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Ka~eet dl.a b.łd.efi dow6doz b·a·dla dow6de6" 
W7łes,..o~Jeano&itD1i 4'.Jm Jea~ -,kt6reJ po-
trsebaj,. 

Czytanie łaaoy Die powinno wlfo apn.Wiad bdnenu. do
~·tl'Ud.no,o1Jdl.atego -1 on n.ietylko -poznad•aitabet 
.!!!n_ , ale mua1 .jej· os2a'tlo uł!ta6 1 aprawdzi.6 w~. 
~mołe upom1nad,1i mapa • • arseje afi• - swluaosa 
pod wsgltdem polcryoia tereD0t!880 - ba.rdzo Hybko.!l!o teł· 
b1ortl0· Jllapt do rtld. aut nr6oS.cS uwagt na jej • rok uto
dzen1a• ,a'bJ' n1e buon.6 sbytni.o·na pokl'J"Oiu tereDOWJm, 
leoz na wifcej stałym eleJneno1e,Jak1m jeet ulmztaltonn1e 
terem. . 

.An&l.1sa man 3eet dla dow6doy pod.ona woj~ / gdl' 
w1adamolo1 o h!eprs.7Jao1elu ., zawsze DiewyatarcHJ„e,a 
rzadko w1al'Y'Sddne / ~j:realniei!•&łodataw\ na jakiej mole 
buon.d awoj e zamierzone sadii • to iflCm1e z l1ozeb-
no,c 1ą 1 w&l'to,01, oddz1alu npomaga realnie jego tantujf, 
bez Jct6rej dow6doa nie mole planowad tiaj11niejHej nawet 
almj1. 

WreHc1e nowocze:.n:i:zyblde bodld. mOtorowe narsuoa-
jtt kon1eczno&cS poalugS: •1t ll&JMl wte47,~ Jcrajobru 
zmienia ·~ jak w blejdoa]d)pte.fiozeba w mlłsdh!Jtad oha• 
raktery:atyczne torrą terem,akrsyiowiiUi a ,Jll0•1i)' 1tp. 
iled1uto lednocze*iie 11ozn1k imochodu,a'bJ' Die n.a'l"UlcS 
ałebie lub oo gorzej OddiłilU,m b1'4ieD1e. 

· Kałdy doif6doa pow1n1.eil 'poata"1d aobte •a punkt hcmo-
ru.,łe sawłze gdy tylko miMe,bfdz1e • kontronton.1 • •Pł 
z terenemra 1"6tn1oe •Jtontrontac~f 'bfd' dla niego najlep
•S)'11l dowoa.em,o~ jego raitiija 1ejetri1e odtwarsa • Jll&Pf 
teren~ • . 

. w komu • ten k1eas0nltow7 podręctn1k • powinien 
wiernie towarsyasy6 w k1eesen1 d0w64ciy,dolatd treH jeg9 
nie przesiąknie oalkow1o 1e do gl<J9 ,gdył ~ on nauo.,.o 
• ~alr1wan2a de mapa :lt1elag8

, cayl1 daje Dllfl7 alfa
bet te mapy 1 ona] a s yc Ltil nowej skali. 

Ponadto kaidy dow6doa snajds1e w tej b 1ttłeosoe 
praktyczne wakas6wld. Jak praeobrulcS mapt w tere:n oraa 
prsypamni aob1e n1ekt6re pc>jfOia s terenoznawatwa. 
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POSLUG'IWAlilE SIE JdAPA ANGIELSKA. 
' ' 

/ ~ajwa!niejsze wiadomo6c1 / 

llapa. 

Mapa jest Ptniejazon;rm obrasem terenu.w jakSln stop
niu teren został zmniej SZ01J1' - m6w1 naJn o tym akala. 

S kal a. 

Skala jest to stosunek pewnego odcinka terenu. na 
mapie do tego samego odcinka w terenie. 

Katd7 .ozytajll01' maPI irzedfvwazystkbl ohce w1edzie6 
jak dalekO jest s punktu A do punktu 11 B11 .AłebJ to stw1er
dz16 wystarczy spojrze6 na skalę ,1Ct6ra jest wnieazosona 
'Drzewdnie na dole map7, 1 przel 1oz76 ile metr6w ozy kilo
inetr6w mieści się w jedJ:J;:rll om, lub ile jard6w ozy mil w 

iednym calu /1nch'u/ .OdmiersajllC pe'tmll Uoi& cm. lub oa11 
sdajł\c sobie sprawę oo to jest ali:ala - odnajdujeJllJ od.leg• 

1086 w tel'enie między punktaJDi 11 A" 1 11 B11
• 

Dla ułatwienia przeliczania stepn1a zmniejszenia 
terenu · - epracQWU.1 ll01' mapt Yfb1era taq skalę ahbJ' w 
l om mapy zm1ełc1! l lan, S ian.,, .10 lani 1 t.d, iub 100 m, 
oz7 250 m - na mapach ang~l81e1oh w oaiu ·Jll!'P,l zmieło16 
l mllf{1 .2 mile, 4 mile i t.d. lub 1/6 mU1, l/4 mili, 
1/2 mu.1. 

