zaobserwowano
znaczniejszych poruszeń.
Poligonizacja

Do prowadzenia tarczy potrzebne są orientacja i prze
niesienie punktów nawiązania, względnie rozwinięta w opar
ciu 0 nie podziemna sieć poligonowa.
Pomiar kątów — jak już wcześnie wspomniano — wyko
nany został podczas pionowania szybów, w czterech seriach,
teodolitem Wild T-2, na punktach przyszybowych leżących
na kierunku robót. Wielkość błędu dopuszczalnego dla po
miaru kąta między poszczególnymi seriami określono war
tością 3". Długości pomierzono 4-metrowymi łatami, przy
czym mierzono je dwukrotnie w obu kierunkach. Pomiar
długości uznawano za dobry wówczas, gdy odchyłka 2-krotnego pomiaru mieściła się poniżej 0,6 mm, a średnia aryt
metyczna 4-krotnego pomiaru nie przekraczała 0,8 mm.
Długość boków w sztolniach wentylacyjnych wynosiła
20 m, w tunelu — około 46 m.

'Trasę pomiaru uprzednio pomierzono, podzielono na od
cinki 4-metrowe i na tych odległościach ustawiono kozły
o szerokości 0,6 m.
Wytyczenie prostej i określenie wysokości końców łat od
bywało się na górnej płaszczyźnie kozłów, użycie których
do pomiaru długości podnosi dokładność i stwarza wygod
niejsze warunki pracy.
. Należy tu nadmienić, że po rozpoczęciu robót górniczych
w strefie wysokiego ciśnienia, punkty poligonowe osadzono
wzdłuż tunelu; pomiar kątów wykonywano na specjalnie
przygotowywanych podstawach, a pomiar długości na kon
solach zamocowanych na bocznej powierzchni ściany.
Do stabilizacji punktów używano różnego rodzaju zna
ków, z których najczęściej stosowano hak (rys. 15). Taki
sposób stabilizacji punktu zapewniał jego stałość i mimo
trudnych warunków pracy był dogodny w obsłudze. Punkty
poligonowe stabilizowano wysoko za pomocą przyspawania
do ściany tubingu lub utrwalano w kasetach na słupkach
z betonu.

Pomiary wysokości

Pomiar głębokości szybu. Nawiązanie wysokościowe wy
konywano podczas pionowania szybu przez pomiar jego
głębokości. Do pomiaru wykorzystano filary użyte wcześ
niej do pionowania.

siłą 10 kg. Następnie z punktów sieci wysokościowej prze
niesiono, za pomocą ustawionego na filarach niwelatora
Wild N-2 rzędną horyzontu i dokonano odczytów na taśmie.
Jednocześnie dokonano odczytów taśmy przy użyciu instru
mentów ustawionych na filarach spągu tunelu.
Do długości określonej z różnicy odczytów taśmy wpro
wadzono poprawkę na temperaturę, biorąc średnią z pomia
ru na powierzchni i w tunelu. Pomiar głębokości powta
rzano 4-krotnie. Ostateczną wysokość określono na pod
stawie wyliczenia średniej z pomiaru dwoma instrumen
tami. Repery służące do niwelacji tunelu osadzono w ścia
nach betonowych sztolni wentylacyjnych. Pozostałe znaki
wysokości umieszczono analogicznie jak punkty poligono
we osnowy płaskiej, przy czym poligonowe jednocześnie
Zaniwelowano. Do pomiaru użyto łat niwelacyjnych o po
dziale milimetrowym.
Kontrola odkształceń. Zastabilizowane w trakcie budowy
odcinka tunelu repety podlegały wraz z tym odcinkiem

procesowi osiadania. Dla stwierdzenia tego faktu wykony
wano ponowną niwelację. Pomiary kontrolne wykazały od
kształcenia głównie w płaszczyźnie prostopadłej do osi tu
nelu. W płaszczyźnie poziomej maksymalne odchylenie wy
nosiło 80 mm. Osiadanie tubingu stacji (o średnicy 8,0 m)
wynosiło 50 mm, natomiast w tubingu poza stacją (o śred
nicy 5,0 m) — 30 do 40 mm. Maksymalna wartość osiadania
dochodziła do 70 mm.
Wobec takich wyników każdą niwelację nowego punktu
należało przeprowadzić z reperu znajdującego się poza
strefą szkód górniczych.
Opisane wyżej prace geodezyjne wymagały bardzo dużego
wysiłku od kolegów-geodetów zatrudnionych przy budowie
tunelu. Rzetelną ich pracę i pomysłowość rozwiązań tech
nicznych potwierdza otrzymany błąd zbicia tunelu w od
cinkach dotychczas wykonanych.

Odcinek budowy

5— 6
9 — 10
6— 3
8— 9

Błąd zbici;a tunelu
poprzeczny
wysokościowy

20
17
46
4

mm
mm
mm
mm

1
7
3
2

mm
mm
mm
mm

Nawiązując do błędu zbicia odcinka 6—3 należy nadmie
nić, że przy rozpoczęciu robót w 1959 r. dokonano piono
wania szybów. Prace w tunelu prowadzono w oparciu
o otrzymane wówczas wartości kierunku. Później, ze wzglę
du na trudności techniczne unieruchomiono prace na czwar
tym stanowisku; stanowisko to opuszczono i prowadzono
roboty tunelowe aż do wybudowanej już wcześniej części
tunelu na stanowisku trzecim.
Jak już wcześniej wspomniano, przed zbiciem wykonano
ponowne pionowanie, które w odróżnieniu od poprzedniego
nawiązano do nowo pomierzonych i wyrównanych punktów
sieci naziemnej. Z orientacji opartej na nowo wyrównanych
punktach otrzymano wartość kierunku, która od pierwot
nego wyznaczenia różniła się o 8,1". Prace na odcinku części
zbudowanego tunelu kontynuowano przy pierwszym pio
nowaniu z wagą ɪ/ɔ średniego kierunku, zaś w drugim pio
nowaniu — na podstawie kierunku wyrównanego z wa
gą %. W ten sposób powstał linearny błąd zamknięcia
= 46 mm. Ta wartość pozwala wnioskować, że wagi ⅝
i 1Is były błędnie przyjęte.
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Obserwacje osiadania. Wplyw budowy kolei podziemnej
na powierzchnię jest nieunikniony. Przy robotach tunelo
wych zostaje zachwiana statyczna równowaga istniejącej
struktury gruntu, który ponad tunelem ulega deformacjom.
Zależy to od głębokości, na jakiej prowadzona jest budowa
tunelu w stosunku do powierzchni oraz od współczynnika
zwięzłości i wytrzymałości gruntu. Zachwianie równowagi
uwidoczniają zakłócenia w pionie, występujące najczęściej
w budowlach znajdujących się nad tunelem i podlegające
procesowi osiadania. Dla uniknięcia ewentualnych szkód
górniczych i zabezpieczenia przed nimi budowli, należało
zaobserwować charakter ich osiadania. Strefę wpływów
szkód górniczych przy budowie metro w Budapeszcie
określono w lewo i prawo od osi tunelu na podstawie
wzoru:
S1≡2fc
gdzie h oznacza głębokość położenia tunelu od powierzchni.
Przeciętna szerokość tej strefy wynosiła 160 m. Pomiary
dotyczące kontroli osiadania podzielono na dwie grupy:
a) obserwacje kontrolne sieci niwelacyjnej i zakładania
nowych reperów,
b) obserwacje reperów kontrolnych osadzonych na bu
dynkach i inych budowlach.
Ad a) — niwelację wykonano niwelatorem WILD N-3,
przy użyciu łat precyzyjnych z taśmą inwarową. Błąd do
puszczalny wyliczono z wzoru dla sieci niwelacji państwo
wej. Błąd w milimetrach na 1 km:

Aikm = ± 1,2
(L — długeść ciągu w kilometrach). Ciągi te prowadzono
równolegle do osi tunelu w ten sposób, że punkty węzłowe
wypadły poza strefą szkód górniczych. Dla dodatkowej
kontroli dwa punkty węzłowe Zaniwelowano z dwoma na
stępnymi punktami węzłowymi.
Ad b) — niwelację reperów kontrolnych wykonano in
strumentami Ni 030 i WILD N-2 na początku z dokład
nością szacowania odczytów do 1 mm, następnie z dokład
nością do —0,1 mm.
Repery kontrolne rozmieszczono w ten sposób, że w każ
dej niemal budowli znajdował się przynajmniej jeden
punkt, na podstawie którego można było ustalić jej prze
sunięcie, osiadanie lub pochylenie. Mając powyższe na
uwadze wykonano dla 1900 punktów szkic przeglądowy na
papierze kreślarskim z uwzględnieniem zarysu budowli,
nadto sporządzono rejestr punktów wysokościowych, przy
czym na jednej jego stronie umieszczono zarys budowli,
numer i miejsce osadzenia znaku, na drugiej zaś — datę
i rezultat obserwacji jako wysokość absolutną. Niezależnie
od tego z uzyskanych wyników opracowano grafik. Pomiar
zawsze wyprzedzał roboty tunelowe w ślepym przodku na
odległość 2 h. Poza szkicem przeglądowym reperów wyko
nano mapę w skali 1 : 5000 pasa terenu w obrębie tunelu.
Zawierała ona zarys przebiegu tunelu oraz znajdujące się
w pasie budowle z reperami kontrolnymi. Następnie obli
czone wyniki osiadania wniesiono ze szkicu przeglądo
wego na mapę. Punkty o jednakowych wysokościach połą
czono Warstwicami, a inne interpolowano, podobnie jak
w przypadku mapy wysokościowej terenu, wykreślając
warstwice dla pewnych zaokrąglonych wartości, jak na
przykład 10, 15, 20 mm (rys. 16).
Warstwice te obrazują jedynie wzajemne położenie re
perów kontrolnych i nie przedstawiają rzeźby terenu, któ
ry odkształca się w sposób odmienny. Na podstawie tej
mapy można określić zasięg osiadania i jego centrum. Po
nadto można ustalić tereny nie posiadające jeszcze repe
rów kontrolnych, na których zachodzi konieczność ich zało
żenia, a jeśli są — konieczność zagęszczania. Przebieg
warstwie pozwala zaobserwować, jak budowa tunelu wpły
wa na proces osiadania.
Na częstotliwość pomiarów ma wpływ wiele czynników.
W niektórych przypadkach może okazać się konieczne
ciągłe obserwowanie kilku punktów.
Ogólnie biorąc ukształtował się pogląd, że tam, gdzie
występuje wydobycie urobku, należy przeprowadzać co
dziennie obserwacje kontrolne; tam zaś, gdzie tych robót
jeszcze nie ma, wystarczą obserwacje w odstępach mie
sięcznych. Obserwacje kontrolne punktów znajdujących się
w strefie deformacji gruntu nad wyrobiskiem odcinka
tunelu, wymagają sprawdzenia raz w tygodniu, a poza
wyrobiskiem — przynajmniej raz na pół roku. W każdym
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razie prowadzone obserwacje kontrolne tunelu powinny być
wykonane w czasie zmiany strefy wysokiego ciśnienia do
strefy ciśnienia normalnego i potem przynajmniej jeszcze
w okresie dwóch miesięcy.
W Budapeszcie, poza nielicznymi przypadkami osiadania
wynosiły około 20 mm. Warto wspomnieć, że w jednym
przypadku zaobserwowano podnoszenie się powierzchni
gruntu. Przyczyną tego było przypuszczalnie to, że położony
w wodzie gruntowej, w strefie sprężonego powietrza,
pierścień i wypełnione zastrzykami betonowymi wolne
przestrzenie między tubingiem a gruntem działały hamu
jąco na napór wód gruntowych, których ciśnienie było
większe niż ciężar tunelu wraz z gruntem nad nim zale
gającym.
Opisane powyżej sposoby obserwacji osiadania gruntu
zaspokoiły wymagania stawiane praktyce i stworzyły
pewną podstawę do uniknięcia szkód górniczych wynikają
cych z odkształceń gruntu.
Prowadzenie tarczy. Budowa tunelu kolei podziemnej
metodą tarczową daje pracującemu na tym polu geodecie
najbardziej interesujące zadania, jakimi są prace geode
zyjne przy prowadzeniu tarczy i jej kontrola. Pierścień
tarczy nie jest niczym innym jak tylko osłoną ruchu. Pod
stalową osłoną tarczy odbywa się w przodku urabianie
gruntu, natomiast na jej końcu — montaż pierścieni. Tak
więc położenie ukończonego tunelu jest funkcją położenia
części ogonowej tarczy. Stąd też wynika, że wybudowanie
tunelu według projektu można osiągnąć jedynie przez pro
wadzenie tarczy wzdłuż projektowanej osi tunelu. Potrzeb
ne do tego celu pomiary, to właśnie praca geodety.
Ciężar tarczy wynosi około 20 t. Przesunięcie tak olbrzy
miej masy w danym kierunku, poniżej określonej wartości
dopuszczalnego błędu przy budowie, wymaga precyzyjnego
działania. Wiele czynników działa na odchylenie tarczy od
projektowanego kierunku. Najważniejsze z nich są: nie
równomierne tarcie, nierównomierne rozmieszczenie masy
i nierównomierna praca lewarów.
Przyczyną przekręcenia tarczy jest na przykład nierównoległe ustawienie lewarów na podłużnej osi tarczy. Jeżeli
wpływ wszystkich niekorzystnych czynników zahamujemy,
to niemal „na każdym kroku” musimy znać dokładne poło
żenie tarczy i jej kierunek zagłębiania się w grunt. Okreś
lenie położenia tarczy konieczne jest zarówno w płaszczyź
nie poziomej jak i pionowej.
Pomiar tarczy to określenie wszystkich jej cech charak
terystycznych punktów (nóż, część ogonowa) w stosunku do
projektowanej osi tunelu. Ponieważ pomiar tarczy należy
wykonywać przy każdym jej przesunięciu, wymagane jest
szybkie przeprowadzenie pomiaru. Należy więc wybrać
taką metodę, która mimo prowadzonego pomiaru zezwoli
na urabianie przodka oraz na dobre wyniki nawet w przy
padku mocno ograniczonego miejsca dla stanowisk pracy.
Poniżej zapoznamy czytelnika z metodą, która w praktyce
okazała się najlepsza dla prostego odcinka tunelu pod wa
runkiem, że tarcza nie jest skręcona (rys. 17). Wspomniane
już: nóż i powłoka części ogonowej tarczy nie są dostępne
dla pomiaru, dlatego prowadzone pomiary można odnieść
do punktów dwóch pierścieni usztywniających.
Do pomiaru w płaszczyźnie I i III pierścienia usztywnia
jącego, na pionowej średnicy, umocowano poziomo łatę
z podziałem w ten sposób, że punkt zerowy podziału łaty
pokrywał się z osią pionową tarczy. Odchylenie od punktu
zerowego w prawo oznaczono znakiem (+), odchylenie
w lewo — znakiem (—). Analogicznie na I i III pierścieniu
umieszczono znaki wysokości' do niwelacji tarczy tak, by
ostrza ich leżały w jednej płaszczyźnie z łatami pomiaro
wymi i poziomą cięciwą tarczy.
Przed jej uruchomieniem pomierzono odległości lɪ, l2, I3.
Po zakończeniu powyższych prac, pomiar tarczy prowadzi
my w sposób następujący. Przy poligonizacji prowadzonej
wzdłuż ściany tunelu, na boku poligonowym, możliwie rów
nolegle do projektowanej jego osi, wliczamy 2 punkty (A,
B), które wyznaczamy z sąsiednich punktów poligonowych
bardzo dokładnie teodolitem i sztywną łatą inwarową
z podziałem milimetrowym. Na wyznaczonych punktach
Zamocowujemy specjalne podstawki dla ustawienia instru
mentów. Na podstawce, w punkcie B ustawimy dokładnie
teodolit. Celując na jeden z punktów poligonowych
i punkt A orientujemy instrument, po czym ustawiamy
koło poziome na wartość projektowanej osi tunelu i od
czytujemy na skalach poziomych pierścieni usztywniających
wartości: (+ e3) trzeciego, następnie (+ e1) pierwszego pier-

ścienią. Pomierzymy odległość L4; niwelatorem określimy
Wysokości punktów:
My, Mu, Mnu, Muy
Na podstawie tak otrzymanych danych możliwe jest wyli
czenie położenia tarczy w stosunku do projektowanej osi.
Wartości e1 i e3 nie są niczym innym jak odchyleniem
się tarczy od projektowanej osi I i III pierścienia usztyw
niającego. Odchylenie to dotyczy noża, ewentualnie po
włoki części ogonowej, które otrzymujemy drogą ekstra
polacji:

gdzie α%0 nie jest niczym innym, jak odchyleniem tarczy
od projektowanego kierunku. Następnie mamy:
⅛ = eι ±

k α°∕00

Odcinek AB i potrzebne wielkości odcinków lɪ, l2, I3 oraz I4
możemy wyrazić w sposób prosty. Odchylenia od osi pro
jektowej w płaszczyźnie pionowej równają się:
Ml proj.

ZlMin = M∏I fakt. — MllIproj.
względnie w stosunku do płaszczyzny noża i powłoki części
ogonowej kąt pochylenia równa się:
4- s0 /

i

/o°

ZlMi- Z1Mi,i
— lub

=-----------------------------------------

I2

ev = e1±l1ao∣o0

to

c∕=⅛i ɪsɑɑ/oo

/I -lʃ I = ilʃl fakt.

odczytów, następnie wprowadzić poprawkę na skręcenie
tarczy równą m (rys. 18). Rysunek przedstawia skręconą
tarczę; na jego podstawie możemy napisać że:
, h
eι = ei cθs ɑ ± m, gdzie m — r —
(5)
a
a h — jest różnicą wysokości Mi — Mi.
Na podstawie tego wzoru możemy wywnioskować, jakie
jest najkorzystniejsze rozmieszczenie punktów pomiarowych
tarczy i tak, jeżeli:
r' — a, to m = h — M3 — M1
bądź też wartość m otrzymujemy bezpośrednio przez okreś
lenie różnicy poziomów punktów pomiarowych (M'1 Mi)
umieszczonych na końcach łaty; dalej jeżeli:

Mifakt. — Mmproj.
------------------------- —

L

gdzie ε ‰ jest kątem nachylenia tarczy w stosunku do pro
jektowanego kierunku w płaszczyźnie pionowej.

(6)

e/ = ¾ + k a°∣oo
Przy określeniu położenia punktów wysokościowych, należy
je umieścić symetrycznie do osi tarczy My, M1⅛, o ile
to możliwe — na końcach poziomych łat z podziałem.
W takich warunkach otrzymane średnie z odczytów nie
są obarczone błędem skręcenia, a teoretyczna wartość zera
podziałki łaty będzie odpowiadała faktycznemu położeniu
tegoż zera:

M1=. ⅜-jf∙>
2
Wykorzystując tak otrzymane wartości we wzorze, wyli
czamy położenie wysokościowe tarczy bez wpływu skrę
cenia. Bardziej skomplikowane jest określenie położenia
tarczy w przypadku przesuwania się jej po luku. Najbar
dziej zasadnicza różnica między odcinkiem -prostym budo
wy a odcinkiem w luku polega na tym, że położenie tarczy
określamy w stosunku do sieci poligonowej, której boki
stanowią poligon cięciw danego łuku (rys. 19).
Przeprowadzony pomiar możemy śledzić na rysunku.
Poza strefą narażoną na odkształcenia wyznaczamy w tu
nelu cięciwę łuku AB i na jej przedłużeniu — punkt (A,),
leżący poza łukiem- Pod punktem (A'), na odpowiednio
umocowanej podstawie stajemy z teodolitem, orientując
instrument za pomocą celowania na punkty znajdujące się
w odcinku wykończonego tunelu. Następnie ustawiamy
instrument w azymucie AB mierzonym od południa oraz
dokonujemy odczytów wartości e'3 i e'1
w płaszczyźnie
pionowej na podziałkach umieszczonych na I i III pierście
niu usztywniającym. Analogicznie do wzoru (5) otrzymu
jemy:

e3 = e'3 cos a ÷ m

eι = eicos α i m
t-2
Rys. 18

Rys. 19

Następnie:

B

albo

Wcześniej wspomniano już, że tarcza pod wpływem różnych
czynników wykonuje obrót wokół swej osi podłużnej. Za
pomocą znaków możemy ustalić, że pionowa średnica tar
czy odeszła od pionu, względnie, że punkt zerowy podziałki
prostopadłej do pionowej średnicy tarczy nie leży w płasz
czyźnie osi podłużnej, ani też w płaszczyźnie pionowej
średnicy tarczy. Stąd też wynika, że dokonane odczyty
eι ɪ e3 podziałki łaty nie są identyczne z faktycznym od
chyleniem. Zwykle przy odczytywaniu podziałki łaty na
leży w pierwszym rzędzie zredukować do poziomu wartości

jeżeli

Wyrażone odchylenia noża i powłoki części ogonowej:
⅛ = e1 ± I1 a°∣oo

ef=e3± I3 ao∣oo
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Tak otrzymane dane dotyczą jedynie odchyleń w stosunku
do cięciwy; my zaś szukamy odchyleń w stosunku do luku.
Odchylenia dotyczące luku otrzymamy z wzorów:
, Rp
(Ό
eβ = e¡— Rj (według rysunku Rf = 0)
gdzie

Xi Xi
Rv = ——2R
lub wyliczoną odległość po prostopadłej od cięciwy, na od
cinku noża względnie powłoki części ogonowej. Z rysunku
możemy zobaczyć, że oś tarczy — biorąc po uwagę rów
nież błędne jej położenie — niemal nigdy nie jest równo
legła do boku poligonowego. Natomiast w tym przypadku
(7) występującą we wzorze wielkość ev mierzymy nie w
płaszczyźnie Rv> co przy stosowaniu tego wzoru pomijamy.
Wielkość ta osiąga maksimum na końcu i początku łuku
opartego na boku poligonowym AB, zwłaszcza przy wychy
leniu tarczy w granicach maksymalnie dopuszczalnego błę
du. Oczywiście przy normalnym prowadzeniu tarczy, ko
rzystając z danych do wytyczenia łuku — kąt a bardzo
rzadko osiągał wartość 3°, toteż w trakcie pomiaru po
mijano tę wielkość jako nieznaczną, bowiem nie osiągała
rzędu milimetra.
Określenie rzędnej wysokości położenia tarczy na projek
towanym łuku w płaszczyźnie pionowej odbywa się ana
logicznie jak na odcinku prostym. Do otrzymanych przeto
wartości:
ΔM'v i ΔM'f
odnoszących się do łuku poziomego, należy wprowadzić po
prawki w stosunku do wartości wyliczonych dla cięciwy:
Mv = ΔM,v-R,v
Mf= ΔM'f- Rf
Położenie tarczy określamy dla projektowanej osi danego
odcinka tunelu; możemy to bez trudu osiągnąć znając
odległość do punktu A i odległości:
Li, L3, Li, L1

Z rysunku 19 możemy odczytać również i to, że przy pro
jektowaniu kierunku należy tak zaprojektować długości
cięciw, żeby w danym odcinku tunelu można było odczytać
podziałki nawet przy maksymalnej strzałce łuku. W ten
sposób możemy zapobiec przesuwaniu skal przy poruszaniu
się tarczy, które mogłoby zakłócić rytmiczność prowadzo
nych obserwacji.
Za pomocą przygotowanych tablic dla Rt, α, ε oraz nomogramów, obliczenia mogą być wykonane szybko i bez
błędnie nawet przez pracowników posiadających małe do
świadczenie. Obliczenia te w sposób pewny określają
położenie tarczy.
Na tym kończę omówienie prac geodezyjnych przy bu
dowie metra w Budapeszcie. Mimo że w wielu przypad
kach nie poruszyłem nawet części zadań, to jednak wy
szedłem czasem poza ramy zagadnień objętych tytułem.
Wynika to z faktu, że geodeci zajmujący się geodezją
inżynieryjną patrzą na swoje zadania nieco z pozycji inży
nierów różnych specjalności, zatrudnionych przy budowie
tunelu. Stanowisko takie jest jedynie właściwe, gdyż na
prawdę pozwala ono rozwiązać stosunkowo skromne, ale
jakże niezmiernie istotne i ważne zadania przy budowie
danego obiektu.
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Zastosowanie niwelatora Ni 001 do badania ruchów pionowych terenu i budowli w miastach
1. Wstęp. Obserwowany w ostatnim IO-Ieciu szybki
rozwój we wszystkich działach techniki, a szczególnie
wprowadzenie automatyzacji, daje się zauważyć również
w konstrukcjach instrumentów geodezyjnych. Najlepszym
tego przykładem mogą być niwelatory i teodolity posiada
jące urządzenia do samoczynnego poziomowania (osi celo
wej, indeksu koła pionowego). W grupie teodolitów urzą
dzenia samopoziomujące występują już w 500∕o typów, w
niwelatorach — w 700∕o typów.
Zastosowanie urządzenia samopoziomującego w niwela
torach zwiększa tempo prac, a uzyskiwane wyniki mieszczą
się w granicach dokładności odpowiednich typów niwelatorów Iibelowych. Szybkość wykonywania pomiarów niwe
lacyjnych jest rzeczą istotną, zwłaszcza w badaniach ru
chów pionowych terenu i budowli.
Problem badania ruchów pionowych terenu i budowli
wyłonił się między innymi w związku ze zmianami pozio
mu wód gruntowych w miastach, spowodowanymi budową
stopni piętrzących na rzekach [1], Wykonywanie powyż
szych badań niwelatorami Ni 007 podyktowało konieczność
przebadania przyrządu tego typu i potwierdzenia jego przy
datności w pomiarach ruchów pionowych terenów w mia
stach.
2. Charakterystyka niwelatora Ni 007

Niwelator samopoziomujący Zeissa Ni 007 (rys. 1) wypo
sażony jest w urządzenie do samoczynnego poziomowania
osi celowej. Instrument posiada lunetę peryskopową dającą
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obraz prosty oraz mikrometr optyczny wbudowany w lu
netę. Przyrząd może być stosowany jako niwelator tech
niczny, a przy zastosowaniu łat inwarowych i mikrometru
optycznego jako niwelator precyzyjny. Według danych fa
brycznych, stosując łaty inwarowe i mikrometr optyczny,
możemy uzyskać przy dwukrotnej niwelacji błąd średni
pomiaru ± 0,7 mm/km [5].
Ze względu na samoczynne poziomowanie osi celowej
szybkość pracy za pomocą niwelatora Ni 007 zwiększa się
o 50°∕o w stosunku do niwelatorów Iibelowych.
Dane techniczne niwelatora (na podstawie badań)

Luneta

Powiększenie
Czynna średnica obiektywu
Pole widzenia
Najkrótsza celowa

31,5 ×
40 mm
1,3°
2,2 m

Libela

Libela sferyczna o przewadze

872 mm

Kompensator

Maksymalne wychylenie w kierunku
pomiaru
.
.
.
Dokładność poziomowania osi celowej
za pomocą kompensatora
Czas tłumienia wahań kompensatora

H>5'
+0,2"
1—2 sek

Mikrometr optyczny

Z otrzymanych wyników obliczono błąd kompensatora

Wartość jednej działki mikrometru

mfc = j/m,’ — m’ = ± 0,24'

0,05 mm

Błąd nachylenia osi celowej, spowodowany błędem ustawie
nia kompensatora, wywoła przesunięcie osi celowej na łacie
od właściwego położenia.
d
l=±m~k(3)
Q
gdzie:
1 — przesunięcie osi celowej na łacie,
m⅛ — błąd kompensatora,
d — długość celowej,
ρ" — 206 265".
Dla odległości 30 m błąd nachylenia osi celowej wywołany
błędem kompensatora wyniesie ł = ± 0,04 mm.
Stwierdzony w powyższych badaniach błąd kompensatora
ma charakter błędu przypadkowego. Kompensator może
również posiadać błąd systematyczny, zwany w literaturze
błędem pochyłego horyzontu (Horizontschräge), dla wy
eliminowania którego zaleca się stosowanie parzystej ilości
stanowisk, jednakowej długości celowych oraz pomiar w
dwóch kierunkach [2, 3, 4).
3.3. Badanie mikrometru optycznego w niWelatorach precyzyjnych polega na określeniu wartości li
niowej jednej podziałki mikrometru. Dla określenia war
tości jednej działki ustawiono pionowo w odległości 5 m
przed niwelatorem linijkę z podziałem 0,5 mm i kręcąc
bębenkiem, (przesuwając oś celową) nastawiano kolejno
nitkę krzyża na kreski podziałki, każdorazowo wykonując
odczyty z bębenka [6],
Wartość jednej działki mikrometru obliczono z wzoru:
5 mm
0,
μ =-----------(4)
∏i +1
∏i
gdzie n — odczyty bębenka w działkach mikrometru.
Wykonano 4 serie obserwacji, przy czym na jedną serię
przypadały 2 nastawienia bębenka raz ruchem w prawo,
a następnie — w lewo. W tablicy 1 zestawiono obliczenie
wartości jednej działki podziału bębenka, jej średni błąd
oraz procentową rozbieżność między wartościami działek.
Z wykresu (rys. 2) widać, że odchylenie wartości działek
bębenka mikrometru od wartości średniej nie przekracza
3o∕o, a rozbieżność między największą i najmniejszą war
tością wynosi 6o∕o.
Z powyższych badań wynika, że średnia wartość jednej
działki bębenka mikrometru nie odbiega od nominalnej
wartości i wynosi 0,05 mm.
3.4. D o k ł a d n o ś ć nastawienia krzyża nitek
na kreskę łaty. Nastawianie krzyża nitek na kreskę
łaty można uważać za odczyt łaty w położeniu nitki sy
metrycznym do konturu kreski. Dla określenia błędu śred
niego nastawienia nitki na kreskę łaty wprowadził prof.
Reinhertz doświadczalny wzór [7]:

3. Badania laboratoryjne
Zakres badań laboratoryjnych obejmował:
— sprawdzenie zakresu działania urządzenia kompensa
cyjnego,
— określenie dokładności ustawiania osi celowej do po
ziomu,
— badania mikrometru optycznego,
— określenie dokładności nastawienia krzyża nitkowego
na kreskę łaty.
Prace powyższe miały na celu przebadanie najważniej
szych urządzeń niwelatora samopoziomującego Ni 007, ma
jących istotny wpływ na dokładność pomiaru. Badaniu
podlegał niwelator samopoziomujący Ni 007 nr fabr. 150719.

3.1. Działanie urządzenia kompensacyjneg o. Konstrukcja kompensatora umożliwia automatyczne
poziomowanie osi celowej przy wychyleniach osi pionowej
w określonych granicach. Do spoziomowania instrumentu
z grubsza służy libela sferyczna. Dla określenia zakresu
działania kompensatora przeprowadzono szereg pomiarów
na egzaminatorze do badania libel. Określono graniczne
wychylenia osi pionowej, przy których kompensator zostaje
zatrzymany, w szczególności:
a) maksymalne Wychvlenie osi pionowej w kierunku po
miaru, które wynosi 11'30";
b) maksymalne wychylenie w kierunku prostopadłym do
pomiaru — do kilku stopni.
Poziomowanie instrumentu za pomocą Iibeli sferycznej
zapewnia działanie kompensatora.
3.2. Określenie dokładności ustawiania osi
celowej do poziomu. W niwelatorze Ni 007 odbywa
sie za pomocą kompensatora. Działa on z określona do
kładnością. Dla wyznaczenia dokładności, z jaką ustawia
się oś celowa do poziomu, określono błąd wypadkowy m,∙z,
na który składa sie blad nastawienia krzyża nitek na
kreskę łaty mn i błąd kompensatora π⅛

τ∏w = l^nɪn + mk

(2)

(1)

Znając błąd wypadkowy i błąd nastawienia wyznaczono
błąd kompensatora. Zastosowano następujący sposób po
miaru. W odległości 15 m i 30 m przed niwelatorem usta
wiono łatę i przy spoziomowanym przyrządzie nastawiono
mikrometr optyczny na kreskę łaty raz ruchem bębenka
w prawo, raz — w lewo. Każdorazowo przed odczytem
kompensator wyprowadzano z położenia równowagi śrubą
ustawczą znajdującą się pod okularem. Z powyższych po
miarów obliczono błąd wypadkowy
τnw = i 0,47
*
Celem obliczenia błędu nastawienia krzyża na kreskę łaty
unieruchomiono kompensator (wyprowadzając go z poło
żenia swobodnego zawieszenia). Przy takim położeniu kom
pensatora nastawiono mikrometr optyczny na kreskę łaty,
otrzymując błąd nastawienia
mn =^± 0,40
*
(por. 3.4)

(5)

m= ±~
VJ
gdzie:

a — dla łat niwelacyjnych przyjmuje 0,04,
j — obraz kreski widzianej na łacie.

Tablica 1
Podział
w jed
nostkach
bębenka

0- 10
10- 20
20- 30
30- 40
40- 50
50- 60
60- 70
70- 80
80- 90
90-100

Seria obserwacji w prawo

I

5,2?
5,11
4,72
5,11
4,90
'5,26
t 5,15
4,63
4,86
5,27

II
4,72 »
5,10
5,16
4,63
5,16
5,00
4,85
5,16
4,86>
5,00

Seria obserwacji w lewo

Średnia z 4 serii

III

IV

ɪ

ɪɪ

III

IV

w prawo

w lewo

4,90
5,16
4,94
5,10
4,90
5,05
5,16
4,86
5,10
4,81

5,06
5,00
4,76
5,16
4,95
4,85
5,32
5,05
4,72
4,90

5,00
5,11
4,95
5,05
5,10
4,95
5,00
4,81
5,27
5,32

5,04
5,38
4,67
5,00
5,15
5,15
4,81
5,32
4,54
5,49

4,81
5,26
4,81
4,91
4,94
5,10
4,91
5,38
4,94
4,94

4,95
5,32
4,63
5,01
4,95
5,38
5,01
4,90
4,90
4,95

4,988
5,075
4,895
5,000
4,978
5,040
5,096
4,925
4,882
4,995

4,950
5,268
4,765
4,992
5,035
5,145
4,932
5,102
4,912
5,175

Średnia wartość jednej działki bębenka mikrometru w mm wynoβi 0,0500? mm ± 0,0009 mm

Średnia
wartość
działki

Roz
bieżność
w %

4,969
5,171
4,830
4,996
5,006
5,092
5,014
5,013
4,897
5,085

1
3
3
0
0
1
0
0
2
2

Z pomiarów własnych niwelatorem Ni 007 otrzymano
średnie błędy nastawienia na kreskę łaty, mniejsze od
obliczonych wg wzoru (8a).
W tablicy 2 i na rysunku 3 zestawiono wyniki z oblicze
nia i z pomiaru.
Z rysunku 3 widać, że istnieje dość duża rozbieżność
między krzywymi otrzymanymi z obserwacji a krzywą
według wzoru:

Kreski łaty obserwujemy za pomocą lunet, a więc wi
dziana przez nas szerokość kreski łaty J zależy od rzeczy
wistej szerokości 1 widzianej z odległości dobrego widzenia,
która dla oka normalnego wynosi 0,25 m, powiększenia
lunety v oraz odległości od łaty d.
Iv
J = 0,25 —
a

(6)

Podstawiając (6) do wzoru (5) otrzymamy błąd nastawienia
nitki krzyża na kreskę łaty
fd
m = + 2a -----(7)

m„ = 0,032 i d
Obliczono więc za pomocą wzoru (8) współczynnik, a na
podstawie średnich błędów mn otrzymanych z pomiarów
niwelatorem Ni 007 (tablica 3).
Średnia wartość tego współczynnika, obliczona z tablicy 3,
nie uwzględniając współczynnika dla odległości 50 m, wy
nosi a = 0,0114. Wprowadzając nową wartość na współ-

p' Iv

Mnożąc powyższy wzór przez szerokość kreski w milime
trach otrzymamy:

ɪ:
/< \
I
∖ J

0 \

ΰ

C

<

-V-

Rys. 2. Wykres wartości działek bębenka mikrometru

czynnik a do wzoru (8) otrzymano wzór na błąd nastawienia krzyża nitek na kreskę łaty w niwelatorze Ni 007.
(9)

Otrzymana tak mała wielkość współczynnika a = 0,0114,
w porównaniu z danymi uzyskanymi przez Reinhertza
i Warchalowskiego wynika stąd, że zastosowano do badań
nowoczesne łaty o precyzyjnym podziale kreskowym na-

Rys. 1. Układ optyczny niwelatora Ni 007. _1 — płytka szklana,
obiektyw,
2 — ruchomy pryzmat pentagonalny, -3 — ---------. ... 4- — soczewka
ogniskująca, 5 — pryzmat, 6 — pryzmat kompensatora, 7 — płytka
krzyża nitek, 8 — okular

.α<β
r*

2al/l
mn= ±---- — pd (mm) (8)

- '

—

"

a

lub

m„ = ± c fd

(8a)

□la niwelatora o po
większeniu

--- X------------

i

v --- 31,5 X,

a = 0,04

-------- *
------ X-

i łaty o podziale 5 mm
błąd nastawienia krzy
ża nitek na kreskę łaty
dla różnych odległości
do łat wynosi

—7----------!-----------------------

------------------------ *

—O=H
5

mn = 0,032 fd

o

pomiar

Ntuberto

O

pomiary

władne

40

30

20

10

SO

d/-/

¡ Werrmana

Rys. 3. Wykres błędu nastawienia na działkę łaty
Tablica 2
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Odległość d (m)

2,5

5

10

15

20

25

30

35

40

«

50

mn (mm) z obliczenia

0,050

0,072

0,101

0,124

0,143

0,160

0,115

0,189

0,202

0,215

0,226

mn (mm) z pomiaru

0,014

0,015

0,030

0,034

0,034

0,040

0,048

0,064

0,068

0,074

0,069

Tablica 3
d (m)

2,5

α∙10-4

111

5

10

15

84 119 110

20

95

25

30

40

35

45

50

100 110 135 134 138 170

Wartość
średnia
114

niesionym na taśmie inwarowej, istniejący w niwelatorze
Ni 007 mikrometr optyczny oraz specjalny kształt krzyża
nitkowego (rys. 4). Krzywa uzyskana z nowego współczyn
nika jest zgodna z pomiarami Neuberta i Werrmana [3].
Z rysunku 3 da je się zauważyć, że krzywa wyrównuje
wyniki obserwacji dla celowych od odległości 45 m. W mia
rę zwiększania długości celowych błąd uzyskany z obser
wacji wzrasta. Można to tłumaczyć tym, że powyżej 45 m
decydujący wpływ wywiera refrakcja.

Na podstawie wykonanych pomiarów obliczono błędy
średnie pomiaru różnicy wysokości na stanowisku dla danej
Tablica 5
1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

8 18
18
8
315
18
8 315
315 501
501
5
5
8
5 501

4

6

5

25
9
19
5
4
5
3
16

1,25 -0,31663
0,44 4-0,31720
0,80 4-0,12954
0,31 -0,44608
0,24 4-1,23538
0,23 -0,47023
0,15 -0,40908
0,75 +0,47110

Suma
86 4,17
Średnia długość celowych
Ilość stunowisk na 1 km

7

8

9

10

0,31868
0,31678
0,12839
0,44674
1,32498
0,47067
0,40912
0,47094

4-2,05
+ 0,42
+ 1,15
+ 0,66
+ 0,40
+ 0,44
+ 0,04
+0,16

-0,31765
4-0,31699
+ 0,12896
-0,44641
+ 1,32518
-0,47045
-0,40910
+ 0,47102

0,168
0,018
0,070
0,087
0,040
0,039
0,000
0,002

0,424
24,3 m
20,6

Rys. 4. Krzyż nitkowy

Rys. 6. Kształt sieci badawczych

Z powyższego wynikałoby ograniczenie długości celowych
do około 40 m, a za najodpowiedniejsze uważa się celowe
o długości 20—30 m. Dla tych odległości błąd naprowa
dzenia na kreskę łaty nie przekracza 0,05 mm.
4. Ocena niwelatora Ni 007 na podstawie pomiarów
w mieście
Celem zbadania przydatności niwelatora Ni 007 do wyko
nania niwelacji precyzyjnej w mieście, przeprowadzono
pomiary badawcze na trzech sieciach kontrolnych. Pomiary
były prowadzone wg zasad niwelacji precyzyjnej II klasy,
tj. jedna niwelacja na stanowisku w kierunku głównym,
jak również i w kierunku powrotnym, przy dwukrotnym
naprowadzeniu klina krzyża nitek na kreskę łaty. Różnice
przewyższeń na stanowisku z dwóch naprowadzeń mikro
metru nie przekraczały 0,2 mm.
Łaty niwelacyjne ustawiano na żabkach za pomocą sto
jaków do łat; odległości między instrumentem a łatami
mierzono z dokładnością ± 0,5 m.
Kształt sieci badawczych pokazano na rysunkach 5, 6 i 7,
a wyniki pomiarów zestawiono w tablicach 4, 5 i 6.

Tablica 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
1
4
14
3
1
14
10
8

1
4
3
4
10
8
8
14
10

10
16
5
3
1
2
10
5
3

0,37
0,63
0,21
0,15
0,03
0,10
0,23
0,11
0,06

+ 0,01422
-0,16148
+ 0,14700
-0,26344
+ 0,22215
+ 0,32172
+ 0,21952
-0,10549
-0,11342

0,01398
9,16122
0,14672
0,26360
0,22222
0,32179
0,21916
0,10541
0,11364

+ 0,24
-0,26
+ 0,28
+ 0,16
-0,07
-0,07
+ 0,36
-0,08
+0,22

+0,01410
-0,16135
4-0,14686
-0,26352
+ 0,22218
+ 0,32176
+ 0,21934
-0,10545
-0,11353

0,006
0,004
0,016
0,010
0,005
0,002
0,013
0,001
0,016

Suma
55 1,89
Średnia długość celowych
Ilość stanowisk na 1 km

0,073

17,2 m
29,1

Tablica 4
Nr
od
cin
ka

od

do

1

2

3

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

Reper

Il Dł.
stan w
kin
•

4

33
8 20
8
16 4
16 33 7
8
5 7
5
1
11
11
16 5
505
5 5
11 505 8
33 35 5
5
35 31
31
11
3
505 307 6
307 31 8
307 35 6

Przewyższenie pomie
rzone — kierunek

Niezamknięcie
g (mm)

Przewyż
szenie
średnie

gg
S

Rys. 7. Kształt sieci badawczych

główny

powrotny

5

6

7

8

9

10

1,01
0,15
0,38
0,29
0,05
0,25
0,32
0,30
0,16
0,28
0,14
0,30
0,34
0,26

+ 3,73322
-0,46152
-3,27178
+ 0,90613
-1,53406
+0,16674
+ 2,50388
-0,96875
+ 0,30918
4-0,21270
+2,58501
-1,45268
-0,16222
-0,37558

3,73488
0,46179
3,27213
0,90592
1,53411
0,16660
2,50342
0,96900
0,30917
0,21302
2,58478
1,45268
0,16256
0,37589

-1,66
+ 0,21
+ 0,35
+ 0,21
+ 0,05
+ 0,14
+ 0,46
+ 0,25
+ 0,01
-0,32
+0,23
+ 0,05
+ 0,34
+ 0,31

+ 3,73405
-0,46166
-3,27196
+ 0,90603
-1,53408
+ 0,16667
+ 2,50365
-0,96888
+ 0,30918
+ 0,21286
+ 2,58490
-1,45265
-0,16239
-0,31574

0,137
0,018
0,017
0,006
0,000
0,004
0,042
0,008
0,000
0,021
0,017
0,000
0,014
0,016

90 4,23
Suma
Średnia długość celowych
Ilość stanowisk na 1 km

0,300
23,5 m
21,3

Tablica 7. Zestawienie porównawcze
Sieć
kontrolna

Długość

Błąd na stanowisku

Błąd na 1 km

ciągu

celow’ej

pary

obwody

pary

obwody

1

2

3

4

5

6

7

I
11
III

4,23
4,17
1,89

23,5
24,3
17,2

0,07
0,12
0,04

0,18
0,15
0,06

0,33
0,45
0,23

0,83
0,45
0,31

Średnia

0,34

0,53

sieci raz z różnic między niwelacją w kierunku głównym
i powrotnym (pary spostrzeżeń) (10), a drugi — z zamknięć
obwodów (11).
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Tablica 8

Rodzaje ruchu
na trasie

Sieć
II

I

III

Pracochłonność
na 1 km

km

%

km

%

km

%·»

Tramwajowy, sa
mochodowy silny
(100 pojazdów/
/godz.)