!zrdan1e ska11 .• 

Prz7 ut7oiu miar mat170znyoh stosunek zmniejszenia 
oz711 a kala, wyrata •ię okrf46lą cytra\.• · Np.: 
l/ - w 1 om mapy zm1eło 1cS ' l km tere:n11, 

1 Jon : 1000 :ni = 100000 om 
cz711 w 1 cm mapy nale!y smie'c 16 100000 cm terenu. 
stąd skala 1: 100000. · 

2/ - w 1 cm mapy z:m1e,c16 250 m tereIDl, 
250,,.: 25000 om 
st~ skala 1: ~5000 · 
Przy przyjrzeniu się tym liczbOJn staje się jasne, 

h po lewej stronie stosunku jest j ednostka miary na 
mapie,a po prawej stronie pewna Uoś6 tych •8J111Ch jednos• 
tek w terenie . ··lnaj ąc :miary ł.atwo motna zamien16 te 'tysią
ce drobnych jednostek miary w jedną du!ą,kt6rą uźywa się 
do mierzenia terenu. 

Mian ansielskie • 

Miary, angielskie są odJnielU'le Od metrycznych. 
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Zasadniozti miar11 używaną na mapie nie jest l cm lecz 
1 cal /1noh/,a zasadniczą miarą terenu. nie jest 1 km leoz 
1 mila. ' 

Angielskie miary' długo,c1: 
l mila = l 760 j ardbw 
1 jard : :s stopy/ reet/ : 31 
1 stopa : l2 cali inohes/ : 12" 

Cal dzieli się na 4-te, a-me, 10-te, 12-te i 16-te 
ozę,ci.Ostatnio najwięcej utywany jest podział cala na 
lo.;;.te ozę&ci. l/10 ozęś6 cala pisze się 10 ths. 

Ukształtowanie teren6w podwodnych jest-pFzedstawione 
w sątniach angielskich. 

1 sąteń /rathOJn/ : 6 st6p. 

Por6wnan1e miar metrycznych z apgielskłlni. 

Ponieważ oko mamy wyrobione dla oceny wielkości w 
cm. ,m. czy Jan.- należy uprzytomnić sobie 1'tielkoś6 miar 
angielskich wyrażonl\ w miarach ~trycznyoh. 

1 mila : 1609 ,34 m - okr~ło 1.6 km 
l jard : 91.44 cm - 91.5 cm 
l stopa = :S0.48 cm - " :S0.5 om 
1 cal : 2.54 om• " 2.5 om 

Przykłady:• 

Znająć miary angielskie napisaó skalę many, w kt6rej: 

1/ w 1-ym calu byłaby Ulllieszczona 1 mila. 
l mila = 1760 j ard6w : 5280 st6p : 63360 cali 

zatym skala: 
1 : 63360 

Liczbę 63360 otrzymano przez rozdrobnienie jednej mili 
na cale. 

2/ w l-ym calu byłaby u.m1eazczona 1/4 mili 
1/4 mili = 440 jard.6w : 1320 st6p : 15840 cali 

za tym skala: 
1 : 15840 

3/ w 1-ym oalu byłyby u.mieszczone 2 mile. 
2 mile : 3520 jard.6w : 10560 st6p : 126720 cali 

za tym skala: 
l : 126720 

4/ w 1-ym calu byłaby umieszczona 1/6 mili. 
1/6 mili • 293,3 jardy = 880 st6p : 10560 cali 

zatym skala: 
l : 10560 

Tworzenie i korzystanie ze skali. 
Po przeatudj owanfu skąd się b18rze ułamek wyrahj ąoy 

skalę ,powinno by6 zrotumiałe dlaczego po . prawej stronie 
ułamka m&mJ 11.ozb..:f nie zaokr-.slone tak,jak przy używaniu 
miar metrycznych/ końoz'lOe a:tę serami/. 

Przy tworzeniu stosunku 11.ozbowego skali nale!y za
mien16 dużą jednostq m1ar;r na ma.łe;natom1aat Pll'ZY ko
rzystaniu ze skali naleł:r zamien16 prawą stront ułamka 
/wyrażoną dużą ilości' małych jednostek-cali lub c'l!J/ na 
duź ł\. jednostkę m1arr mil lub km/. 