1,63

38

0,20

5

0,40

21

85 min

Samochodowy (10
pojazdów/godz. )

1,30

31

2,47

59

0,50

26

15 min

Tylko piesi

1,30

31

1,50

36

0,99

53

64 min

Razem

4,23

100

4,17

100

1,89

100

średnia długość ce
lowej
23,5
Ilość stanowisk na
1 km

24,3
21,3

17,2
20,6

29,1

"•w=±íiA[t]

(i”

m∙w = ±]∕√[v]

<“>

gdzie:

η — ilość odcinków lub zamknięć obwodów,
g — różnica między niwelacją w kierunku głów
nym i powrotnym,
w — zamknięcie obwodu,
s — ilość stanowisk na odcinku lub na obwodzie.
Następnie obliczono błędy średnie pomiaru 1 km (ta
blica 7)

= ± mo Jz∏ι
(12)
gdzie n1 — ilość stanowisk na 1 km ciągu.
Z otrzymanych wyników można obliczyć średni błąd po
miaru 1 km, obliczony z zamknięć obwodów, który dla ba
danej sieci wyniósł
mkrn = ± 0,53 mm
przy czym średnie długości celowych wynosiły 21,7 m.
W tablicy 7 zestawiono długości ciągów niwelacyjnych
z podziałem na rodzaje ruchu na trasie (nasilenie ruchu)
oraz pracochłonność na 1 km niwelacji (tablica 8).
W czasie pomiarów zauważono, że tam, gdzie trasy prze
chodzą przez tereny nasypowe i torfowe, na jezdniach o na
wierzchni z kostki, występują wstrząsy pochodzące od po
jazdów mechanicznych, przenoszące się na odległość nawet
do 100 m. Wstrząsy te widziane w lunecie jako pozorne
drgania łaty z ustaniem ich źródła — zanikają w ciągu
1—2 sek. Wydaje się więc celowe tak projektować ciągi
niwelacyjne, aby przebiegały one wzdłuż tras o małym
naśileniu ruchu.
Zjawisko podobne do wstrząsów mechanicznych powo
duje wiatr. Dlatego nie jest wskazane prowadzenie pomia
rów przy wietrze o szybkości większej niż 4 m/sek.
Podczas pomiarów kontrolnych nie zauważono wpływu
refrakcji na wyniki niwelacji. Mogło to być spowodowane

tym, że w niwelatorze Ni 007 celowe przebiegają dość wy
soko nad terenem, jak również krótkimi celowymi —
średnio 22 m. Natomiast w dni słoneczne występowało zja
wisko wibracji powietrza (szybko nagrzewające się jezdnie
i domy w mieście). Zaleca się w związku z tym wykony
wanie pomiarów w dni pochmurne, a ciągi należy prowa
dzić w stronę zacienioną ulic.

Mgi

5. Uwagi końcowe
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W oparciu o przeprowadzone badania laboratoryjne, jak
również pomiary na sieciach kontrolnych, można wyciągnąć
następujące wnioski ogólne odnośnie zastosowania niwelatora samopoziomującego Ni 007 do pomiarów w mieście:
— poziomowanie niwelatora za pomocą Iibeli sferycznej
zapewnia swobodne działanie kompensatora. Szczególną
uwagę należy zwrócić na poziomowanie w kierunku po
miaru,
— za najodpowiedniejsze uważa się celowe o długości
około 30 m. dla których przypadkowy błąd kompensatora
może wywołać przesunięcie osi celowej w granicach jednej
działki mikrometru optycznego, tj. do 0,05 mm,
— wstrząsy tłumione są przez kompensator w ciągu
1—2 sek,
— niwelator jest odporny na zmiany temperatury,
— szybkość pracy niwelatorem Ni 007 jest większa o 50%
od pracy niwelatorami Iibelowymi,
— błąd pochyłego horyzontu może być eliminowany przez
pomiar przy parzystej ilości stanowisk, zastosowanie jed
nakowej długości celowych oraz pomiar w dwóch kie
runkach,
— uzyskany średni błąd pomiaru 1 km + 0,53 mm stawia
ten instrument na równi z precyzyjnymi niwelatorami IibeIowymi,
Biorac pod uwagę powyższe zalecenia naleζv stwier
dzić, że niwelatorem Samopoziomujacym Ni 007 można
z dużym powodzeniem wykonywać precyzyjne pomiary
niwelacyjne w miastach.
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Włoskie postulaty i koncepcje« wykrywania i kontroli ruchów osuwiskowych
1. Projekt „katastru map terenów osuwiskowych”. Pro
blem zapobiegania ruchom osuwiskowym i ich następstwom
pojawia się szczególnie wyraźnie w jesiennych i wiosennych
porach roku. Długie okresy deszczowe powodujące infiltra
cję wód w głąb podłoża, wiosenne roztopy i związane z ni
mi procesy termiczne i hydrologiczne powodują naruszenie
równowagi mas ziemi i ich znaczne nieraz przemieszczenia.
Zjawisko to stanowi od dawna przedmiot badań naukow
ców i techników różnych specjalności, a także geodetów.
Należy jednak stwierdzić, że zapobieganie i kontrola ru
chów osuwiskowych nie są na ogół wystarczające. Jest nie
mal regułą, że środki zaradcze stosuje się dopiero wtedy,
gdy osuwisko spowoduje duże straty materialne. Stwier
dzenie to odnosi się przede wszystkim do krajów o charak
terze górskim (Włochy, Austria, Szwajcaria), gdzie duże
obszary wykazują skłonności osuwiskowe. Spowodowało to
zniszczenie lub uszkodzenie wielu mostów i zapór oraz
dużych odcinków linii kolejowych i dróg.
W oparciu o bogaty materiał obserwacyjny wysunięto
we Włoszech projekt utworzenia katastru terenów osuwi
skowych i zagrożonych osuwaniem. Byłby to zbiór map
ogólnych i lokalnych z oznaczeniem obszarów podlegają
cych aktualnie ruchom osuwiskowym, obszarów, na których
groźba ta została usunięta oraz obszarów dotychczas spo
kojnych, na których przewiduje się wystąpienie osuwisk.
Mapy opracowane wg powyższych zaleceń byłyby także
pożyteczne przy rozwiązywaniu problemów zagospodarowa
nia regionalnego, np. przy studiach komunikacyjnych i ur
banistycznych, planowaniu stref zalesień itp. Głównym jed
nak ich celem byłaby bezpośrednia pomoc w walce z osu
wiskami.
Utworzenie podobnej ewidencji map jest potrzebne także
w Polsce. Pomimo że ilość terenów osuwiskowych jest
u nas znacznie mniejsza niż w krajach górzystych, szkody
materialne wyrządzone przez osuwiska sa dość znaczne.
Można wymienić takie przykłady jak: odcinek linii kole
jowej koło Niedźwiedzia na trasie Kraków—Miechów, frag
menty dróg nad Zalewem Rożnowskim, skarpa w Sando
mierzu itp.
Należy się spodziewać, że rozwój sieci komunikaeyjnv<··1'
oraz szybko wzrastająca liczba innych budowli inżynier
skich spowoduje dalsze zwiększenie ilości terenów zagro

stępnych. Może się jednak zdarzyć, że warunek ten, w cza
sie kolejnych pomiarów, nie zawsze będzie zachowany (np.
z powodu zakrzewień, upraw, zabudowy itp.). Wymienione
czynniki znacznie utrudniają stosowanie metod klasycznych.
Dzięki zdobyczom współczesnej techniki problem pomiaru
osuwisk niedostępnych lub zakrytych został rozwiązany
we Włoszech w nowy sposób:
Jako element łączący stanowiska S1, S2 ... z punktami
A, B, C, D ... osuwiska występuje helikopter, natomiast
do pomiarów odległości służy dalmierz elektroniczny. Heli
kopter może obierać stanowisko pionowo nad dowolnym
punktem terenu (rys. 1) na wysokościach od kilku do kilku
set metrów. Pionowe ustawienie helikoptera nad wybra
nym punktem kontrolowane jest za pomocą kolimatora
wahadłowego, który umożliwia także poziome ustawienie
pojazdu. Na pokładzie helikoptera, oprócz dalmierza (na
dajnik) znajduje się sygnalizator świetlny pulsujący (Sg
rys. 1), który służy jako punkt celu dla teodolitów na sta
nowiskach S,, S2 ... Istotnym elementem dla pełnego okreś
lenia współrzędnych punktu naziemnego jest wysokość
sygnalizatora względem tego punktu. Do wyznaczenia tej
wielkości używa się drutu stalowego z naniesionym podzia
łem milimetrowym i obciążnikiem, który opuszcza się z po
jazdu do danego punktu. Wysokość ostateczną otrzymuje
się po uwzględnieniu odpowiednich poprawek ze względu
na właściwości fizyczne drutu.
Z rys. 1 widać, w jaki sposób za pomocą elementów
geometrycznych uzyskanych z bezpośredniego pomiaru,
można obliczyć współrzędne poszczególnych punktów osu
wiska: odległości D1 i D2 wyznacza się za pomocą dalmie
rza a odpowiednie kąty za pomocą teodolitu na punktach
S1 i S2.
Przyjmując układ prostokątny lokalny jak na rys. 1,
otrzymamy następujące współrzędne obserwowanego punk
tu A osuwiska:
Xa = Di COSf1 cosa =S — D2 cos f2 cos β
Ya = D1 cosε1 sina = D2 cos r2 sin β

Zλ = D1 sin f| — H + t1 = D2 sin r2 — H + t2

(1)

gdzie:
H
— wysokość helikoptera nad punktem A
i1, ⅛ — wysokości instrumentu na stanowiskach
S1, S2.

żonych osuwaniem. Dlatego też utworzenie stałego nadzoru
geodezyjnego i opracowanie nowych metod pomiaru osu
wisk będą problemami niedalekiej przyszłości.
2. Włoska propozycja kontroli ruchów osuwiskowych.
Kontrola stref osuwiskowych wykonywana jest powszech
nie klasycznymi metodami geodezyjnymi, które pozwalają
na sytuacyjno-wysokościowe określenie pewnej liczby
Punktów osuwiska. Pomiar odbywa się na dwu przynaj
mniej stanowiskach S1 i S2 o znanej odległości, wzajemnie
widocznych i wybranych w strefie nie narażonej na żadne
ruchy terenu. Należy oczywiście przyjąć, że z każdego sta
nowiska muszą być widoczne wszystkie obserwowane
punkty zarówno w czasie pomiaru pierwotnego, jak i na

Powyższe zależności pozwalają na obliczenie współrzęd
nych prostokątnych przestrzennych wszystkich badanych
punktów osuwiska.
Jak wykazały bezpośrednie doświadczenia, dokładność
tej metody nie ustępuje dokładnościom metod klasycznych.
Na podstawie analizy dokładnościowej wzorów (1) sporzą
dzono tabelę błędów mx, mv, mz badanych punktów, zakła
dając a priori błędy pomiaru kąta pionowego i poziomego
(10—20") oraz błędy długości wyznaczonej telemetrem
(2—5 cm). Korzystając z tej tabeli można ustalić granice
wielkości bezpośrednio mierzonych, przy których otrzymuje
się najmniejsze błędy położenia punktów badanych. Z ze
stawienia błędów mɪ, mv, mz wynika także, że składowa
mz jest na ogół mniejsza od mx i mv.
Metoda ta daje w warunkach włoskich znaczne oszczęd
ności czasu i kosztów.
Opisana włoska metoda pomiarów osuwisk mogłaby zna
leźć zastosowanie również w Polsce w pewnych szczegól
nych przypadkach na terenach górskich. Pomimo ograni
czonych możliwości zastosowania w warunkach polskich
metoda ta zainteresuje może naszych specjalistów zajmu
jących się badaniem osuwisk — ze względu na ciekawe
wykorzystanie nowoczesnej techniki w pomiarach geode
zyjnych.
LITERATURA
I-F-MaRRi- „Użycie nowcRo przyrządu do Wvkri-Wania i kon
troli ruchów osuwiskowych”. Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnlci Erariall, nr 1—2 1984 r.
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Z zαrzqdu Głównego SGP

W dniu 13 października 1967 r. od
było się w Warszawie zebranie Za
rządu Głównego SGP, w którym uUczestniczyl również Prezes Głównego
Urzędu Geodezji i Kartografii mgr inż.
Borys Szmielew. Przewodniczący Sto
warzyszenia kol. R. Koronowski zło
żył zebranym sprawozdanie z działal
ności prezydium i organów Zarządu
Głównego w okresie od ostatniego ze
brania Zarządu.
W okresie sprawozdawczym (26.VI.—
13.X.1967) Prezydium zbierało się 12 ra
zy, w tym 5 — w składzie rozszerzo
nym. W okresie urlopowym (sierpień
— nie było zebrań Prezydium ani ko
misji głównych).
Działalność ogólna

28 września br. przewodniczący Za
rządu Głównego kol. R. Koronowski i
sekretarz generalny H. Jasiński wizy
towali
Oddział
Wrocławski
SGP
na zaproszenie przewodniczącego tego
Oddziału kol. Μ. Kwiatkowskiego. Wi
zytujący uczestniczyli w plenarnym
zebraniu Oddziału Wrocławskiego, w
którym wzięli także udział przedsta
wiciele powyższych uczelni wrocław
skich: prof. prof. R. Hlibowicki i J.
Kozuchowski, a także dyr. Wr. OPM.
O. Rudze.
W czasie zebrania omówiono wiele
problemów organizacyjnych Stowarzy
szenia, a także problemów geodezyjno-technicznych. Poruszono między in
nymi snrawę potrzeby lepszej koordy
nacji Wvoosazenia w kosztowny sprzęt
pracowni małonakładowej reprodukcji
oraz wzajemnego świadczenia pomocy
pomiędzy zakładami geodezyjnymi,
podległymi różnym resortom.
Członkowie Prezydium z zadowole
niem stwierdzili wzrośt aktywności
wewnętrznej oraz zwiększająca się ro
le Oddziału Wrocławskiego SGP w
działalności Ogolnostowarzyszeniowej.
— Przyjęto na członków zbiorowych
SGP:
Powiatowe Biuro Geodezji i Urzą
dzeń Rolnych w Sokółce. Spółdzielnie
nracv „Poligon” w Lublinie, Oddział
Geodezvjny PKP w Lublinie.
— Jako redaktorów wkładki „Geo
dezja” do Terminarza Technika na rok
1969 ZaDroponowano kolegów: Wacława
Kłopocińskiego i Mariana Szymańskie
go. jako opiniodawcę kol. O. Grodz
kiego.
— 8 września br. delegada pre
zydium ZG SGP. koledzv: R. Koro
nowski. Μ. Szymański, H. Jasiński i
J. Szymański, złożyła wizytę ministro
wi J. Wieczorkowi — szefowi Urzędu
Rady Ministrów i υrezesowi Radv
Ochrony Pomników Walki i Męczeń
stwa, na której przedstawiono w ogól
nych zarysach działalność społeczna
SGP. stan organizacyjny Snrzyiaiacv
rozwinięciu wsnółoracy z Radą. Dekla
racja naszej wsDÓlpracv została przy
jęta z zadowoleniem. Aktualne potrze
by Radv skupiają sie wokół opraco
wania map wojewódzkich i powiato
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wych przedstawiających miejsca walk,
obozów, cmentarzysk itp., niekiedy w
ujęciu specjalnym, np. historycznym.
W wyniku rozmów powołano Komi
sję Główną pod przewodnictwem kol.
Jerzego Szymańskiego (w skład Ko
misji będzie dokooptowanych 5 osób).
— Opracowano założenia na konkurs
rozwiązań
określonych
problemów
technicznych, które zostały przesłane
do resortów. Po przekonsultowaniu ich
i wybraniu określonych problemów,
zostaną opracowane regulaminy i roz
pisane konkursy.
— Zarząd Warszawskiego Okręgu
ZZPPiS czyni starania o zawarcie
zbiorowego układu pracy w geodezji;
delegat ZZPPiS wraz z członkiem
Prezydium SGP kol. L. Szymkiewi
czem odwiedzał w terenie grupy pra
cowników dla zapoznania się ze spe
cyfiką prac geodezyjnych.
Praca w komisjach

— Główna Komisja Samopomocy
Koleżeńskiej odbyła planowane zebra
nia miesięczne — załatwiając sprawy
bieżące dotyczące podań o zapomogi
i badając stan funduszów. Rok bieżą
cy jest bowiem wyjątkowo trudny. Do
X.67
6.
miało miejsce 56 wypadków
zgonów. Słuszna więc była uchwała o
obniżeniu kwoty zapomogi pośmiertnej,
o czvm świadczy stan konta w banku,
najniższy od założenia Funduszu Sa
mopomocy.
— Główna Komisja Organizacji i
Ekonomiki odbyła 2 zebrania -— jedno
w Warszawie, a drugie w Katowi
cach — wspólnie z Komitetem Orga
nizacyjnym II Narady Ekonomicznej.
Obydwa z.wiązane z tematyką i spra
wami ekonomicznymi tej narady,
która odbyła się 24 i 25.X.br.
— Główna Komisja Muzeum i Wy
staw odbyła 1 zebranie dotyczące
otwartej w Iipcu wystawy w Muzeum
Techniki, dotyczącej rozwoju instru
mentów niwelacyjnych i następnej wy
stawy dotyczącej geodezji satelitarnej.
— Główna Komisja Rejestru i Uprawnień zbierała się dwa razy dla
rozpatrzenia niełatwych spraw wyni
kających z odwołań do opinii komisji
oddziałowych.
— Główna Komisja Informacji Tech
nicznej i Ekonomicznej i Bibliotek na
dwu zebraniach zajmowała się spra
wami wykonania uchwały Kongresu
Techników i projektowanej narady na
temat zadań zakładowych ośrodków in
formacji.
— Główna Komisja Pracy Zawodo
wej ułożyła na odbytym zebraniu plan
pracy na rok 1967/68.
— Główna Komisja Geodezji Miej
skiej, przedyskutowała wnioski z na
rady „Mapa zasadnicza miasta”, roz
patrzyła możliwości ich przekazywania
i realizacji; zajmowała się sprawami
organizacji następnej narady na temat
ewidencji urządzeń nad- i podziem

nych w miastach, projektowanej na
I półrocze 1968 r.
— Główna Komisja Szkolenia — na
odbytym zebraniu omówiła stan orga
nizacyjny kursów na temat instrumentoznawstwa geodezyjnego; redakcji
i reprodukcji map miejskich; pedago
gicznego, a także ułożyła plan pracy
na 1967/1968 r.
Odbyło się również zebranie Komi
tetu Redakcyjnego do opracowania
Historii Organizacji Społecznych Sto
warzyszeń Geodezyjnych. Wobec zgro
madzenia około 600∕o materiałów do te
go wydawnictwa, ustalono tryb pracy
przy ich przygotowywaniu do druku.
— Odbyły się dwa zebrania Zarzą
du Sekcji Geodezyjnych Urządzeń Rol
nych, na których omówiono stan orga
nizacji XXXVII KNT, sprawę wyda
wania własnego biuletynu w formie ze
szytów naukowych oraz sprawę przy
gotowania i wydania drukiem opra
cowania L. Dorożyńskiego pt. Wieś i
dwór w dawnej Polsce.

Współpraca z zagranicą

— Od 20 do 25.VHI.br. miała miejsce
w Pecs na Węgrzech konferencja na
temat zastosowań fotogrametrii z uwzględnieniem map Wielkoskalowych
dla miast. Delegatami SGP na tę kon
ferencję byli koledzy: Bohdan Bohcnos
— przewodniczący Komitetu Organiza
cyjnego XXVIH KNT i Bronisław Li
piński — przewodniczący Głównej Ko
misji Geodezji Miejskiej.
— Od 12 do 14.IXjbr. odbyła się w
Brnie 5 Giełda Udoskonaleń Technicz
nych, na której jako delegaci SGP
byli koledzy: Nikodem Konieczyński —
przewodniczący Komisji Technicznej w
O/Poznań — kol. Stanisław Trautsolt
— wiceprzewodniczący Zarządu Sekcji
Geodezyjnych Urządzeń Rolnych i
Eugeniusz Pianko — członek Głównej
Komisji Techniki. Delegacja ta miała
za zadanie zorientowanie się co do
możliwości i celowości zorganizowania
podobnej imprezy w czasie przyszłych
MTP w Poznaniu.
— W Zilinie — CSRS od 12 do 14.IX.
br., odbyła się konferencja na temat
prac geodezyjnych przy budowie kolei.
Delegatem SGP był kol. Zygmunt
Gruca z Oddziału w Szczecinie.
— W Lipsku, 22.IX.br. odbyła się kon
ferencja na temat urządzeń podziem
nych w miastach. Delegatem SGP był
kol. Zbigniew Skapski; z przyczyn
osobistych drugi delegat kol. Nowa
kowski z Poznania nie wziął w niej
udziału.
Sprawozdania kolegów biorących udział w wymienionych wyżej konfe
rencjach ukażą się w najbliższych ze
szytach Przeglądu Geodezyjnego.
W programie tegorocznych wyjazdów
na konferencje techniczne za granicą
są jeszcze:
— konferencja w Pradze — 10—11.
67 — na temat map Wielkoskalowych
X.
(udział w niej bierze kol. W. Kłopociński),

— konferencja w Liblicach — 1—3.
XI.67 — na temat atlasów (z udzia
łem kol. T. Naumienko),
— konferencja w Splicie — 17—20.
67 r. — na temat katastru urządzeń
X.
podziemnych (z udziałem kol. J. Gomoliszewskiego) — jako przedstawicieli
naszego Stowarzyszenia.
W Ottawie (Kanada), odbyła się w
dniach 17—22.IX.br. Sesja Komitetu
Permanentnego FIG, w której ze
względu na brak kredytów przedsta
wiciel Prezydium nie brał udziału. Sto
warzyszenie było reprezentowane na
Sesji przez prof. Μ. Odlanickiego, de
legowanego na Sesję przez PAN.
W roku bieżącym mamy 3 imprezy
z udziałem gości zagranicznych, mia
nowicie:
—∙ 27—29.X.br. — z udziałem przed
stawicieli krajów demokracji ludowej
odbyło się w Warszawie spotkanie dla
uściślenia tematyki i ułożenia wstęp
nego programu mającej się odbyć kon
ferencji międzynarodowej z dziedziny
geodezji inżynieryjnej;
— 16—18 listopada — odbyło się w
Warszawie zebranie VI Komisji Mię
dzynarodowego Towarzystwa Fotogra
metrycznego (szkolenie, terminologia
— bibliografia) z udziałem reporterów
do tej Komisji z krajów zrzeszonych
w MTF,
— 27—29.XI na XXVIII KNT „Foto
grametria w mieście” zaproszono
przedstawicieli z krajów demokracji
ludowej;
— w dniu 5 listopada — na Sesję
naukową zorganizowaną przez ZO/StoIeczno-Wojewodzkiego zorganizowaną
z okazji 50 Rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej zaproszony został prof.
Mikołaj Modryfiski z Moskwy, członek -korespondent SGP.
*

Zarzad Główny zatwierdził działal
ność Prezydium, przedstawioną w
sprawozdaniu jako zgodną z założenia
mi i uchwałami.

Obecny na zebraniu Prezes GUGiK
wypowiedział się na temat niektórych
problemów nurtujących SGP, a mia
nowicie:
— postulaty SGP, dotyczące ustawo
wego uregulowania roli i zadań geo
dezji oraz kwalifikacji osób wykonują
cych prace geodezyjne, były wielokrot
nie rozpatrywane w Urzędzie i refero
wane Ministrowi. Urząd opracował już
dwie wersje przepisów. Sprawa może
być załatwiona tylko aktem wysokiej
rangi, tj. uchwałą Rady Ministrów
albo nawet ustawą, co z kolei wy
maga bardzo poważnego uzasadnienia
na piśmie, ze wskazaniem korzyści, ja
kie dadzą te przepisy gospodarce na
rodowej i kosztów wprowadzenia tych
przepisów. Urząd poczyni starania w
kierunku szybkiego uzyskania ostatecz
nej decyzji władz zwierzchnich co do
możliwości wydania tych przepisów;
— uchwały XXI Zjazdu Delegatów
ukazały się w tym roku bardzo późno,
pomimo to są podjęte przez Urząd
starania w celu ich realizacji, zwłasz
cza w problemach dotyczących Urzę
du. Podstawowymi problemami jest
określenie potrzeb w zakresie katedr
geodezyjnych, co będzie przedmiotem
obrad listopadowego zebrania Rady
Geodezyjnej. Planowanie ilości po
trzebnych kadr będzie zawsze trudne,
gdyż wpływa na to szereg czynników
nieraz sobie przeciwstawnych i musi
być traktowane jako prognoza i co ja
kiś czas korygowane, gdyż w miarę
rozwoju zainwestowania kraju wzrasta
potrzebna liczba geodetów; posten
techniczny wyraźnie zmniejsza ilość
prac kameralnych w porównaniu z
pracami polowymi; planując należy
uwzględnić 5-letni okres szkolenia.
Kierunek nadany przez IX Plenum
KC PZPR w dziedzinie scaleń będzie
wymagać analizy tych potrzeb;
— sprawa uznania chorób zawodo
wych w geodezji wymaga badań le
karskich dużej części geodetów, na co
potrzebna jest zgoda Ministra Zdrowia
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KILKA SPOSTRZEŻEŃ Z 5 BTZ
W dniach od 12 do 14 września
1967 r. odbyła się w Brnie kolejna 5
Giełda
Udoskonaleń
Technicznych
(Burza Technickych Zlepseni), poświę
cona zastosowaniom w geodezji elek
tronicznych kalkulatorów (arytmome
trów) i komputerów oraz przenośnych
radiostacji i radiotelefonów. Niniej
sze uwagi ograniczają się do opisu
niektórych kalkulatorów elektronicz
nych i eksponowanych zastosowań
komputerów.
Idea BTZ oraz jej organizacja sta
nowi odrębny temat niewątpliwie
Wart szczegółowego rozważania i eWentualnego przeniesienia na nasz te
ren.
Kalkulatory elektroniczne charakte
ryzują się względnie znaczną szybkoś
cią działania (orientacyjnie: dodawa
nie — około 0,006 sek, mnożenie
około 0,3 sek), małymi wymiarami
(około 45 X 55 X 25 cm), cichą pracą

i małym zużyciem energii elektrycznej.
Posiadają klawiaturę wykonaną prze
ważnie zgodnie z normami międzyna
rodowymi i uzupełnioną klawiszami
funkcyjnymi.
Na 5 BTZ zostały wygłoszone przez
przedstawicieli firm FRIDEN i SOEMTRON dwa referaty omawiające kal
kulatory FRIDEN 130 i SOEMTRON
220 (ten ostatni połączony z demon
strowaniem jego działania). Pozostałe
firmy eksponowały tylko prospekty w
gablotach natomiast kalkulatory były
wystawiane na odbywających się w
tym czasie Międzynarodowych Targach
Brneńskich. Kalkulatory można po
dzielić na dwie grupy:
1) z wyświetlaniem wyników na
ekranie,
2) z drukowaniem wyników na wą
skiej taśmie papierowej.
Do pierwszej grupy należą: ANITA
MK 12, CANOLA 161, COGITO 240

i Opieki Społecznej. Badaniami muszą
być objęci geodeci zatrudnieni w
trzech resortach, zatrudnieni w polu i
w pracach kameralnych, w różnym
wieku i na różne choroby. Dotychcza
sowe badania wskazują raczej na to,
ze warunki pracy geodetów są dobre.

☆
Zarząd Główny rozpatrzył również
dotychczasowe rozpoznania kolegów z
oddziałów, co do możliwości budowy
„Domu Geodety”. Rozpatrzono wstępne
propozycje, zawsze w aspekcie ośrodka
na potrzeby szkoleniowe, sanatoryjne
i wypoczynkowe, przy czym poza” lo
kalizacją w Kołobrzegu, omawiano
możliwość dzierżawy lub uzyskania od
powiedniego obiektu w Świnoujściu,
budowy w Bieszczadach, a także adap
tacji nadającego się na ten cel obiektu
zabytkowego na terenie Mazowsza.
Wyznaczony przez Zarząd w tym celu
odpowiedni zespół zajmie się analizą
zgłoszonych propozycji.

☆
Przewodniczący zarządów oddziałów
poinformowali zebranych o akcji wer
bunkowej na członków SGP, członków
Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej
oraz o akcji likwidacji zaległości w
składkach członkowskich.
Są poważne osiągnięcia w werbun
ku członków do SGP. Stan od 1.1.1967
r. wzrósł co najmniej- o 935 osób (brak
danych z trzech oddziałów). Hasło
osiągnięcia liczby 10 000 członków do
najbliższego zjazdu delegatów staje się
realne.
Mniej pomyślnie przebiega werbunek
do Samopomocy Koleżeńskiej — uza
sadniany mniejszym przekonaniem
młodszych członków SGP o celowości
tej akcji. Podobnie sprawa wygląda
w akcji zaległości, ale to ma swoje
uzasadnienie w rozproszeniu członków
SGP na robotach potowych.
hj.

SR, FACIT 1121, FRIDEN 132, IME
86S, OLYMPIA RAE-4/30-3, SOEM
TRON 220, VICTOR 3900.
Jedynie COGITO 240 SR, FRIDEN
132 oraz IME 86S umożliwiają auto
matyczne obliczanie wartości pier
wiastka kwadratowego. Połączenie kal
kulatora IME z dodatkowym urządze
niem DIGICODER pozwala programo
wać proste obliczenia, ponadto istnieje
możliwość przyłączenia elektrycznej
maszyny do pisania i 4 pulpitów do
datkowych.
Do drugiej grupy kalkulatorów na
leżą: addo Sabatronic 9910,
WANDERER CONTI, PHILIPS, EPIC
2000, SOEMTRON 221.
¡Z tej grupy bardzo korzystnie wy
różnia się EPIC 2000, ponieważ ko
rzysta z programów obliczania pier
wiastka kwadratowego, wartości funk
cji trygonometrycznych i prostszych
zadań.
Bardzo dużym zainteresowaniem cie
szyły się eksponowane na 5 BTZ opra
cowania wykonane za pomocą kompu
terów (przeważnie Mińsk 2/22 oraz
ZRA 1, National Elliot 803, ICT 1905
i ODRA 1003). Poza znanymi zastoso
waniami komputerów do obliczeń geo-
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dezyjnych (wyrównania sieci, oblicze
nia
współrzędnych,
transformacje,
obliczenia pól itρ.) na szczególną uwa
gę zasługuje dążenie do kompleksowe
go automatyzowania możliwie długie
go cyklu produkcyjnego.
ÚGK w Bratysławie, Brnie i Par
dubicach demonstrowały operaty ewi
dencji gruntów wykonane przy zasto
sowaniu komputerów. Ten kierunek
działania jest szczególnie znamienny.
Geodeci czechosłowaccy posiadają bo
gate doświadczenie w prowadzeniu ewidencji gruntów przy zastosowaniu
maszyn liczaco-analitycznych krajo
wej produkcji. Obecnie ustala sie po
gląd, że zastosowanie komputerów i
techniki taśm dziurkowanych przynosi
wieksze korzyści, m⅛o konieczności
importowania komputerów. Korzyści
wynikają przede wszvst⅛∙im ze zmniej
szenia objętości materiału pomocnicze
go, skrócenia czasu i obniżenia kosz
tu opracowania oraz możliwości wy
konania pełnego operatu Iiczbowo-onisowego.
Również aktualizacja operatu ewi
dencyjnego jest prostsza i szybsza. Na
poparcie tych wywodów inż. Jan Ko-

cián (UGK — Bratysława) przytoczył
następujące dane: dla opracowania
ewidencji gruntów na obszarze powia
tu, zamiast 5000 kart dziurkowanych
wystarczą 2 krążki taśmy dziurkowa
nej o średnicy 10 cm; czas przygoto
wania danych do obliczeń skraca się
o 50%, a koszt obliczeń jest niższy o
30%.
Komputery stosowane są również do
obliczania list płacy, rachunku kosz
tów na robotach geodezyjnych i in
nych danych statystycznych oraz do
kosztorysowania, planowania i analiz
sieciowych.
Poza omówionymi eksponatami na 5
BTZ demonstrowano również inne
usprawnienia, a mianowicie: techno
logie sytuowania, suwaki do obliczeń
geodezyjnych, nanośniki biegunowe,
głowice kulistą do szybkiego centrowa
nia i poziomowania teodolitu, sygnał
celowniczv. planimetr nitkowy na folii
oraz, bardzo lekkie, składane łaty ni
welacyjne. Opis nie jest kompletny,
ponieważ nie udało się w krótkim cza
sie dostatecznie skrupulatnie obejrzeć
obszernej i ciekawej wystawy.

II Tydzień Techniki — w Częstochowie
W dniach od 21 do 28 października
br. odbvł sie w Czestochowie II Ty
dzień Techniki. Organizatorami tego
obchodu byli: Zespół Propagandy
Techniczno-Ekonomicznej
Komitetu
Miejekiego PZPR, Naczelna Organiza
cja Techniczna — Oddział Rejonowy
w Częstochowie przy współudziale
działających na terenie miasta stowa
rzyszeń naukowo-technicznych NOT —
różnych branż, towarzystw naukowych
i zrzeszeń, klubów techniki i racjona
lizacji.
W ramach tych obchodów miały
miejsce:
— Inauguracja obchodów II Tygod
nia Techniki połączona z finałem
Sztafety Nowoczesności,
— Otwarcie wystawy Nowoczesności
i jakości produkcji Przemysłu Regio
nu Częstochowskiego,
— Sesja Naukowa poświęcona ośiagnięciom technicznym w półwieczu
ZSRR,

— Otwarcie i zwiedzanie wystawy
program
wychowania
ilustrującej
technicznego w szkołach podstawowych.
— Sejmik na temat „Realizacja
uchwał VII Plenum KC PZPR w
przemyśle regionu częstochowskiego”,
— Konferencja pedagogiczna na te
mat ,.Wvchowanie techniczne w szko
łach podstawowych”,
—■ Spotkanie pracowników naukowvch Politechniki Częstochowskiej z
aktywem
gospodarczym
przedsię
biorstw przemysłu regionu częstochow
skiego — tematem spotkania była
,.Współpraca Politechniki z przemy
słem regionu częstochowskiego”,
— Otwarcie i zwiedzanie wystawy:
Prace habilitacyjne, doktorskie i dy
plomowe w służbie przemysłu.
— Impreza rozrywkowa pt. .,Z orga
nizacją pracy na ty”,
— Ogłoszenie Mistrza Techniki Re
gionu Częstochowy,
— Ogłoszenie zwycięzców „Sztafety
Nowoczesności”.

GEODECI W INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
W roku bieżącym minęło 150 lat od
śmierci Tadeusza Kościuszki. Zarówno
osoba Tadeusza Kościuszki, jak sam
przebieg Insurekcji są wszystkim do
brze znane, wielokrotnie opisywane w
literaturze i pracach historycznych.
Interesujący a nieznany jest nato
miast fakt, że w okresie Insurekcji
Kościuszkowskiej istniała w kraju du
ża grupa geodetów, zwanym ówcześnie
geometrami i komornikami, którzy
aktywnie poparli Insurekcję. Byli oni
w owych czasach jedną z większych
grup inteligencji technicznej, brali
udział w akcji spiskowej i w działa
niach wojennych. O ich udziale w
Insurekcji świadczą podpisy na tak
zwanym akcesie do Powstania. Była to
księga wyłożona w ratuszu warszaw
skim, w której składali swe podpisy
obywatele Warszawy, daiac w ten spo
sób wyraz poparcia dla Powstania
Kościuszkowskiego.
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Między podpisami wielu znanych
wówczas postaci, jak Jan Kiliński,
Wojciech Bogusławski, ówczesny bur
mistrz Warszawy Ignacy Zakrzewski,
Berek Joselewicz (ten spod Kocka),
Florian Fukier, Franciszek Gugenmus
i inni, istnieje sporo podpisów mier
niczych, wśród nich podpisy Andrzeja
Galickiego,
Andrzeja
Oknińskiego,
Wincentego Styczyńskiego.
Mgr inż. Stanisław Janusz Tymow
ski, prowadząc swoje badania nad hi
storią środowiska geodetów polskich,
zidentyfikował te podpisy z podpisami
na sporządzanych ówcześnie planach,
a także prześledził historię życia tych
postaci, które brały udział w Insu
rekcji.
Referat na ten temat wygłoszony
został w trzech ośrodkach geodezyj
nych:
— w Warszawie (25.X.1967 r.), przy
czym miał tu charakter uroczysty, po

Krajowa narada
ekonomiczna
W dniach 25 i 26 października 1967
roku odbyła się w Katowicach, w
gmachu Wojewódzkiej Rady Narodo
wej II Narada Ekonomiczna Stowa
rzyszenia Geodetów Polskich. W na
radzie wzięli udział przedstawiciele za
interesowanych resortów z terenu ca
łego kraju.
Przedmiotem narady była ocena i
ustalenie założeń tematycznych ekono
miki branży geodezyjnej, ze szczegól
nym podkreśleniem zagadnień dotyczą
cych gospodarki komunalnej, rolnictwa
i Głównego Urzędu Geodezji i Karto
grafii.
Program narady przedstawiał się na
stępująco.
Po rejestracji uczestników narady
nastąpiło jej otwarcie i wybór komisji
wnioskowej. Odczytane zostało spra
wozdanie z wykonania wniosków I na
rady z grudnia ubiegłego roku, następ
nie wygłoszone skróty referatów przy
gotowanych przez prelegentów i wyHanvch w wydawnictwie przedkonferencvinvm, rozesłanym uczestnikom
naradv przed konferencją. Po dyskusii
— uchwalono wnioski i zakończono II
naradę.
A oło tytuły referatów opracowa
nych na konferencję:
— Organizacja i planowanie w jed
nostce Wvkonawstwa geodezyjnego —
mgr inż. Jerzy Szymoński,
— Elementy naukowej teorii orga
nizacji i kierownictwa — mgr inż. Hu
bert Rak,
— Zarzadzanie jednostką wykonaw
stwa geodezyjnego w oparciu o teorię
podejmowania decyzji — mgr inż.
Edward Mecha,
— Analiza ekonomiczna w jednost
kach wykonawstwa geodezyjnego —
mgr Edward Witkowski, mgr inż.
Jerzy Wojciechowski,
— Ocena efektywności decyzji gos
podarczych — inż. Jaromir G r an i e c z n y, mgr inż. Edward Mecha.
łączony z pokazaniem pamiątkowej
księgi — „Akcesu do Powstania”, wy
pożyczonej z Archiwum Akt Dawnych,
otwartej na stronie, na której składali
swoje podpisy geometrzy; pokazano
również mapę sporządzoną przez jed
nego z ówczesnych mierniczych An
drzeja Galickiego, którego podpis na
planie i w akcesie — mogli obecni
na odczycie porównać osobiście.
Dla upamiętnienia 150 rocznicy
śmierci Tadeusza Kościuszki skromny
portret Jego osoby w sukmanie i białe
kwiaty stojące na stole, przybrano
biało-czerwonymi wstążkami;
— w Kielcach (3.XI.1967 r.) — odczyt
został powtórzony dla kolegów geode
tów Oddziału Kieleckiego SGP (w Do
mu Technika);
— w Białymstoku (30.XI.1967 r.) —
odczyt został wygłoszony dla kolegów
geodetów
Oddziału
Białostockiego
SGP również w Domu Technika.
N.W.
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Rozwiqzame zadania nr 49
Rozwiązanie zadania nr 49 nadesłało
40 osób, a więc spotkało się ono z du
żym powodzeniem. Rozwiązania miały
bądź charakter czysto geometryczny,
bądź też oparte były o trygonometrię.
Oto przykłady niektórych nadesłanych
rozwiązań obu typów. Na podstawie
rysunku 1 układamy trzy równania:

1)

d = yc2 — (α + 6)2

2)

e = J √≈≡ ⅛

3)

d + e = ]∕c2-a2

łegostoku i Henryk Ciborowski z Bia
łegostoku, którzy wielkość

uzyskali nieco odmienną drogą przy
wykorzystaniu należności trygonome
trycznych.
Interesujące rozwiązanie trygonome
tryczne nadesłał Henryk Malczyk z
Kielc:
a

Przy znajomości a łatwo już wyliczyć
d”» >,cv ”» p" ·
>>u,
Pomysłowe rozwiązanie, prowadzące
do tego samego wzoru nadesłał kol.
Gerard Ramolla z Wójtowej Wsi koło
Opola:

a+b

cosa =-------c

sin β

cos (α + 60) = —
c

cos a

v
6
cos (60 — a) = —

gdzie:

c

β = 30 —a

skąd
cos a cos 60 — sin a sin 60

a

cos 60 cos a + sin 60 sin a
i po uporządkowaniu

6

sin (30 — a)

6—a
tea = ————---√3 (6 + a)

J'c2 — α2 = √c2-62 + l'c2-(a÷t)2

Zadanie podobało się Czytelnikom
i przyniosło wiele interesujących roz
wiązań, spośród których tylko część
mogliśmy przytoczyć.
Nagrodę główną w postaci mapy pla
stycznej Polski wylosował kolega Józef
Strzelec z Niemodlina.
Nagrody dodatkowe w postaci ksią
żek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich otrzymali koledzy: Ryszard Humienny z Białegostoku, Zygmunt Ma
ślak z Wrocławia, Wiktor Mazurkie
wicz z Bydgoszczy, Tadeusz Bukowski
z Pionek k. Radomia, Bogdan Kozarzewski z Białegostoku.

i po rozwiązaniu

skąd
e= 12,62 m;

a

cos a
a -f- b
i ostatecznie po uporządkowaniu

skąd

d = 2,22m;

a
a -J- b

d + e= 14,84 m

To dość proste w liczeniu rozwiąza
nie nadesłali koledzy: Ksawery Male
wicz z Radomska, Kamil Kasprzycki
z Bielska-Białej, Longin Strutyński z
Blachowni Sl., a także Jerzy Zabłocki
ze Skierniewic, Stanisław Smyk z Bia

St.J.T.
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Ryszard Humienny (Białystok), Józef Trze
biński (Gdańsk), Wiktor Pietruian (Szcze
cin), Jerzy Szpyra (Wąbrzeźno), Leon Blasz
czyk (Opole), Henryk Malczyk (Kielce),
Grzegorz Krawczyk (Szczecin), Stanisław
Borkowski (Tuchola), Włodzimierz Kuberka
(Poznań), Rzeszowskie Okręgowe Przedsię
biorstwo Miernicze (Grupa Machów), Zy
gmunt Maślak (Wroclaw), Kamil Kasprzycki
(Bielsko-Biała), Jan Wojciechowski (Łódź),
Jan Dadaczyhski (Siemianowice Śląskie),

Zadanie nr 53
W konstrukcji pomiarowej podanej
na rysunku znane są długości:
DC = a = 8,90 m

BF = b = 16,00 m

AE = C = 20,00 m
Obliczyć długość AB.

Zadanie podał kol. Edmund Musial
z Radomska.
Rozwiązanie zadania należy nadsyłać
do dnia 15 lutego 1968 r.

NADESŁALI KOLEDZY:

Henryk Cierkoń (Lublin), Henryk Hadasz
(Gliwice), Wiktor Mazurkiewicz (Bydgoszcz),
Longin Strutyński (Blachownia Śląska), Ta
deusz Bukowski (Pianki koło Radomia), Sa
turnin Zygmunt (Bytom), Jerzy Zabłocki
(Skierniewice), Józef Beluch (Kraków), Je
rzy Antonowicz (Kraków), Romuald Kotow
ski (Wroclaw), Andrzej Maciej Cwiejkowski
(Wrocław), Karol Siwy, (Chorzów), Andrzej
Dąbrowski (Białystok), Przemko Eckes (Ja

rosław), Bohdan Kozarzewski (Białystok),
Krystyna Tuszyńska (Wrocław), Henryk
Musiatowicz (Szczecin), Remigiusz Szczepa
niak (Warszawa), Zenon Zarzycki (Łódź),
Stanisław Smyk (Białystok), Henryk Cibo
rowski (Białystok), Zygmunt Lotka (Katowice-Dąb), Jan Nocer (Syców), Ksawery
Malewicz (Radomsko), Józef Strzelec (Nie
modlin), Gerard Ramolla (Wójtowa Wieś
koło Opola).

NAGRODA

Za prawidłowe rozwiązanie zadania przy
znana będzie w wyniku losowania nagroda
w postaci książki-albumu od Stowarzyszenia
Geodetów Polskich.
Poza tym przyznanych będzie w wyniku
losowania 5 nagród dodatkowych w postaci
książek od Stowarzyszenia Geodetów Pol
skich.
UWAGA!

Koledzy pragnący zamieścić w „Kąciku
Zadań” zadanie do rozwiązania, proszeni
są o nadsyłanie takich zadań łącznie z
rozwiązaniami. Projekty przyjętych przez
redakcję, nadesłanych wraz z rozwiązania
mi, zadań są honorowane ryczałtem w wy
sokości 200 zł.

Autorom zadania przysługują prawa au
torskie.
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Wykaz błędów i omyłek dotyczących
powiatu kieleckiego w „Spisie miejscowości
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej"
Warszawa 1967 r. (Wydawnictwo
Komunikacji i Łączności)
1. Błędy nazewnicze

1. Aleksandrów (str. 16), gromada
Jaworznia — osada o takiej nazwie
dziś nie istnieje, wchodzi w skład wsi
DobromyśL
2. Anielowka (str. 19), gromada Mąchocice — takiej miejscowości nie ma,
jest Ameliowka podana zresztą w spi
sie na str. 18.
3. Belno (str. 44) — takiej wsi i osa
dy w gromadzie Zagnańsk nie ma, na
tomiast jest wieś i gromada Belno
25 km dalej na płd. wsch., zresztą w
spisie wymieniona.
4. Biesak (str. 62), jakoby w groma
dzie Dyminy — takiej miejscowości
(osady) obecnie nie ma (dawno temu
istniała taka karczma, może kuźnica(?).
5. Bobrza-Szlifiernie (str. 73), groma
da Miedziana Góra (w nawiasie Młyń
ska Slefarnia) — nazwa tej miejsco
wości (jakoby kolonii) wymieniona jest
jeszcze raz na str. 1136 jako Slefarnia
(tak jest na mapie 1 :100 000 przed
wojennej). Nazwy te plączą się najzu
pełniej, brzmienie Slefarnia jest wy
raźnie zniekształcone.
6. Chęciny (str. 148), jakoby osada w
gromadzie Wolica — miejscowości ta
kiej nie ma. Jest oczywiście miasto
Chęciny, w wykazane w spisie.
7. Domaszewice (str. 235) — nazwa
podana błędnie, powino być Domaszo
wice.
8. Domaszewice Wiktoryjskie (str.
235) — nazwa zniekształcona komplet
nie— jest wieś Domaszowice Wikaryjskie.
9. Gniewice (str. 298), gromada Jaworznia — nazwa błędna, powinno być
Gniewce.
.
10. Górki Szczukowskie (str. 319) i
Szczukowskie Górki (str. 1121) — miej
scowość ta, dwukrotnie zamieszczona
w „Spisie”, oficjalnie nazywa się do
tąd Szczukowskie Górki (a stacja ko
lejowa Górki Szczukowskie).
11. Niwy Daleszyckie (str. 748) —
powinno być Niwki Daleszyckie.
12. Nie zamieszczono w spisie w ogo
lę dużego nowoczesnego osiedla Nowi
ny przy wielkiej Cementowni Nowiny
(gromada Sitkowka-Nowiny).
13. Trzcianka (str. 1167), gromada
Sitkowka-Nowiny.
Powinno
być
Trzcianki.
14. Willa Słowik (str. 1228), jakoby
w gromadzie Dyminy — jest to fan
tastyczna nazwa (na literę W), w rze
czywistości jest wieś Słowik (w gro
madzie Sitkowka-Nowiny).
15. Zagórsko (str. 1305), gromada Sitkówka-Nowiny. Wieś nazywa się Zgórsko, jak zresztą podano powtórnie na
str. 1353.
II. Błędy w przynależności administra
cyjnej

1. Na stronie 16 przy Aleksandrowie
(patrz 1.1) błędnie podano gromadę
i urząd stanu cywilnego Jaworznica.
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Nie ma w ogóle Jaworznicy a Jaworznia. Również stację kolejową podano
błędnie: do Rykoszyna jest 12 km,
gdy do Górek Szczukowskich tylko
3 km.
2. Na stronie 35 przy Baranowie
(nie „m” — miasto, a część Suched
niowa) podano stację kolejową Górki
Szczukowskie na zupełnie innej linii
kolejowej i w odległości 30 km.
3. Na str. 53 przy Bialogonie (część
Kielc) podano U.S.C. w Bialogonie,
który został zlikwidowany po przyłą
czeniu wsi do miasta. Jako stację na
leży też podać Kielce a nie Słowik.

Uwaga. Przy wszystkich wsiach
dawnej gromady Bialogon pozostawio
no U.S.C. w Bialogonie, a jest obec
nie w Jaworzni.
4. Na str. 71 przy osadzie Błoto w
Suchedniowie wpisano nie istniejącą
stację kolejową Bosków, zamiast Berezów.
5. Na stronie 73 przy Bobrzy-Szlifiernie (p.I-5) podano stację Tumlin, a
na stronie 1136 — dla tej samej miej
scowości stację Kostomłoty. W rzeczy
wistości nazwę przystanku zmieniono
już dawno na Kostomłoty. Błędnie po
dano także pocztę Samsonów na stro
nie 1136.
6. Na stronie 148 przy mieście Chę
ciny nie wiadomo dlaczego podano
U.S.C Kielce, ale dla nieistniejącej
osady Chęciny (p.1.6) podano U.S.C.
Chęciny.
Uwaga. Stacja kolejowa Chęciny
dziś nie istnieje, nazwę stacji zmie
niono, zgodnie z prawdą, na Wolica,
ale zmiana nastąpiła już po opracowa
niu „Spisu”.
7. Na stronie 228 przy miejscowości
Dobrzeń Mały podano błędnie powiat
Kielce zamiast Opole. Natomiast przy
Dobrzeszowie podano powiat Opole za
miast Kielce. Województwo podano
dobrze.
8. Na stronie 249 przy wsi Dyminy
podano stację Sitkówka, do której jest
lichy dojazd, zamiast stację Kielce, do
której jest trakt i komunikacja MPK.
9. Na stronie 264 przy wsi Fanislawiczki podano powiat Wągrowiec (w
Poznańskiem), zamiast Kielce i znowu
przy osadzie Fankowo — powiat Kiel
ce zamiast Wągrowiec.
10. Na stronie 319 przy Górkach
Szczukowskich
(p.1.10) przekręcono
nazwę stacji Górki Szemkowskie.
11. Na stronie 766 wymieniono wieś
Nowy Folwark jakoby w gromadzie
Zagórze, a teren ten został już dość
dawno przyłączony do Kielc.
12. Na stronie 881 przy wsi Podmarzysz podano województwo krakow
skie zamiast kieleckie.
13. Na stronie 1012 przy części mia
sta Kielc Sieje podano stację KielceHerbskie, zamiast Kielce. Błąd wynikł
z mylnej lokalizacji na mapie 1 : 100 000,
przedwojennej.

14. Na stronie 1068 przy wsi Stani
sławów podano błędnie U.S.C. Bodzen
tyn, zamiast Jaworznia.
15. Na stronie 1167 przy Trzciankach
(p.1.13) podano mylnie gromadę i sta
cję Chęciny (7 km). Gromada jest
Sitkowka-Nowiny, tak samo stacja
(0,5 km).
III. Uwagi ogólne

a. Podział w „Spisie” części wsi na
osady, kolonie i przysiółki jest najzu
pełniej nieuzasadniony i gmatwa jesz
cze bardziej sprawę. Raczej wszystkie
te jednostki należy traktować jako
przysiółki, a właściwie jako części wsi.
b. Wszystkie przysiółki są częściami
konkretnych wsi i jest rzeczą koniecz
ną podanie tej przynależności.
Podał: Władysław Dzikowski

Ochrona terenów
górniczych
W drugiej połowie 1967 roku ukazał
się pierwszy zeszyt nowego kwartalni
ka „Ochrona Terenów Górniczych”.
Nowy kwartalnik, wydawany przez
Wyższy Urząd Górniczy, uzupełnia w
poważnym stopniu dotkliwą lukę, jaką
w dziedzinie ochrony środowiska geo
graficznego był brak czasopisma po
święconego ochronie powierzchni ziemi,
przy istnieniu czasopism poświęconych
ochronie wód i powietrza atmosferycz
nego. Powstanie czasopisma mającego
za cel ochronę terenów górniczych
było tym konieczniejsze, że obok roz
woju wydobycia węgla kamiennego
wystąpiły w ostatnim dwudziestoleciu,
w sposób masowy, szkody górnicze
wywołane rozwojem górnictwa od
krywkowego, związanego z wydoby
ciem węgla brunatnego, siarki, ma
teriałów budowlanych itp.
Powstały nowe nieznane uprzednio
problemy związane z eksploatacją od
krywkową, nastąpiło ogromne nasile
nie się szkód górniczych związanych z
rozwojem górnictwa podziemnego.
Obok ochrony powierzchni przed
szkodami górniczymi zarysowało się
także zagadnienie ochrony samych
złóż przed taką działalnością człowie
ka, która może uniemożliwić lub utrudnić ich eksploatację. Nowy kwar
talnik powinien odegrać doniosłą rolę
w dziedzinie działalności gospodarczej
człowieka w środowisku geograficz
nym, pokazując działaczom społecz
nym i gospodarczym złożoną proble
matykę zagadnień związanych z roz
wojem górnictwa i przemysłu i wpły
wem tego rozwoju na powierzchnię
ziemi. Pierwszy zeszyt czasopisma,
obok wypowiedzi prof, dr inż. B. Kru
pińskiego — przewodniczącego Pań
stwowej Rady Górnictwa, mgr inż. E.

Grotowskiego — prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i J. Ziętka — prze
wodniczącego Prezydium Wojewódz
kiej Rady Narodowej w Katowicach
przynosi następujące artykuły:
— Mgr T. Piodowski — Ochrona po
wierzchni w procesie górniczym,
— Mgr inż. Z. Boratyński, mgr inż.
K. Tomecki — Eksploatacja górnicza
podkładu węgla w filarze ochronnym
huty „R”,
— Mgr inż. J. Zajdel, dr inż. B.
Dżegniuk, inż. Z. Klimczak — Zasady
stosowania profilaktyki górniczej dla
zabezpieczenia obiektów i urządzeń

położonych w obrębie wpływów eks
ploatacji górniczej rud żelaza.
Ciekawą rubryką kwartalnika jest
Kronika prac Komisji Ochrony Po
wierzchni przed Szkodami Górniczymi
przy Wyższym Urzędzie Górniczym w
Katowicach.
Kwartalnik powstał na Śląsku w
środowisku specjalnie wrażliwym na
problemy związane z tematyką pisma.
Ułatwi to niewątpliwie redagowanie
pisma i przyciągnie liczne kadry autor
skie.
Nowemu wydawnictwu składamy
górnicze życzenia „Szczęść Boże”.
S. J. T.

ONOMASTICA. PISMO POŚWIĘCONE
NAZEWNICTWU GEOGRAFICZNEMU
I OSOBOWEMU — Rocznik XII. Wro
cław — Warszawa — Kraków 1967.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

leń. Trzeba także zauważyć, że między
nazwami urzędowo ustalanymi bywają
i nazwy pospolite ustalone dla pewnej
klasy ODieKtow, np. dla szkol akade
mickich kształcących m.in. rolników i
iesnikow — wyzsze szkoły rolnicze. Do
piero Vvyzsza Szkoła Rolnicza w Po
znaniu jest wyrażeniem spełniającym
funkcję nazwy własnej. Siormuluwane
przez Μ. Kucałę kryteria nazw włas
nych mają więc charakter pomocniczy
a nie zasauniczy.

Z działu Rozprawy i materiały wy
mienionego wyżej rocznika należy na
pierwszym miejscu omówić niewielką,
lecz interesującą pracę Μ. Kucały pt.
Co już jest, a co jeszcze nie jest nazwą
własną. Pytanie to staje bowiem przed
każdym geodetą i topografem zbierają
cym w terenie materiał nazewniczy i
napotykającym wyrażenia typu pod
lasem lub błonia dla obiektu znajdują
cego się rzeczywiście pod lasem lub bę
dącego pastwiskiem. Ta właśnie grupa
nazw jest przedmiotem rozważań w omawianym artykule.
Autor zakłada, że kryterium nazwy
własnej musi być oparte na indywidu
alnym stosunku nazw do obiektów na
zywanych i w rezultacie rozważań
stwierdza, że w wymienionej grupie
nazw nazwami własnymi są:
1) nazwy mające formę różną od for
my żywej (np. U Potoka, gdy u w zna
czeniu przy nie jest już używane);
2) nazwy odnoszące się tylko do
Wybranych obiektów (choć mogłyby się
odnosić również do innych) (np. gdy
spośród kilku pól leżących na wzgó
rzach tylko jedno lub niektóre bywają
nazywane Górki);
3) nazwy wybrane spośród okreś
leń obocznych, jako wyłączne dla da
nych obiektów (np. gdy pole można by
nazwać za wodą, pod górą, koło dębu
a nazywa się je zawsze np. Koło Dę
bu);
4) nazwy wprowadzone lub zatwier
dzone urzędowo.

Podczas gdy przyjęte założenie jest
słuszne, to ostatecznie sformułowane
kryteria wydają się być sprzeczne z
tym założeniem. Autor traktuje bo
wiem jako nazwy własne określenia
typu pod lasem także i wtedy, kiedy
dotyczą one nie tylko jednego ale tak
że i niektórych pól spośród wielu pól
leżących faktycznie pod lasem (s. 159).
Podobnie forma nazwy nie może być
ostatecznym kryterium nazwy własnej,
zważywszy, że lokalna terminologia
topograficzna często posiada archaiczną
formę i opiera się na dawnym słow
nictwie. Można również wykazać, że
także wiele nazw pospolitych dotyczą
cych obiektów w terenie jest wybra
nych spośród innych możliwych okreś-

Zastrzeżenia budzi także niespreCyzowanie znaczenia niektórych pojęć
o podstawowym charakterze dla roz
patrywanego zagadnienia. Jeśli autor,
słusznie zresztą, stwierdza, że odręb
ność znaczeniowa należy niemal do de
finicji nazw własnych, to należałoby
stwierdzić, co rozumie się pod poję
ciem znaczenie (s. 153). Czy znaczenie
nazwy własnej jest jej znaczeniem lek
sykalnym, tj. tkwiącym w materiale
językowym tej nazwy, czy też wynika
ono ze stosunku do oznaczonego obiek
tu? Podobnie należało by określić, na
czym polega indywidualny stosunek
nazwy własnej do jej przedmiotu. Czy
chodzi tutaj o indywidualne cechy
materiału językowego, czy też o jedno
znaczną relację między nazwą a ozna
czonym obiektem.

Konieczne jest również określenie
zakresu zbioru nazw, w którym powi
nien być zachowany indywidualny cha
rakter nazw. Np. czy to ma być zbiór
nazw na terenie objętym jednym ar
kuszem mapy, czy też na terenie da
nej jednostki osadniczej lub jej części.

Z prac znajdujących się w roczni
kach Onomástica kartografów interesu
ją publikacje nazw zebranych w te
renie. Materiał taki zawiera artykuł
Tamary Buch o nazwach toni rybac
kich na jeziorze Gaładuś, woj. biało
stockie. Praktyczne znaczenie dla te
renowych prac nazewniczych w karto
grafii Wielkoskalowej ma praca J. Bu
baka o ludowej etymologii kilkunastu
nazw miejscowych z rejonu Chochoło
wa, tym bardziej, że autor zestawia ją
z etymologią naukową. Autor stwier
dza, że etymologia ludowa przy naz
wach urobionych od terminów topogra
ficznych pokrywa się zwykle z etymo
logią naukową.
Ti. Gornowicz zajmujący się rodowy
mi nazwami miejscowości na Podlasiu
opiera się na materiale znajdującym
się w niektórych opublikowanych źród
łach historycznych. Historyczny mate
riał nazewniczy z okolic Michalic, pow.

namysłowski, przynosi też artykuł S.
Reczka. Niestety okazuje się, że nie
wszystkie formy odpowiadają nazwom
miejscowości ustalonym po roku 1945,
np. dawny Boguchwałów jest dziś Bu
kową Śląską. Kwestia ewentualnego
powrotu do autentycznych polskich
nazw jest aktualna również na innych
ziemiach zachodnich i północnych.

Z pozostałych prac odnotuję artykuł
A. Wilkonia charakteryzującego nie
zbyt liczne nazwy miejscowości koń
czące się na -owce i -ince (np. Tyszow
ce, Witoszyńce) występujące w okoli
cach Białegostoku, Przemyśla i Nowe
go Targu. E. Pawłowski kwestionuje w
swoim artykule rumuńskie pochodzenie
kilku nazw z rejonu Zachodnich Kar
pat.
W dziale recenzji i polemik bezpo
średnio dotyczy kartograficznych prac
nazewniczych artykuł Mieczysława Ka
rasia pt. O zbieraniu materiałów topoUomasiycznych w terenie. (Odpowiedź
na artykuł J. Gotaskiego). Jest to bar
dzo żywa reakcja na opublikowany w
nr 7/1965 Przeglądu Geodezyjnego ar
tykuł pt. Problematyka współpracy
kartografów z Komisją Ustalania Nazw
Miejscowości i Obiektów Fizjograficz
nych.

Μ. Karaś zaprzecza na wstępie, ja
koby językoznawcy nie zajmowali się
przedmiotami posiadającymi nazwy i
dochodzi do wniosku, że ustalenie
przedmiotu (podkreślenie J. G.) oznaczonego nazwą nie może być do
meną kartografów. Po tym stwierdze
niu mającym zasadnicze znaczenie dla
wzajemnych stosunków między karto
grafami a językoznawcami Μ. Karaś
przechodzi do kwestionowania zawar
tej w artykule J. Golaskiego oceny
kartograficznej przydatności materia
łów Komisji. Mimo totalnego charakte
ru polemiki (Μ. Karaś usiłuje uspra
wiedliwić nawet urzędowe ustalenie
dwu różnych nazw dla tej samej góry)
końcowe zdania wydają się zapowiadać
możliwość uzgodnienia kompetencji ba
dawczych i ułożenia współpracy.

O tym, że językoznawcy, a w szcze
gólności Μ. Karaś, dostrzegają w kartografacn partnerów, świadczy pośred
nio dokonane przez Μ. Karasia omó
wienie książki P. Nitscha poświęconej
polskiej terminologii topograficznej.
Recenzent stwierdza m.in. dużą przy
datność tej pracy dla geografii, geode
zji i kartografii. Do niedawna darem
nie było szukać podobnych sformuło
wań w pracach polskich językoznaw
ców.
W dziale Stan badań nazewniczych
znajdujemy sylwetkę zmarłego slawisty i onomasty Tadeusza Lehra-SpłaWiiiskiego pióra C. Bartuli oraz omó
wienia badań nazewniczych w Jugo
sławii P. Simunovica i amerykańskie
go pisma nazewniczego „Names” Z.
Klimka.
Μ. Karaś zamieszcza sprawozdanie
z IX Międzynarodowego Kongresu Onomastycznego w Londynie 1966 r. Nie
które referaty wygłoszone na tym kon
gresie zainteresowałyby z pewnością
kartografów.

Janusz Golaski
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Dr Ing. OTTO WEIBRECHT

Stecometr z automatycznym urządzeniem rejestrującym
1. Wstęp. „Fotogrametria jest sztuką unikania obliczeń”.
Hasło to używane często jako reklama dla nowej metody,
jaką jest fotogrametria, posiadało swój pełny sens. Zada
nia opracowań Stereofotogrametrycznych wykonywane mo
gły być bowiem w sposób bardzo komunikatywny na
instrumentach różnych rodzajów i konstrukcji, które za
liczyć należy do gatunku instrumentów analogowych.
Rachunkowe rozwiązywanie zadań fotogrametrycznych
nie znajdowało zastosowania w praktyce ze względu na
duże rozmiary i znaczne zaangażowanie czasu jako zasad
niczego wskaźnika ekonomicznego, wykazującego ujemne
cechy dla praktyki na etapie rozwiązywania zadań rachun
kowych, w najkorzystniejszym przypadku za pomocą aryt
mometru.
W ten sposób zanika zupełnie rozwój fotogrametrii ana
litycznej pomimo stosunkowo wczesnych i licznie opraco
wanych podstaw teoretycznych.
Zacytowane na wsiępie hasło straciło jednak swoją
wartość i znaczenie z chwilą pojawienia się elektronowych
automatów liczących. Rozwój w dziedzinie fotogrametrii,
a szczególnie na odcinku fotogrametrycznych metod obli
czeniowych, jest dziś tak dalece zaawansowany, że foto
grametria analityczna zajmuje co najmniej taką samą po
zycję jak metody fotogrametrii analogowej.
Główną dziedziną zastosowania metod analitycznych jest
aerotriangulacja oraz metody opracowań punktowych
w dużych skalach. Warunkiem jednak zastosowania tych
nowoczesnych metod opracowań jest posiadanie właściwego
instrumentu umożliwiającego uzyskanie pomiarowo-technicznego podkładu dla dotychczas znanych metod fotogra
metrii analitycznej. Na przestrzeni ostatnich 10 lat powstał
szereg tego rodzaju precyzyjnych instrumentów pomiaro
wych. O większości z nich można dziś powidzieć, że w wy
niku wygórowanych dokładności i związanych z nią nakła
dów, instrumenty te wyszły dalece poza wymagania i moż
liwości praktyki fotogrametrycznej. Stwierdzenie to zna
lazło całkowite potwierdzenie w praktycznie wykonanych
pracach.
Uwagi godna różnica pomiędzy fotogrametrią analityczną
a konwencjonalną pod względem dokładności nie występuje
nawet wtedy, gdy do procesu włączy się precyzyjne auto
maty pomiarowe, których producent zapewnia im dokład
ność pomiarową wynoszącą 1 μm (mikron). Dokładność ta
dla zdjęć lotniczych zawiera się w granicach 5 μm do
9 μm i żadne zastosowanie precyzyjnych Stereokomparatorów lub precyzyjno-uniwersalnych instrumentów opraco
wujących nie jest w stanie dokładności tej przekroczyć.
Nasuwa się pytanie, czy właściwe jest dla realizacji zadań
fotogrametrii analitycznej, użycie takich Sterokomparatorów precyzyjnych, których koszt produkcji pokrywa się
z ceną instrumentu (autografu) uniwersalnego I rzędu. Pro
blem ten staje się wyraźniejszy, jeżeli uwzględni się fakt,
że wykorzystanie metod fotogrametrii wymaga posiadania
Stereokomparatora precyzyjnego, a również i automatu
liczącego, których cena nie wymaga komentarzy.
W wielu przypadkach do wyznaczania danych pomiaro
wych dla zadań fotogrametrii analitycznej znajduje zasto
sowanie komparator jednoobrazowy. Ze względu na nie
zwykle wysoką dokładność pomiarową (średni błąd współ
rzędnej wynosi ± 1 μm) oraz na dostępną cenę, na uwagę
zasługuje także przykład do mierzenia współrzędnych 3030
,,Koardimatermessgerat 3030” produkcji Zeissa z Jeny.
Ekonomika tego instrumentu wzrośnie znacznie, gdyż w nie
długim stosunkowo czasie zostanie on wyposażony w urzą
dzenia rejestrujące. Komparatory jednobrazowe tego stop
nia dokładności mogą zastąpić w wielu przypadkach dro
gie Stereokomparatory precyzyjne, zwłaszcza gdy chodzi
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o pomiary z najwyższą dokładnością. Oczywiste, że użycie
tak dokładnego komparatora jednoobrazowego jest celowe,
gdy idzie o pomiar punktów sygnalizowanych lub siatek
kwadratów. Potrzeba jednoznacznego określenia punktu
oraz trudności związane z identyfikacją punktów stanowią
dziś jeszcze przeszkodę do szerszego wykorzystania podob
nych instrumentów jednoobrazowych w fotogrametrii.
W związku z tym uzasadnione są żądania domagające się
wyprodukowania stereoskopowego komparatora lotniczego,
którego dokładność i cena mogłyby być przyjęte przez
użytkowników.
Doświadczenia, jakie zebrano w praktyce odnośnie steTeokomparatora 1818 — Zeissa pod względem dokładności
oraz zainteresowanie tym stosunkowo prostym instrumen
tem potwierdzają, że dokładność pomiaru współrzędnych
oraz paralaks, wynosząca ±3,5«m jest zupełnie wystar
czająca dla dzisiejszych potrzeb i wymagań fotogrametrii
analitycznej. Stereokomparator 1818, którego konstrukcja
w dużym stopniu była pomyślana do opracowań zdjęć na
ziemnych, nie posiadał urządzenia rejestrującego, co stano
wiło wyczuwalny mankament. Okoliczność ta nie odstrasza
licznych użytkowników od posługiwania się tym prostym
i tanim instrumentem również do pomiarów na zdjęciach
lotniczych.
Przystąpiono więc w Jenie do opracowania nowego steTeokomparatora precyzyjnego, przy czym postawiono sobie
zadanie wypełnienia luki powstałej pomiędzy Stereokomparatorem 1818 a dużymi precyzyjnymi automatami pomiaro
wymi. W ten sposób powstał nowy precyzyjny instrument
pomiarowy z automatycznym urządzeniem rejestrującym,
uzyskany stosunkowo małym kosztem. Instrument ten cha
rakteryzuje się wystarczającą dokładnością, zwiększonym
zasięgiem pomiarowym oraz wygodną obsługą, spełniając
w ten sposób wszystkie wymagania nowoczesnych metod
fotogrametrii analitycznej. Nowy ten Stereokomparator pod
nazwą „Stekometr” z Jeny zwraca uwagę na możliwości,
jakie stwarza system przeliczania danych fotogrametrycz
nych.

2. Stecometr
Odpowiednio do wymagań ekonomicznego przeprowadza
nia prac analityczno-fotogrametrycznych, stekometr składa
się ze Stereokomparatora precyzyjnego do pomiarów oraz
z urządzenia do automatycznej rejestracji współrzędnych
tłowych oraz paralaks (rys. 1).
Rys. 1. Stecometr z urządzeniem rejestrującym — widok ogólny

Do dalszych przeliczeń danych pomiarowych dla celów
aerotriangulacji służy średnio szybki i średnio duży auto
mat liczący, jak na przykład „ZRA-1”, produkowany w Je
nie. Dla opracowań analitycznych pojedynczych modeli
wystarczy tani elektronowy automat liczący, jakim jest
,,Cellatron SER 2”.
387.4
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2.1. Instrument pomiarowy. Instrument pomiarowy „stekometru” (rys. 2) stanowi Stereokomparator precyzyjny do
pomiaru zdjęć lotniczych, którego zasady konstrukcji po
dobne są do Stereokomparatora 1818. W wyniku daleko
idącego zachowania zasady pomiaru według Abbego (rys. 3)
możliwe było (pomimo zwiększenia zasięgu pomiaru i for
matu zdjęć) uzyskanie dokładności znacznie przekraczają
cych dokładności uzyskiwane Stereokomparatorem 1818,
wynoszące ± 3,5.
Badania dokładności w prototypie „Stecometru”, wyko
nane metodą Hallerta, wykazały w wyniku pomiaru siatki
kwadratów w 25 punktach średnie dokładności dla współ
rzędnych i paralaks wynoszące ± 2 um.
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gni), jednoczesną dla obydwóch zdjęć zamianę paralaksy
podłużnej na poprzeczną. Zamiana tych paralaks pożądana
jest szczególnie w zagadnieniach fotogrametrii analitycznej.
Poza tym można dokonywać odpowiednich obrotów optycz
nych poszczególnych zdjęć oddzielnie za pomocą jednego
z pryzmatów Dovego.
Pożytecznym uzupełnieniem instrumentu pomiarowego
jest, zakładany na życzenie, aparat fotograficzny, za pomocą
którego zarejestrować można fotograficznie fragment owego
zdjęcia pomiarowego wraz z nastawionym na odpowiedni
szczegół znaczkiem pomiarowym w skali 1 :1 oraz kolej
nym numerem zdjęcia. Tego rodzaju rejestracja fotogra
ficzna służy do wyeliminowania błędów identyfikacji
punktów oraz doskonale spełnia rolę opisu topograficznego
punktów pomiarowych, które normalnie wykonuje się
w rysunku odręcznym. Do tych celów może być wykorzy
stany cały szereg małoobrazkowych aparatów fotograficz
nych jak: Contax II, S,D,E,P, FE, LEICA, Robot I, II,
Pentacon, Practica I do IV, Praktiflex, Exa, Exakta Varex

Rys. 3. Bieg promieni w Stecomelrze

Rys. 2. Stecometr — instrument pomiarowy

W Stecometrze można mierzyć zdjęcia aż do formatu
23X23 cm. Obserwacja zdjęć odbywa się za pośrednictwem
stałych okularów od dołu, a ich oświetlenie — od góry.
Powiększenie instrumentu jest zmienne i w wyniku wymia
ny okularów zmieniać je można według wyboru na 6-, 12ɪ 18-krotne. Dla wszystkich trzech powiększeń obserwacYjnych otrzymuje się stosunkowo duże pole widzenia.
W odniesieniu do płaszczyzny zdjęcia średnice poszczegól
nych pól widzenia kształtują się następująco: 32 mm dla
Powiększenia 6-krotnego, 25 mm dla powiększenia 12-krotnego oraz 17,5 mm dla powiększenia 18-krotnego. Sześć
rożnych co do wielkości i kształtu świecących znaczków
Pomiarowych może być wprowadzonych według wyboru
do wiązki obserwacyjnej. Dla właściwego dopasowania
koloru znaczka pomiarowego do właściwości mierzonego
*djęeia lotniczego można wybrać trzy różne kolory znacz
ków pomiarowych, a jasność ich regulowana jest łącznie.
.Regulacja jasności światła oświetlającego zdjęcia odbywa
sι⅛ dla każdego zdjęcia oddzielnie. Pryzmaty Dovego,
umieszczone na drodze optycznej promieni obserwacyjnych
(rys. 4), umożliwiają (po przestawieniu odpowiedniej dżwi-

Rys. 4. Stecometr — schemat instrumentu pomiarowego

i Praktina. Ponieważ wiązka promieni doprowadzona zostaje do aparatu fotograficznego z lewej części układu
optycznego, zakładać należy aparat fotograficzny mało
obrazkowy do instrumentu pomiarowego bez obiektywu.
Stereoskopowe umieszczenie znaczka pomiarowego na
żądanym punkcie dokonuje się ruchem pokręteł ręcznych
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umieszczonych na przedniej ścianie instrumentu pomiaro
wego, w odpowiednich kierunkach: ruch x' — przesuwa
obydwa zdjęcia jednocześnie, ruch y — przesuwa ruchomą
część Stereomikroskopu, ruch px — przesuwa zdjęcie prawe
względem zdjęcia lewego, a ruch py — zdjęcie lewe wzglę
dem zdjęcia prawego. W celu przyśpieszenia strojenia in
strumentu oraz pomiaru znacznie oddalonych od siebie
punktów wykorzystuje się dla ruchu x, i y' napęd silni
kowy do nastawień przybliżonych. Dla pomiaru paralaks
podłużnych i poprzecznych wykorzystać można (po odpo
wiednim przełączeniu dźwigni) również i tarcze nożne.
Dzięki takiemu rozwiązaniu można wykonywać wszystkie
cztery ruchy jednocześnie, co również w zasadniczy spo
sób wpływa na skrócenie procesu pomiarowego.
Spełniając wszystkie wymagania stawiane przy opraco
waniach zdjęć lotniczych, przewidziano również możliwość
pełnego obrotu poszczególnych nośników fotogramów o 400B.
Dla pomiarów współrzędnych tłowych w kierunku x' i y
przewidziano każdorazowo zakres od 0 do 280 mm. ParaIaksy podłużne px mierzyć można w zakresie od —10 do
+ 130 mm, a paralaksv poprzeczne py, w zakresie od
—40 mm do +40 mm. W samym instrumencie pomiarowym
nie przewidziano możliwości odczytu pomierzonych współ
rzędnych oraz paralaks. Pomierzone wartości x' i y', px
oraz py przekazywane są, po naciśnięciu włącznika nożnego
umieszczonego pomiędzy tarczami nożnymi za pośrednic
twem selsynów do urządzenia rejestrującego. W urządze
niu rejestrującymi można odczytać te wartości na odpo
wiednich licznikach, ponadto zapisywane są one w postaci
odpowiedniego wykazu przez elektryczną maszynę do pisa
nia lub rejestrowane na taśmie perferowanej bądź kartach
dziurkowanych.
2.2. Urządzenie rejestrujące.
Urządzenie rejestrujące
stanowi oddzielną grupę konstrukcyjną „stecometru”.
Urządzenie to może być umieszczone z dowolnej stro
ny obok instrumentu, gdyż połączone jest ono jedynie za
pomocą przewodów elektrycznych. Podstawa w kształcie
stołu zawiera liczniki oraz ich doprowadzenia, klawiaturę
obsługi oraz elektryczną maszynę do pisania, wraz z per
foratorem i czytnikiem taśm perforowanych, względnie
dziurkarką do kart. Urządzenie rejestrujące sterowane jest
przez instrument za pośrednictwem selsynów i umożliwia
odczyt 4-miejscowego numeru punktu, jak również, cztery
6-miejscowe wartości x', y" i px, py. Aby uniknąć dużej
liczby obrotów rolek liczników współrzędnych i paralaks,
zastosowano po raz pierwszy dla czynności wyrównania
liczników sprzęgła magnetyczne. Mechanizm ten zapamię
tuje położenie ostatnich dwóch miejsc, a wartości wyrów
nane podaje po uprzednim uruchomieniu klawisza wyrów
nującego lub rejestrującego. Za pośrednictwem pokręteł na
stawione moga być ponadto na licznikach dowolne wartości
początkowe. Elektryczna maszyna do pisania SE 5 zapewnia
rejestrację danych liczbowych w postaci czytelnego wykazu
współrzędnych lub na taśmie perforowanej. Użyta na ży
czenie dziurkarka kart „Optimatik” umożliwia zapis war
tości pomiarowych na kartach dziurkowanych. Najmniejsza
wartość licznika i urządzenia rejestrującego wynosi
0,002 mm.
Klawiatura na pulpicie obsługi stwarza liczne możliwości
tworzenia protokołu pomiarowego: zmienić można kieru
nek obrotów liczników; liczniki można całkowicie odłączyć;
połączenie poszczególnego licznika z maszyną do pisania
może bvć dowolnie przerywane.
Dodatkowo do każdego numeru punktu, współrzędnej lub
wartości paralaksy mogą być rejestrowane maksymalnie
4 różne symbole, za pomocą których można cechować od
powiednio wartości pomiarowe, zapisane w protokole ,ma
szynowym. Symbole te rejestrowane są również na taśmie
perferowanej i mogą być wykorzystywane w procesie, obli
czeniowym jako specjalne rozkazy organizacyjne. Licznik
punktowy wykazujący ciągle kolejny numer punktu, za
mienić można w 4-miejscową punktową klawiaturę ręczną,.
Za pomocą drugiej klawiatury ręcznej można powiększyć
ilość miejsc dla numeru punktu do 8 miejsc. W ten spo
sób istnieje np. możliwość stałego podawania numeru zdję
cia lub innych stale powtarzających się informacji dotyczą
cych danego pomiaru. Specjalne klawisze przewidziane są
ponadto dla wykazania gotowości pomiarowej instrumentu,
dla prześledzenia etapu wyrównania, jak również procesu
rejestracji.
W czasie wyrównania liczników, trwającego około 4 se
kundy, rolki liczników zostają wyrównane i naprowadzone
na właściwe wartości odczytu. Nastawienia ich przyjmo
wane są przez pamięć urządzenia, a selsyny w instrumien-
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cie pomiarowym są w tym czasie zablokowane. W końco
wej fazie tego procesu następuje właściwa rejestracja przez
odczytanie liczb z pamięci urządzenia oraz wypisanie ich
przez maszynę do pisania i zarejestrowanie na taśmie per
forowanej. Całkowity przebieg rejestracji trwa około 17 se
kund. Po czterech pierwszych sekundach następuje odblo
kowanie selsynów instrumentu pomiarowego tak, że ope
rator może już przystąpić do nastawienia następnego punktu
pomiarowego. Elektryczna maszyna do pisania ,,Colletron
SE 5” ma tę szczególną zaletę, że poza perforatorem pracu
jącym według wyboru w systemie 5- lub 8-kanałowym,
wbudowany jest ponadto czytnik taśm perforowanych. Za
jego pomocą można otrzymać z taśm perforowanych proto
koły liczbowe oraz wtórniki taśm perforowanych. Na szynie
sterującej elektrycznej maszyny do pisania mogą być wpro
wadzone dodatkowe kontakty, za pomocą których wyklu
czyć można z rejestracji (na życzenie) określone wartości
pomiarowe.

3. Nowy system przeliczania danych dla punktowej
fotogrametrii analitycznej
Pomiar współrzędnych tłowych oraz paralaks w stereokomparatorze precyzyjnym dostarcza potrzebnych danych
wyjściowych dla fotogrametrii analitycznej. Proces oblicze
niowy postępuje dalej przez przeliczenie danych pomia
rowych i kończy się na rejestracji wyników obliczeń. Od
powiednio do postawionych zadań oraz sposobu przepro
wadzania obliczeń, wybrać należy każdorazowo najwłaściw
szą metodę obliczeń oraz odpowiednie metody obliczeń po
mocniczych. Zasadniczo do ekonomicznego przeprowadzenia
aerotriangulacji nadają sie znane średnio duże i średnio
szybkie automaty liczące. Dzięki urządzeniu rejestrującemu
stecometru na automatach wymienionych wyżej mogą być
obliczone informacje zarejestrowane na taśmach perforo
wanych lub kartach dziurkowanych systemem „off-line”.
Do przeprowadzenia opracowań punktowych pojedynczych
modeli dla potrzeb fotogrametrii Wielkoskalowej mogą zna
leźć wprawdzie zastosowanie duże i stosunkowo drogie
automaty liczące, jednakże zadania te wykonać można
z powodzeniem również za pomocą prostszych i tańszych,
małych elektronowych automatów liczących. W tym przy
padku okazuje się korzystne zastosowanie zasady „off-line”,
jeżeli kod wyjściowy instrumentu pomiarowego zgodny
jest z kodem wejściowym automatu liczącego. Znaczne
przyśpieszenie całkowitego procesu obliczeniowego możliwe
jest wtedy, gdy wykorzystana może być zasada „on-line”,
tj. gdy wartości pomierzone w Stereokomparatorze, wpro
wadzone są bezpośrednio do urządzenia liczącego. Przez te
go rodzaju połączenie instrumentu pomiarowego z automa
tem liczącym powstaje optymalna zasada przeliczania war
tości pomierzonych na zdięciach lotniczych dla punktów
opracowań analitycznych. Zasada ta wykorzystywana .może
bvć dla wielu zadań fotogrametrii analitycznej.
Skonstruowany w Jenie „stecometr” oraz mały elektrono
wy automat Iiczacv sterowany programowo ,,Cellatron 2”
stworzył po raz pierwszy możliwość opracowania i wyko
rzystania takiego systemu przeliczania danych, który może
być użyty ekonomicznie z wykorzystaniem zasady „on-li
ne”. Przebieg opracowania podzielony został przy tym na
dwa etapy robocze. Początkowo w oparciu o pomiar na
stecome*rze i obliczenia w małym automacie liczącym wy
znaczane zostają elementy orien*acji zewnętrznej. Dalej wy
konać można pomiar dowolnej ilości punktów oraz uzyskać
w wyniku obliczeń automatu liczącego ich dane końcowe.
Dla wyznaczenia elementów orientacji zewnętrznej potrzeb
ny jest czas obliczeń wynoszący 15 do 20 minut, podczas
gdv do wyznaczenia współrzędnych przestrzennych poszcze
gólnych punktów Wybranvch do opracowania, zużycie czasu
wv∏osi tvlko 15 do 20 sekund dla jednego punktu. Szcze
gółowe omówienie stosowanych metod obliczeniowych oraz
wewnętrznej budowv svstemπ fotogrametrycznego przeli
czania danych wymaga odrębnego omówienia. Celowe wydaie sie podanie w tvm zestawieniu kilku uwag na temat
małego automatu liczącego .,Cellatron SER 2”.
..Cellatron SER 2” jest sterowanym programowo elektronowvm urządzeniem liczącym z wielostronnymi możliwoś
ciami wykorzystania; z łatwym programowaniem i nie
skomplikowaną obsługa. Przy użyciu ,,Cella4ronu SER 2”
jako niezależnego urządzenia liczącego, elektryczna maszy
na do pisania przyjmuje funkcję aparatury wprowadzającej
wejściowe dane liczbowe oraz podającej dane wynikowe
(wartości wyjściowe). Wykorzystanie urządzenia liczącego
w ramach fotogrametrycznego opracowania danych wymaga

dodatkowo wprowadzenia wartości pomiarowych wprost
ze Stecometru.
Rysunek 5 przedstawia schemat połączeń blokowych
przyrządu obrazujący budowę automatu liczącego w po
łączeniu ze Stecometrem w postaci znacznie uproszczonej
i schematycznej. Na rysunku przedstawiono ważniejsze
części instrumentu, których współdziałanie umożliwia prze
prowadzenie obliczeń programowych. Na podstawie po
szczególnych linii połączeń można się zorientować w kolej
nym przebiegu danych liczbowych pomiędzy poszczególnymi
zespołami w procesie obliczeń. Wszystkie informacje wpro
wadzone z zewnątrz za pośrednictwem przyrządu wprowa
dzającego dane, przekazywane są w postaci liczb w układzie
dziesiętnym do urządzenia wprowadzającego. W urządzeniu
tym, każda spośród wprowadzonych liczb przedstawiana
iest od razu bezpośrednio w kodzie układu dwójkowego.
Stąd informacje kodowane, będące wielkościami rachun
kowymi, przekazywane sa do pamięci obiegowej R. Rozka
zy przechodzą przez pamięci obiegowe R oraz pamięć AC
i trafiają do rejestru rozkazów B. Rejestr rozkazów B oraz
licznik rozkazów C stanowią dwie ważne części wyposaże
nia urządzenia LW, stanowiącego centralny układ sterowni
czy dla wszystkich operacji wykonywanych w automacie.
Z mechanizmu wiodącego LW, przeprowadzone są prze
wody sterując do wszystkich zespołów przyrządu. Zada
nie licznika rozkazów C polega na przestrzeganiu progra
mowanych kolejności powoływania odpowiednich rozkazów
z pamięci rozkazów BS i na przekazywaniu ich do reje
stracji rozkazów. W rejestrze tym mechanizm sterujący
odczytuje dany rozkaz i dba o właściwy przebieg odpo
wiedniej operacji.
Wielkości rachunkowe moga bvć natychmiast przeliczane
nr~ez pamięć obiegową R. mogą być również przekazywane
prze? pamięć obiegową AC do pamięci Iiczbowei ZS. Adresv, miejsca przecinków oraz rozkazy przeskoków wprowa
dzane są bezpośrednio do rejestru rozkazów B za pośred
nictwem maszyny do pisania SM względnie klawiatury
funkcyjnej FT.
Podstawowe rodzaje obliczeń jak: dodawanie, mnożenie
i dzielenie Wvkonvwane są w urządzeniu Iiczacvm RW.
W czasie tvch obliczeń połączone zostają ze soba według
programu odpowiednie informacje zawarte w pamięci obiegowei R oraz pamięci obiegowej AC. Mechanizm liczący
posiada dwa wejścia dla obydwu operatorów uczestniczą
cych w jednym rachunku oraz jedno wyjście do dalszego
przekazywania wyniku. Ponadto w mechanizmie liczącym
znajduie się urządzenie sterownicze do przesuwania miejsca
Przecinka w obydwu operatorach, według znanych reguł
arytmetycznych. Pamięć liczbowa ZS posiada iedno wejście
Połączone z wyjściem pamięci obiegowej AC. Przewodem
tvm przekazywane są wszystkie Iiczbv powstałe w pamięci
pHiegowej AC jako wyniki pośrednie lub końcowe jednego
rachunku, przeznaczone do przechowania, jak również te
1’czby, które wprowadzane są z zewnątrz, za pośrednictwem
maszyny do pisania lub innego mechanizmu wprowadzają
cego. a które odbvé mają drogę Ponrzez mechanizm wpro
wadzający EW i obydwie pamięci obiegowe R i AC Ho pa
mięci liczbowej. W ostatnim przvnadku namieć AC służy
iako pamięć pośrednia na drodze informacji do pamięci licz
bowej. Wyjście pamięci liczbowej prowadzi do Obvdwu pa
mięci Obiegowvch R i AC. W ten sposób Iiczhv przeznaczone
dO łączeń w urządzeniu Iiczacvm moga bvć stawiane ∏o
dyspozycji i wydawane do innych wartości z pamięci licz
bowej przez pamięć obiegową AC. względnie wartości łp
moga być doprowadzone do urządzema Wvdaiacego AW
(podającego dane końcowe). W urządzeniu Wydajacvm za
mienione zostaja wartości zakodowane, przez Rvzekavamern
'ch do maszvnv piszacej. na Iiczbv dziesiętne, a nastennie
Wvpisvwane przez maszvne. Podczas wprowadzania progra
mu, pamięć rozkazów zaopatrywana iest przez pamięć ohiegowa AC. przv czvm pamięć ta spełnia w tvm Rrzvnadkii
funkcje pamięci pośredniej. Wyjście pamięci rozkazów nroWadzi do urządzenia wiodącego. Tam właśnie trafiaia
w zaprogramowanej koleiności rozkazy w celu sterowania
przebiegu operacji rachunkowych. Przy sterowaniu progra
mowym z taśmv perforowanej rozkazy trafiają z Czvtnika
taśm perforowanych bezpośrednio do rejestru rozkazów
i przerabiane są w systemie .,start-stop”.

Pamięci obiegowe R i AC, pamięć liczbowa ZS, pamięć
rozkazów BS, jak również liczba taktów dla sterowania
i synchronizacji przebiegu procesu roboczego umieszczone
są na bębnie magnetycznym, służącym jako pamięć robocza
maszyny do przyjmowania wielkości rachunkowych oraz
rozkazów programowych. Liczba obrotów bębna, wynosząca
1500 na minutę, daje średni czas dostępu do komórek pa
mięci, wynoszący około 0,02 sekundy. Pamięć liczbowa oraz
pamięć rozkazów posiadają pojemność wynoszącą po
63 miejsca pamięci. Każde z tych miejsc pamięci posiada
długość wynoszącą 12 „Tetrad”.

Rys. 5. Stecometr — urządzenie rejestrujące

Ponieważ w każdej pamięci rozkazów potrzebne są dla
każdego poszczególnego rozkazu tylko cztery „Tetrady”,
można łączyć każdorazowo trzy rozkazy w jeden wyraz
rozkazów i umieszczać go na jednym wspólnym miejscu
rozkazów. W związku z tym możliwe jest umieszczenie
189 rozkazów pojedynczych.
Jeżeli w jakimś programie zajdzie potrzeba użycia więk
szej liczby rozkazów pojedynczych tak, że przekroczona
zostanie pojemność pamięci rozkazów, wtedy istnieje moż
liwość zapisania programu na taśmie perforowanej w po
staci kombinacji odpowiedniej perforacji. Uzyskaną w ten
sposób dodatkową pamięć wykorzystać można bezpośrednio
do sterowania obliczeń programowych. Pamięć bębna ma
gnetycznego wypełniona być może w tym przypadku pro
gramami podrzędnymi. Poza tym przekazywanie rozkazów
programowych z taśm perforowanych na bęben magnetycz
ny oraz przejmowania danych liczbowych z taśm do pa
mięci liczbowej bębna magnetycznego. Dalej, w czasie prze
biegu programu, na skutek możliwości przeskoków od bęb
na na taśmy perforowanej i odwrotnie, możliwa jest wza
jemna kombinacja tych obydwu elementów pamięci. Dzięki
tej właściwości ,,Cellatron SER 2” użyty być może do prze
rabiania programów praktycznie nieograniczonych. Z tego
wynika, że nie ma przeszkód w wykorzystaniu go dla
celów fotogrametrii analitycznej.
Powstały na drodze kombinacji „Stecometru” i ,,Cellatronu SER 2” system przeliczania danych jako wypróbo
wany i optymalnie zaprogramowany nadaje się doskonale
do analitycznych opracowań fotogrametrycznych. Programy
obliczeń zapisane na taśmie perforowanej mogą być dostar
czane użytkownikowi.
W wyniku tej kombinacji instrumentów stworzony został
ekonomiczny system opracowań dla zagadnień fotogrametrii
analitycznej.
Ten nowy system, pracujący na zasadzie „on-line”, wy
pełnia zarówno pod względem ceny, jak i możliwości tech
nicznych lukę, pomiędzy kombinacją instrumentów opar
tych na zasadzie „off-line” oraz pracujących metodą ciągłą
„Analytical Plotter” (autograf analityczny).
Z IiiemieckiegO tłumaczył:
Mgr inż. Jan Konieczny
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Mgr inż. STANISŁAW KOLANOWSKI,

mgr inż. LECFI BROKMAN

UKD 528.9:655.31 (-35)

Wojewódzka pracownia karWgraficzno-reprodukcyjna
Kartografia Wielkoskalowa rozwija się u nas żywiołowo
i w całej rozciągłości tego pojęcia. Problematyka kartogra
ficzna w ogóle a zagadnienia produkcji map, ich opracowa
nia oraz reprodukcji — w szczególności, dociera i jest po
dejmowana w szerokim zakresie we wszystkich niemal jed
nostkach służb geodezyjnych zainteresowanych resortów
gospodarczych.
Wiedza kartograficzna jednakże i doświadczenie w za
kresie organizacji produkcji i aspektów technologicznych
praktyki kartograficznej nie stanowią najmocniejszej strony
szerokich kręgów zawodowego środowiska geodezyjnego.
Potrzeba rozwinięcia produkcji kartograficznej pociąga za
sobą konieczność organizacji odpowiednich jednostek wy
konawczych, jakimi są pracownie kartograficzno-reprodukcyjne.
Pracownie takie powstają w szeregu przedsiębiorstw
i biurach geodezyjnych. Zbierane fragmentarycznie infor
macje nie zawsze pozwalają kierownictwu określonego za
kładu pracy na wyrobienie sobie właściwego poglądu w
przedmiocie podstawowych aspektów organizacyjno-technologicznych.
Do aspektów tych należy zaliczyć:
— wybór odpowiednich technologii prac dostosowanych
do posiadanego zasobu mapowego oraz typowych potrzeb
w tym zakresie;
— kompletność zestawu urządzeń, maszyn i aparatury —
niezbędnych dla realizacji założonych technologii;
— aspekty technologiczne adaptacji istniejących pomiesz
czeń lub budowę nowych oraz podstawowe wymogi zawarte
w przepisach budowlanych i specjalnych;
— prawidłowe urządzenie poszczególnych pracowni zgod
nie z ich technologiczną funkcjonalnością;
— profil zawodovzy specjalistycznej kadry fachowców
i ich niezbędne ilości;
— urządzenia i pracownie towarzyszące a niezbędne dla
Orawidlowego prowadzenia produkcji i konserwacji apara
tury i maszyn;
— gospodarka materiałowa;
— informacja techniczno-handlowa w zakresie aparatury,
maszyn i urządzeń.
Na podstawie niedostatecznej i niepełnej informacji opie
rane sa niejednokrotnie decyzje o skutkach gospodarczych,
które nie zawsze wybierają rozwiązanie nejlepsze w danej
sytuacji.
Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym problemom prag
niemy zaprezentować koncepcyjny projekt technologiczny
typowej regionalnej pracowni kartograficzno-reprodukcyjnej, który powstał w wyniku społecznego zapotrzebo
wania służb geodezyjno-kartograficznych. Był on szeroko
i wszechstronnie konsultowany ze specjalistami pokrewnych
branż, oparty jest o aktualnie obowiązujące przepisy i do
czekał się już praktycznej realizacji w kilku krajowych
ośrodkach (po adaptacji warunków lokalnych).
Mamy nadzieję, że zaprezentowana problematyka zwróci
uwagę zainteresowanych i stanie się pomocą przy rozwią
zywaniu trudnych problemów zagadnienia produkcji karto
graficznej. Należy podkreślić, że przedstawione tu zagad
nienia nie wyczerpują tematu i wymagają szczegółowego
rozwinięcia w formie wytycznych bądź instrukcji organiza
cyjnych.
Przedstawiony tu projekt nie stanowi w założeniu nieza
leżnej jednostki produkcyjnej. Prezentowana koncepcja
odnosi się do wydzielonego działu w ramach większej
organizacyjnie jednostki, jaką jest na przykład przedsię
biorstwo geodezyjne. W związku z tym nie zostały roz
budowane w projekcie zagadnienia związane z ogólną ad
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ministracją i działami techniczno-organizacyjnymi przedsię
biorstwa. Poruszane zagadnienia ograniczają się do ram
nadzoru i administracji wydziałowej.
Projekt obejmuje następujące działy produkcyjne zwane
w dalszym ciągu pracowniami produkcyjnymi, jak również
działy bezpośrednio związane z produkcją kartograficzną
i reprodukcyjną. Są to:
1) pracownia kartograficzno-redakcyjna,
2) pracownia kartowania.
3) pracownia pierworysów i Czystorysow (kreślarsko- grawerska),
4) pracownia fotoreprodukcyjna,
5) pracownia kopii,
6) pracownia druku,
7) pracownia retuszu i montażu,
8) laboratorium (przygotowalnia roztworów roboczych),
9) pracownia przygotowania grawiury,
10) Introligatornia,
11) składnica map,
12) magazyn materiałów reprodukcyjnych,
13) kancelaria i kierownictwo pracowni,
14) dział informacji naukowo-technicznej i patentowej
oraz biblioteka techniczna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami bu
dynek mieszczący wymienione wyżej pracownie powinien
odpowiadać następującym warunkom:
— Powinien to być budynek murowany o trwałej stabil
nej konstrukcji, zlokalizowany w miejscu o stosunkowo
małym ruchu ulicznym, z daleka od trakcji kolejowej,
tramwajowej, względnie podziemnych tuneli trakcyjnych
będących źródłem wstrząsów. Eliminowanie wstrząsów
przemysłowych i trakcyjnych jest warunkiem niezmiernie
ważnym, zapewniającym prawidłowość eksploatacji takich
urządzeń precyzyjnych, jak aparaty fotoreprodukcyjne,
przetworniki optyczne i fotograficzne, koordynatografy,
prasy offsetowe i inne.
Ważnym zagadnieniem jest ilość kondygnacji budynku
przeznaczonego na usytuowanie pracowni kartograficzno-Teprodukcyjnych. Wszelkiego typu wieżowce (budynki
Wielkokondygnacjowe) narażone są na występowanie więk
szych wstrząsów i deformacji niż to ma miejsce w przy
padku niższej zabudowy. Budynki o niskiej zabudowie
2—3-kondygnacjowe, o stosunkowo dużej powierzchni każ
dej kondygnacji, poza zachowaniem warunku wyższej, sta
bilności są bardziej funkcjonalne i umożliwiają, właściwe
zlokalizowanie i wzajemne uzależnienie funkcjonowania
poszczególnych pracowni. Zlokalizowanie, poszczególnych
pracowni ma szczególne znaczenie dla właściwej organiza
cji pracowni i przebiegu wykonywanych czynności i jako
takie zostanie szczegółowo omówione w dalszej kolejności.
— Dla właściwego użytkowania budynku i prawidłowości
procesów produkcyjnych przebiegających w poszczególnych
pracowniach, ważny jest dobor najkorzystniejszego usytuo
wania projektowanego budynku w stosunku do stron świa
ta. To usytuowanie uzależnione jest od stopnia napromie
niowania słonecznego, kierunku padania tego promieniowa
nia w określonych godzinach użytkowania pracowni. Pro
mieniowanie słoneczne, szczególnie w okresie letnim ma
decydujący wpływ na stosunki termiczne i wilgotnościowe
panujące w poszczególnych pomieszczeniach, co nie jest
zagadnieniem obojętnym dla prawidłowego przebiegu pro
cesów kartograficznych i reprodukcyjnych. Kierując się
przytoczonymi względami należy budynek usytuować tak,
aby jedna ze ścian szczytowych posiadała orientację pół
nocną, w szczególnych przypadkach połnocno-wschodnią lub
też północno-zachodnią.

— Nie jest obojętna sprawa wysokości poszczególnych
kondygnacji projektowanego budynku. Wysokość ta po
dyktowana głównie gabarytami instalowanych urządzeń
Iotoreprodukcyjnych i reprodukcyjnych, powinna wynosić
3,30 m—3,50 m w świetle dla pomieszczeń przeznaczonych
na pracownie specjalistyczne. Wysokość pozostałych po
mieszczeń powinna być zachowana w granicach nie prze
kraczających 3,00 m. Wysokość pomieszczeń ma zasadnicze
znaczenie dla zachowania stabilności warunków klimatycz
nych, a więc wilgotności względnej i temperatury powietrza
i nie jest obojętna przy stosowaniu metod wymuszonej
wentylacji oraz klimatyzacji. Budynek powinien być wypo
sażony w następujące instalacje:
1. We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować
grawitacyjną wentylację naturalną, zapewniającą 4-krotną
całkowitą wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu
godziny.
2. W pomieszczeniach pracowni kartograficzno-redakcyjnej, kartowania, retuszu i montażu oraz w pracowni pierwory sów i czy story sów należy. zainstalować wentylację na
turalną, zapewniającą 6-krotną całkowitą wymianę powie
trza w ciągu godziny.
3. W pomieszczeniach pracowni: fotoreprodukcyjnych,
druku i Introligatorni należy zainstalować system wenty
lacji wymuszonej, zapewniający 10-krotną całkowitą wy
mianę powietrza w ciągu godziny.
4. W pomieszczeniach pracowni: kopii, przygotowalni
grawiury, laboratorium, magazynie — należy zainstalować
system wentylacji wymuszonej, zapewniający 10-krotną
całkowitą wymianę powietrza w ciągu godziny z jedno
czesnym zachowaniem warunku filtrowania odprowadza
nych przez ssawki zanieczyszczeń, przed ich wypuszczeniem
w atmosferę.
,
5. Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na jakość
i kartometryczność sporządzanej dokumentacji mapowej
jest zachowanie stałych warunków względnej wilgotności
powietrza w granicach 65—70% i temperatury powietrza
18—22oC. Zachowanie tych warunków jest znacznie ułat
wione, gdy wybrana jest właściwa lokalizacja poszczegól
nych pracowni, utrzymanie ich we właściwych granicach
jest możliwe dopiero po zastosowaniu odpowiednich urzą
dzeń klimatyzacyjnych, automatycznie sterowanych wska
zaniami hygrometru i wskazaniami termometru. Urządze
nia klimatyzacyjne powinny swoim wpływem obejmować
następujące pracownie: kartograficzno-redakcyjne, karto
wania, pierworysów i czystorysów, kopii, druku, retuszu
i montażu, przygotowania grawiury, składnicę map.
W zakresie ' urządzeń klimatyzacyjnych stosowane są
obecnie różne systemy i instalacje. Urządzenia klimatyza
cyjne zwane powszechnie klimatyzatorami, produkowane są
w wielu krajach Europy, szczególnie w Szwecji, Francji
i Anglii. W Polsce próby produkcji tego typu urządzeń
dały właściwe wyniki i obecnie krajowe urządzenia klima
tyzacyjne produkowane są głównie do wyposażenia statków
oceanicznych, pasażerskich i handlowych.
6. Do dalszych instalacji, niezbędnych w budynku prze
znaczonym na pracownie reprodukcyjne i fotoreprodukcyjne, należy zaliczyć osadnik i urządzenie do oczyszczania
ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do kanali
zacji miejskiej nie wolno odprowadzać żadnych ścieków
aktywnych chemicznie, a więc ścieków zanieczyszczonych
związkami kwasowymi i alkalicznymi. Należy zwrócić
uwagę, że tego typu ścieki odprowadzane są z następują
cych pracowni: fotoreprodukcyjnej, kopii, laboratorium,
przygotowalni grawiury.
7. Niezmiernie ważnym zagadnieniem, niezbędnym dla
właściwego funkcjonowania projektowanego budynku,
mieszczącego omawiane specjalistyczne pracownie, jest
oświetlenie naturalne. Wybór właściwego oświetlenia został
już dokonany przy lokalizacji budynku, gdzie przy usta-

wieniu szczytowej ściany budynku na północ, część po
mieszczeń pracowni będzie pod wpływem oświetlenia sło
necznego bezpośrednio padającego przez okna budynku, na
tomiast pozostała część zostanie zupełnie pozbawiona
oświetlenia bezpośrednio padającego. Ten podział jest ko
rzystny i dla przykładu podamy, że pracownie redakcyjne
i pracownie pierworysów oraz czystorysów będą wymagały
oświetlenia bezpośredniego, natomiast dla składnicy map,
pracowni fotograficznych, retuszerskich, oświetlenie bez
pośrednie jest niewskazane i wręcz szkodliwe.
Przy projektowaniu specjalistycznych pracowni karto
graficznych i reprodukcyjnych przewiduje się stosowanie
3 typów oświetlenia naturalnego, które zostały scharaktery
zowane następująco: oświetlenie „średnie” — dostosowane
do pracowni nie wymagających specjalnie dogodnych wa
runków świetlnych, a więc: składnicy map, pracowni fotoreprodukcyjnej, pracowni kopii, druku, retuszu i montażu,
magazynu materiałów reprodukcyjnych, laboratorium, pra
cowni przygotowawczej grawiury — zostało scharakteryzo
wane stosunkiem oszklonej powierzchni okien do po
wierzchni podłogi i w tym przypadku wyraża się maksy
malnym stosunkiem 1 : 5.
— Oświetlenie „dobre” przeznaczone dla następujących
pracowni: częściowo kartowania (koordynatograf — prze-
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tworniki optyczne), IntroIigatorni, kancelarii i kierownictwa
pracowni, działu informacji naukowo-technicznej i paten
towej oraz biblioteki technicznej — charakteryzują się sto
sunkiem powierzchni okien do podłogi 1 : 8.
— Oświetlenie „bardzo dobre” — przeznaczone dla na
stępujących pracowni: kartograficzno-redakcyjnych, karto
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wania, pierworysów i czystorysów “ charakteryzują SiQ
stosunkiem powierzchni okien do podłogi 1 : 10.
8. Instalacja zimnej i ciepłej wody łącznie z kanalizacją
jest niezbędna w następujących pracowniach i pomie
szczeniach Sanitarno-Socjalnych: Iotoreprodukcyjnej, kopii,
aruku, laboratorium, przygotowania grawiury, introligatorni, bufecie, stołówce, WC, umywalnie i łazienki.
9. Instalacja elektryczna w projektowanym budynku
dzieli się na 2 zasadnicze grupy: instalację oświetleniową
w postaci punktów świetlnych sufitowych, kinkietów
i punktów wtykowych oraz instalację 3-fazową o napięciu
380 V tzw. „siła” niezbędna dla funkcjonowania i podłą
czania szeregu przewidzianych aparatów i urządzeń.
Ponadto, ze względu na zachowanie obowiązujących wa
runków bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych
pomieszczeniach przewiduje się uziemienie instalacji elek
trycznej, mogące w pełni zabezpieczyć obsługę poszczegól
nych urządzeń przed porażeniem prądem elektrycznym
i zapewnić prawidłową eksploatację.
Instalację oświetleniową przewiduje się we wszystkich
pomieszczeniach, ilość sufitowych (ściennych) punktów
świetlnych jest uzależniona wymaganą, niezbędną siłą
oświetlenia poszczególnych pracowni, ilość punktów wty
kowych podyktowana jest ilością koniecznych odbiorników
energii elektrycznej, będących w użytkowaniu poszczegól
nych pracowników, będą to koordynatografy, lampy kreś
larskie, arytmometry, planimetry elektronowe i inne. Na
leży zwrócić uwagę na jakość oświetlenia z punktu widze
nia profilaktyki wzroku poszczególnych pracowników. Jest
to niezmiernie ważny argument, jednak — w naszych wa
runkach nader często lekceważony. Szczególnie mamy tu
na uwadze oświetlenie jarzeniowe. Naszym zdaniem (co
stwierdziliśmy Aia podstawie własnych obserwacji, doświad
czeń i literatury) oświetlenie jarzeniowe nadaje się głów
nie do oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz pomiesz
czeń przeznaczonych dla okresowego przebywania pracow
ników. Natomiast w pomieszczeniach stałej pracy, szcze
gólnie tam, gdzie wzrok pracownika pozostaje w ciągłym
napięciu, gdzie znajdują się w ruchu różne urządzenia
i maszyny, oświetlenie jarzeniowe działa wybitnie męcząco
na wzrok pracownika oraz na system nerwowy, powodując
przedwczesne zmęczenie. Dlatego też zaleca się stosowanie
w tych pomieszczeniach oświetlenia żarowego o określonej
sile światła.
Omawianą instalację oświetleniową zaleca się zainstalo
wać we wszystkich pracowniach, w ilości określonej po
trzebami. Elektryczna instalacja siły niezbędna jest w na
stępujących pracowniach: fotoreprodukcyjnej, kopii, druku.
Pobór mocy podyktowany jest maksymalnym wykorzysta
niem wszystkich urządzeń i stanowi sumę poboru poszcze
gólnych odbiorników.
10. Do niezwykle ważnych instalacji, przewidzianych
w budynku pracowni fotoreprodukcyjnych i reprodukcyj
nych należy zaliczyć urządzenia przeciwpożarowe. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami zabezpieczające urządze
nia przeciwpożarowe można podzielić na następujące grupy:
— hydranty z wężami parcianymi, instalowane na kory
tarzach i klatkach schodowych, których lokalizacja powin
na zapewnić szybkie użycie we wszystkich pomieszczeniach;
— gaśnice pianowe i koce azbestowe, umieszczane w ko
rytarzach,
— gaśnice tetrowe i śniegowe, dostosowane do gaszenia
urządzeń elektrycznych, znajdujących się pod napięciem,
jak również do gaszenia zasobu materiałów mapowych,
bez obawy zupełnego zniszczenia tych materiałów na sku
tek działania wody. Gaśnice te powinny znajdować się
w poszczególnych pracowniach, magazynie i składnicy map.
Dla pełnego zapewnienia bezpieczeństwa przechowywa
nych w składnicy cennych materiałów mapowych, koniecz
ne staje się zainstalowanie specjalnych czujników przeciw
pożarowych połączonych z instalacją sygnalizacyjną zarów
no na portierni budynku, jak i w odpowiednim dzielnico
wym oddziale straży pożarnej. Należy zwrócić uwagę, aby
personel poszczególnych pracowni był odpowiednio prze
szkolony i zaznajomiony z miejscem lokalizacji urządzeń
przeciwpożarowych i sposobem' posługiwania się nimi.
11. W projektowanym budynku przewiduje się dwa ro
dzaje podłóg.
a. Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na przeby
wanie ludzi — nie wodoodporne, np. w pracowniach: kartograficzno-redakcyjnych, kartowania, pierworysów i czy
storysów, retuszu i montażu, Introligatorni, składnicy map,
kancelarii i dziale informacji naukowo-technicznej.
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b. Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na prze
bywanie ludzi — odporne na działanie wody, słabych kwa
sów i zasad, np. w pracowniach: fotoreprodukcyjnej, kopii,
druku, laboratorium, magazynie materiałów reproduk
cyjnych.

⅛
Kierując się omówionymi zasadami projektowania po
mieszczeń dla pracowni kartograficznych i reprodukcyjnych
przytoczymy przykład prawidłowego funkcjonalnego usy
tuowania wzajemnego poszczególnych pracowni. Lokalizacja
tych pracowni została podyktowana wzajemnym współdzia
łaniem całego mechanizmu produkcyjnego pracowni.
Przedstawiamy poniżej wzorcowy projekt funkcjonalnego
rozmieszczenia poszczególnych pracowni w budynku 3-kondygnacjowym.
Prace projektowe znacznie ułatwią przyjęcie systemu
segmentowego o stałej wartości powierzchniowej, np. 15 ma.
Wtedy właśnie powierzchnię całkowitą pomieszczeń uzy
skuje się przez łączenie poszczególnych segmentów w ca
łości lub nawet w częściach. Rozmieszczenie poszczególnych
pracowni w przytoczonym przykładzie zostało podyktowane
następującymi względami: funkcjonalnością poszczególnych
pomieszczeń w przyjętym cyklu technologicznym, wzglę
dami oświetleniowymi i wpływem promieniowania słonecz
nego, ekonomicznym rozwiązaniem pionów wodno-kanali
zacyjnych, gazu, światła, instalacji wentylacyjnej, klimaty
zacyjnej oraz instalacji doprowadzenia siły ao poszczegól
nych pomieszczeń. W budynku przewidziano niezbędne
urządzenia i pomieszczenia sanitarno-socjalne, wymienione
w przepisach. Ze względu na konieczność przechowywania
rozpuszczalników i substancji łatwopalnych w ilościach
przekraczających natychmiastowe użycie, konieczne staje
się wybudowanie podziemnego bunkra mieszczącego zapas
materiałów łatwopalnych. Bunkier ten powinien być zloka
lizowany w takiej odległości, aby w razie ewentualnego
wybuchu przechowywanych materiałów, wypadek ten nie
miał wpływu na całość aparatury i materiałów znajdują
cych się w budynku głównym i nie spowodował nieszczęśli
wych następstw wśród załogi.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby pracownia szlifo
wania i grenowania blach znajdowała się w poziomie
fundamentowania budynku. Jest to niezwykle istotne
z uwagi na to, że zastosowane tam maszyny są genera
torami bardzo silnych drgań — wstrząsów i hałasu, wobec
czego wymagają odizolowania ich od pomieszczeń stałych
i niezależnego fundamentowania.
W zakresie problematyki projektu uwzględnione zostały
m.in. następujące przepisy prawne:
1. Rozporządzenie Przewodniczącego KBUA z 21.VII.1961 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo
wiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego
(Dz. U. nr. 38, p. 196).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, Ministra Pra
cy i Opieki Społecznej o:>az Zdrowia z 22.XI.1951 r. w spra
wie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficz
nych (Dz. U. nr 63, p. 447).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 21 .VIII.
1959 r. w sprawie ogólnych warunków higieniczno-sanitar
nych w nowo budowanych lub przebudowywanych zakła
dach przemysłowych (Dz. U. nr 53, p. 316).
4. Zarządzenie Przewodniczącego Polskiego Komitetu
Planowania Gospodarczego nr 206 z 7.VI.1952 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania racjonalizacji oświetlenia w za
kładach przemysłowych (Biuletyn PKPG nr 28, p. 133).
5. Norma PKN-E-02030 — Normalne natężenie oświetle
nia przy oświetleniu elektrycznym.
6. Zarządzenie nr 36 Prezesa GUGiK z 18.X.1958 r.
o zasadach przechowywania, ewidencji i wykorzystania
map nie przeznaczonych do użytku publicznego (Dz. U.
GUGiK nr 8, p. 45).
7. Zarządzenie nr 15 Prezesa KBUA z 11.VII.1957 r. (MP
nr 62, p. 383) w sprawie ramowych zasad sporządzania
i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kon
strukcyjnej dla inwestycji.
8. Uchwała nr 441 Prezydium Rządu z 24∙V.1952 r. w spra
wie ustalenia powierzchni lokali biurowych (MP nr 49/52,
p. 672).
9. Normatyw techniczny projektowania i pomiarów biu
rowych (projekt).
10. Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z 7.XI.
1961 r. w sprawie ustalenia orientacyjnych wskaźników
technicznych wyposażenia stołówek i bufetów pracowni
czych (MP nr 96/61 p. 407).
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DZIAŁ OGÓLNY

127*

061.4(100):(430.1)

IGiK

WlTTKE H.: Hannover-Messe 1967 in Stichworten. Targi
Hanowerskie 1967 w hałasach. Vermess.-techn. Rdsch., 1967,
t. 29, nr 8, s. 283—288, rys. 7.
Wykaz eksponatów na Targach Hanowerskich 1967 in
teresujących geodetów, zgrupowanych pod hasłami: Maszy
ny do pisania; Maszyny do pisania z dziurkarkami taśmy
dalekopisowej; Kalkulatory; Komputery; Nadajniki cyfro
we; Polowe rejestratory danych; Papiery; Maszyny uczące;
Automaty kartujące; Opisywanie; Maszyny reprodukcyjne;
Oświetlenie maszyn do pisania; Maszyny do kopiowania;
Kopiarki elektrostatyczne; Fotokopiarki; Powielacze; Elek
trostatyczne kopiarki na dowolnym papierze; Swiatlokopiarki; Urządzenia do mikrofilmów. Dla większości ekspo
natów podano ceny. Stwierdzono, że istnieje dążność do
Wystawiania tanich maszyn.
T.B.

128*

528.021.6.061.2

IGiK

ANGUS LEPPAN P.V.: Diurnal and seasonal variations
tn the coefficient of refraction. Dzienne i okresowe zmiany
Współczynnika refrakcji. Canadian Surv. 1967, t. 21, nr 2,
s. 142—151, rys. 2, tabl. 2, poz. bibl. 7.
Wplyw czynników atmosferycznych staje się coraz waż
niejszy w miarę wzrostu dokładności pomiarów geodezyj
nych. Zbudowano matematyczny model zmiany gradientu
termicznego w niższych warstwach atmosfery. Model ten
służy do obliczania wartości refrakcji dla różnych warun
ków oraz do uwzględniania błędów odległości pomierzonych
nietodami elektronicznymi. Dalsze badania będą skierowane
na określenie bardziej ogólnej formy modelu oraz na opra
cowanie nodobnego modelu dla wilgotności.
T.B.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA
129*

528.482:624.058.2

IGiK

MACHOWSKI J.: Pomiar odkształceń słupów podporowych
‘lali przemysłowej. Czas, techn. Budownictwo, 1967, nr
3-13(105), s. 23—25.
Praca sprawozdawcza z badania pionowości słupów noś
nych konstrukcji dachowej hali przemysłowej. Wykonano
etwa niezależne rodzaje badań mające na celu: 1) wyzna
czyć wielkość i kierunki odchyleń słupów od pionu — błąd
średni wyznaczenia ±3 mm, 2) określić zmiany wychyleń
w określonym czasie — błąd średni wyznaczenia i 0,5 mm.
ɔpɪsano 3 instrumenty, którymi wykonano pomiary: pionownik mechaniczny, pochyłomierz wahadłowo-libelowy
(oba instrumenty wg projektu autora); bazowy tachimetr
rθdukcyjny Zeissa BRT 006. Na zakończenie podano sposób
0Pracowania wyników.
S.P.

ɪɜθ*

528.48:624.9

IGiK

J.: Messtechnik beim Hochbau. Technika pomiaro
wa w budownictwie naziemnym (przemysłowym). Vermes
sungstechnik, 1967, nr 6, s. 217—221, rys. 3, poz. bibl. 10.
Porównano wymagania odpowiednich standardów budow
lanych i możliwości techniki pomiarowej z uwzględnieniem
Drake

kosztów ekonomicznych. Zaprojektowano zalecenia do zmia
ny standardów budowlanych i działalności projektantów
i inżynierów geodetów w celu uzgodnienia ich wymagań
z wymaganiami budownictwa przemysłowego.
A.Ł.

131*

528.482.024.1—187.4

IGiK

COSTACHEL A.: Einige neue Aspekte bei Präzisionsnivel
lements zur Bestimmung der Senkung von Bauten. Kilka
nowych aspektów niwelacji precyzyjnej dotyczącej określa
nia osiadania budowli. Vermessungstechnik, 1967, nr 7,
s. 250—257, rys. 5, tabl. 9, poz. bibl. 20.
Przeprowadzono badania nowego sposobu niwelacji i nie
zbędnych obliczeń na niektórych przykładach. Zastosowanie
tych sposobów w praktyce jest względnie proste i oprócz
tego osiąga się ekonomię czasu przy robotach polowych.
A.L.
132*

POMIARY SIECI GEODEZYJNYCH
528.021.7:528.48

IGiK

KLEWINU.: Der Einsatz der elektrooptischen Streckenmes
sung bei der Anlage von Werknetzen. Zastosowanie elektrooptycznego pomiaru odległości przy zakładaniu sieci rea
lizacyjnych. Vermessungstechnik, 1967, nr 7, s. 246—249,
tabl. 1, poz. bibl. 1.
Zbadano zastosowanie elektrooptycznego pomiaru odleg
łości przy zakładaniu sieci realizacyjnej przez Państwowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Poczdamie. Szczególną
uwagę zwrócono na zbudowanie sieci ramowych i wypeł
niających oraz dokładność i ekonomikę elektrooptycznych
pomiarów odległości w sieciach realizacyjnych.
A.Ł.

133*

528.58

IGiK

WIZIROW J.W., ROMANOW N.G.: Izmiernije ugłow na
dwojnyje marki. Pomiar kątów na podwójne cele. Gieodiez.
i Kartogr. (Moskwa), 1967, nr 6, s. 29—32, rys. 2.
Stosując w Poligonizacji podwójne tarcze celownicze
(umieszczone obok siebie w odległości 484,8 mm) uzyskuje
się podniesienie dokładności pomiaru kąta nie zwiększając
przy tym czasu pracy na stanowisku oraz możliwość kon
troli zmierzonej odległości boku stosując prosty wzór:
S = 100 000 :g", gdzie g" jest wartością kąta paralaktycznego wyrażoną w sekundach.
T.B.
INSTRUMENTY GEODEZYJNE
134*
528.516
IGiK

HOLEJKO K.: Microwave distance meter „Telemetr OG-1”.
Dalmierz mikrofalowy. „Telemetr OG-1”. Canad. Surv. 1967,
t. 21, s. 152—154, rys. 1, fot. 2.
Telemetr OG-I jest dalmierzem elektronicznym opraco
wanym na Politechnice Warszawskiej w 1962 r. Podano
krótki opis instrumentu zilustrowany diagramem bloko
wym. Pomiaru odległości dokonuje się przez porównanie
faz przy częstotliwości modulacji 15 Mc/s; częstotliwości
zbliżone służą do określania przybliżonych odległości. Czę
stotliwość nośna zmienia się w zakresie od 8900 od 9500
Mc/s. Używane są duże stacje: główna i odzewowa, które
nie są wymienne. Do odczytywania odległości służy oscy
loskop z nałożoną podziałką; odczyty początkowy i końco
wy pojawiają się jednocześnie w postaci przerw w krzywej
kołowej. Standardowy błąd pomiaru wynosi ± (3 cm +
+ 5.10-iD).
T.B.
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135*

528.512:531.714.1

IGiK

WEISE H., THELIG W.: Ein Longitudinalkomparator für
geodätische Messgeräte. Komparator do przymiarów geode
zyjnych. Vermessungstechnik, 1967, nr 5, s. 161—165, rys. 4,
tabi. 3, ροζ. bibl. 10.
Opisano zasadę pomiaru i konstrukcję komparatora, opra
cowanego i zbudowanego w Instytucie Geodezyjnym
w Poczdamie. Przyrząd przeznaczony do sprawdzania łat
bazowych, przymiarów kreskowych i końcowych oraz łat
niwelacyjnych z dokładnością 1 X 10-5. Podany przykład
praktyczny.
A.Ł.

136*

528.521

Przegląd rozpowszechniania i rozwoju optycznych teodo
litów w bieżącym dziesięcioleciu. W przybliżeniu 50% skon
struowanych we wszystkich krajach instrumentów (około
80 typów) posiada dokładność średnią. Wzrasta zastosowa
nie urządzeń ułatwiających pracę. Automatyzacja odczy
tów z Iimbusow w niektórych teodolitach oznacza początek
nowej fazy w rozwoju teodolitów.

IGiK

SAWICKI K.: Wyrównanie kątów w ciągach poligonowych
IV klasy. Zesz. nauk. Polit. Warsz. Geodezja, 1966, nr 18,
s. 53—81, rys. 12, tabl. 10, poz. bibl. 8.
Omówiono wyniki doświadczenia przeprowadzonego w ce-,
Iu ustalenia zależności pomiędzy średnimi błędami pomia
rów kątów, a wielkością średnich błędów azymutów i po
łożenie punktów w sieci poligonowej. Doświadczenie prze
prowadzono przez porównanie pomiarów badanych z Pθ^
miarem praktycznie bezbłędnym (tzn. pięć razy dokładniniejszym). Różnicę pomiędzy pomiarami potraktowano
jako błędy prawdziwe.
M
138*

681.322.66

IGiK

MÜLLER B.G.: Grundsätze zur Programmierung digitaler
Rechenanlagen. Zasady programowania dla automatycz
nych maszyn cyfrowych. Z. Vermess.-wes., 1967, t. 92, nr 7,
s. 240—248, rys. 3.

Opisano i objaśniono zasady układania programów dla
elektronicznych maszyn cyfrowych. Wyróżniono 7 kroków:
1) wstępne badanie techniczne i ekonomiczne; 2) matema
tyczne sformułowanie zadania; 3) wybór metody nume
rycznej; 4) ustalenie zewnętrznej budowy programu; 5) uło
żenie wykresów blokowych i przebiegu obliczenia; 6) ko
dowanie programu; 7) sporządzenie programu w postaci
nadającej się do zmagazynowania oraz wykonanie doku
mentacji programu. Przebieg programowania w autokodzie
FORTRAN zilustrowano na przykładzie programu oblicze
nia ciągu poligonowego.
139*

681.3(047)

MONTGOMERY C.J.: Report on small computers.
małych komputerów. Surv. Mapp., 1967 t. 27,
S. 251—260.

140*

IGiK

Opisy
nr 2,

Opisy 30 małych komputerów ułożone według następu
jącego schematu: program (wewnętrzny, zewnętrzny); pa
mięć (rodzaj); pojemność pamięci; długość słowa; szybkość;
liczba rozkazów; czy jest zmienny przecinek?; czy jest po

528.924

IGiK

MILKNER H., LORENZ J.: Diazotypien ais Anhaltkopie
auf Gravierplatten. Diazotypia (metoda dwuazoniowa) jako
metoda kopiowania rysunku na płyty rytownicze. VermesSungstechnik, 1967, nr 6, s. 211—214, rys. 2, poz. bibl. 1.

Wyjaśniono sposób sporządzania płyt rytowniczych, które
już przy przygotowaniu posiadają warstwę kopiową, nie
zbędną do otrzymania pierwszej kopii. Płyty można prze
chowywać w magazynie. Przedstawiono inne możliwości
zastosowania i dalszego rozwoju.
A.Ł.

141*

OBLICZENIA GEODEZYJNE

528.414:528.14

KARTOGRAFIA

IGiK

DEUMLICH F.: Zur Entwicklung neuer Theodolite. Rozwój
nowoczesnych teodolitów. Vermessungstechnik, 1967, nr 5,
s. 165—170, rys. 8, poz. bibl. 12.

137*

dwójna dokładność?; urządzenia wejściowe; urządzenia
wyjściowe; inne urządzenia: przybliżona cena lub dzierża
wa; czy można stosować FORTRAN?; czy są programy
obliczeń geodezyjnych lub inżynieryjnych?; czy stosuje się
specjalne autokody?; wytwórca. Z opisów wynika, że
15 komputerów ma programy obliczeń geodezyjnych. Ceny
komputerów wahają się od $ 2750 do $ 32 000 za nowe
maszyny. Za maszyny używane płaci się od 20% do 90%
ceny nowej maszyny. Dzierżawa miesięczna wynosi od
§ 250 do S 1700 (tylko 18 form przewiduje możliwość wy
dzierżawiania komputerów).
T.B.

528.9.003:528.74

IGiK

BÜRGER Μ.: Zur Wirtschaftlichkeit grossmasstäbiger
Kartierungen mit photogrammetrischen Werfahren. O eko
nomice kartowania Wielkoskalowego metodami fotograme
trycznymi. Vermessungstechnik, 1967, nr 6, s. 208—211,
tab. 3, poz. bibl. 9.

Przedstawiono· analizę ekonomiczną metod fotograme
trycznych, dających oszczędności przy kartowaniu wielkoskalowym.
A.Ł.

142*

658.15:528.9

IGiK

LYSIUK W.N.: Choziajstwiennyj rasczot na kartograficzeskich Priedprijatijach i puti jewo Sowierszenstwowanija.
Rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwach kartogra
ficznych i drogi jego udoskonalenia. Gieodiez. i Kartogr.
1967, nr 5, s. 5—13.

Rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie kartogra
ficznych tak, jak i w każdym innym przedsiębiorstwie, cha
rakteryzują zasadniczo następujące cechy: posiadanie nie
zbędnych środków obrotowych, techniczno-ekonomiczne
uzasadnienie rocznych planów, gospodarczo-operatywna
samodzielność przedsiębiorstwa, materialne zainteresowania
kolektywu przedsiębiorstwa, materialna odpowiedzialność,
opłacalność nakładów na produkcję i dochodowość przed
siębiorstwa oraz kontrola pieniądza. Wewnątrzzakładowy
rozrachunek gospodarczy uwzględniający działy, oddziały
itd. aż do stanowiska roboczego zapewnia polepszenie eko
nomicznych wskaźników pracy przedsiębiorstwa. Przejście
na rozrachunek gospodarczy wymaga wielu zabiegów wy
mienionych w 7 punktach, bez których nie należy liczyć na
ekonomiczne efekty. Ponadto celowe jest, aby działy po
siadały ustalone plany roczne z rozbiciem na kwartalne
i miesięczne z uwzględnieniem zależności między działami,
biorąc pod uwagę takie elementy jak: plan produkcji, fun
dusz płac, zatrudnienie, środki obrotowe itp., wraz z odpo
wiednimi wskazówkami obniżenia lub podwyższenia
wskaźników w kierunku ekonomicznych osiągnięć produk
cyjnych. Odpowiedzialność międzyzakładowa za wykonanie
jakościowe i ilościowe planów i dotrzymanie terminów
winna być związana z premią wypłacaną robotnikom
w' działach, oddziałach itp.
R.R.

Niniejszy Przegląd Dokumentacyjny zawiera Jedynie część analiz dokumentacyjnych Publikacji z zakresu geodezji. Pełna dokumentacja ukazuje się w postaci kart dokumentacyjnych wykonanych przez CENTRALNY INSTλ ΓUT INItORMACJI NAU
KOWO-TECHNICZNEJ I EKONOMICZNEJ (Warszawa, al. Niepodległości 188). CIINTE przyjmuje prenumeratę kart dokumentacyjnych,
Która może obejmować zarówno całą dokumentację naukowo-techniczną jak i oddzielne jej działy lub poszczególne zagadnienia i te
maty techniczne. CIINTE wykonuje za zwrotem kosztów fotokopie i mikrofilmy publikacji objętych zarówno przeglądem dokumenta
cyjnym jak i kartami dokumentacyjnymi.
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O/Lublin
1. Lubelskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej
3. PKP — Oddział Geodezyjny
4. „Poligon” — Spółdzielnia Pracy
O/Łódź

1. Łódzkie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
3. Wojewódzkie Biuro Geodezyjne i UR
4— 8. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Bełchatowie,
Kutnie, Poddębicach, Radomsku i Wieluniu.

O/Olsztyn
1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej

O/Opole
1. Wojewódzkie Biuro Geodezji i UR
2—13. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Brzegu, Głupczycach, Grodkowie, Kluczborku, Koźlu, Niemodlinie,
Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku, Raciborzu, Strzelcach
Opolskich
14. Koło Uczniów Technikum Geodezyjnego w Opolu.
O/Poznań
1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej
2. Wojewódzkie Biuro Geodezji i UR
3—24. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Chodzieży,
Czarnkowie, Gnieźnie, Gostyniu, Kaliszu, Kępnie, Ko
ninie, Kościanie, Krotoszynie, Lesznie, Międzychodzie,
Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie, Pleszewie, Rawiczu,
Słupcy, Śremie, Szamotułach, Środzie, Trzciance, Wol
sztynie, Kole
25. Spółdzielnia Pracy Geodetów w Poznaniu
26. Koło Uczniów przy Technikum Geodezyjno-Drogowym
w Poznaniu.
O/Rzeszów
1. Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
2—8. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Gorlicach, Jaro
sławiu, Jaśle, Ropczycach, Rzeszowie, Tarnobrzegu,
Ustrzykach Dolnych.

O/Szczecin
1. Szczecińskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
2. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej
3. Wojewódzkie Biuro Geodezji i UR
4— 10. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Choszcznie, Gry
ficach, Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie, Pyrzycach,
Szczpcinie, Świnoujściu.
O/Warszawa
1. Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
2. Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne
3. Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii
4. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej
5. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne
6. Biuro Urządzenia Lasu i Projektów Leśnictwa w War
szawie
7. Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodno-Meliora
cyjnych w Warszawie
8. „Geoprojekt” w Warszawie
9—13. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Mińsku Mazo
wieckim, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Sochaczewie,
Sokołowie Podlaskim
14. Zakład Projektowania i Usług Inwest. ,,Inwestprojekt”
w Warszawie
15. Spółdzielnia Pracy Usług Technicznych „Technoplan”
w Warszawie
16. Koło Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW
17. Samorząd Uczniowski Technikum Geodezyjnego w War
szawie.
O/Wrocław
1. Wrocławskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
2. Koło Naukowe Geodetów przy WSR we Wrocławiu

O/Zielona Góra
1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Gospodarki
Komunalnej
2. Wojewódzkie Biuro Geodezji i UR
3. Miejska Pracownia Geodezyjna w Zielonej Górze
4. Miejska Pracownia Geodezyjna w Gorzowie Wlkp.
5— 9. Powiatowe Biura Geodezji i UR w: Głogowie, Krośnie
Odrzańskim, Lubsku, Międzyrzeczu, Świebodzinie.
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RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA
ZAOPATRZENIA I ZBYTU

Politechniki Gdańskiej

„MOTGOS“
Warszawa, ul. Nowogrodzka 42
Tel.: 21-76-76 i 28-48-50

naprawy Instrumehtow
GEODEZYJNYCH
oraz konserwację instrumentów, odnawianie skrzynek, heł
mów i statywów, jak również naprawy instrumentów po
awarii. Krótkie terminy i solidne wykonanie.
Stosujemy wysokogatunkowe smary szwajcarskie dla za
kresu temperatur od —50°C do +50 C.
Wszelkq korespondencję należy kierować pod adresem
Spółdzielni, natomiast sprzęt — bezpośrednio do warsztatu
członka Spółdzielni

DRA INŻ. Z. CZERSKIEGO
Warszawa, ul. Emilii Plater 9
Tel.: 28-76-77 i 17-87-97 (godz. 11-16)

W CTl 1564,67

wpłacając należność za prenumeratę za pomocą
blankietu PKO
bezpośrednio do Zakładu Kolportażu WCT NOT
— Warszawa, ul. Mazowiecka 12, nr konta PKO
1-9-121697
— podając imię, nazwisko i adres zamawiającego oraz wy
sokość wpłacanej sumy. Na odwrocie blankietu (w miejscu
na korespondencję) należy podać tytuły, ilości egzemplarzy
oraz okresy, na jakie prenumerata zostaje opłacona, jak
również nr legitymacji stowarzyszenia, do którego zama
wiający należy.

UWAGA'.

Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych — korzy
stajcie z ulgowej prenumeraty czasopism technicznych
Przypominamy, że do korzystania z prenumeraty ulgowej
czasopism WCT NOT (z 35% rabatem) są uprawnieni wszy
scy indywidualni członkowie stowarzyszeń naukowo-tech
nicznych. Z prenumeraty ulgowej mogą w.w. korzystać za
mawiając czasopisma poprzez kola zakładowe stowarzyszeń
naukowo-technicznych, placówki NOT lub
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