Skala nie musi by6 wyrażona ułamkiem - mołna równieł 
powiedz ie6 : 

11 w l:P1 oen~trze „ l kilometr" lub w 1-ym calu -
l mila 1ozy11,że można ją wyraz16 słowami. 

VI Angl:t:t jest przyjęty spoa6b wyrażania skali słowami. 
Np.~ 
" One 1ndh11 

- jednooalówka - t.zn. w l-ym calu mapy 
jest 1 mila terenu.. 

" Halt 1.nch" - półoalówka - t.zn. w 1/2 calu mapy jest 
l mila terenu.. 

n Quarte r 1noh 11 
••••••••••• 

S J a 1 e: duża 1 mała. 
ew1en obszar terenu. na.idy Ulllieści6 w l o~ ptpleru.; 

ab1 to zrob16 trzeba teren odpowiednio zmniejszyó; ... 
jeżeli w1elkoś6 papieru. pozQataje niezmieniona,a obszar 
terenu. pew:tękazy a:tę,to abr ten D.Of11 obszar zm:te.śo1cS trze
ba go jeszcze bardziej zmniejszy6.To a:tę odb1je.Jł8' ulam-

~~~e~i::,~i~ ~~l~~~~Bio~ ~/~m3i~~50 ~piel"\1 
/ 25000 omia, terenu. i t.d. 

W pierwszym W'Y'nadku skala będzie l : 100001 w drug!m 
l : 25000. 

Czym więkaty jea~ m1anown1k ułamka ,tym wartoś6 jego 
jest mn.1ejsza,a tym .saJIP mniejsz~ jest i skala. 

W Anglii skala mała rozpoczyna a:tę od l : 63360. 

Najwdnie3sze skale map apsielsk1.oh. 

l: 10560 
l: 25000 
l: 6336.0 - "one - 1.nch soale" - w calu mila 
l: 126720- 11hal.t- 1noh soale" - w l/2 calu mila 
1: 253440- "quarter-1noh aoale" - w l/ł calu mila 

Podziałka. 

Podziałka jest to l1niowe/gratiozne/przedstawien1e 
skali.Np.Zamiast powiedzie6 w l cm mapy jest l km terenu. 

•- motna wyrysowa6: 
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fcnn.. 

Skala l 100000 

Rf•· l. 

Próoz 'Podziałki zwykłej w wojsku jest utywana jesz
cze podziałka czasowa nazywana :r0~1e! marszową t .zn. 
ze na linii· oznacza a1t odc1nk1,ktore moi!na -orzebyć w 
newnym ozaa1e. 

Przy kła.dy: 

1/ Mapa w skal1 l: ~60 • Wyrrsowaó podziałkę z 
dokladnośo1łl 10 m1nu.t 1dla oddziału p1eohoty,kt6ry masze
ruje z azybkośoltl 5 km/godz. 

Jak długi odcinek trzeba wrl"1sOWać w tej skal1,aby 
otrzymaó 5 1an ? 

Nalety 5 1an /5000 mf ·podtielió przez 633,6 ,gdyt w 
tej skali l om odpowiada 633, 6 m. 

w wyniku dzielenia wypaCln1e wytl.ik ok. 7 ,9 om. Na l1-
n11 wyrysowanej uprzednio odciąć 7 19 cm /jest to odo1- -
nek odpowiadaj ąOy l godz./ DzielttC go na 6 części otrzy• 
m&J!1Y' odc inki 10-cio minutowe. Ry.a 2. 

~ to to 30 4o 50 a~m1n/J9oda/ .__ __ .__ _ __..___ _ __...__ _ __....._ _ __._ __ _. 
f,"Scłft 

Skala l 63360 

Rf•· 2. 

2/ lis.pa w skali l : 263440. Wyrysować podz ialkę i: 
dokladnośóltl 15 minut /co 151 min./ dla oddziału ozol
s,6w z tym,te 'Orzeo1ętną azybkoś6 nalety nrzyją~ 30 1an 
/godz. 

\V tej akall l om odpowiada 2 Ian 534 m. 
ChottC odciąd l-dno godżh:uv odcillek. naltUy 30 kJn podz1e-
11ó prze• 2!534 km.Wynik dzielenia ;. ll,8 cm.wska!e 
:fak długi oo.c~k linii odpow1E1.da 1-ej godzinie jazdy. 
I>zielttC go przez 4 otrzytna.J111 ódoinki · co 16 m1rm.t. Rys.3. 

o 
I 

ł5 

2195cm 

Skala l 

50 45min. 
I 

253440 ' 
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3/ Kapa w akal1 l: 63360. Wyeyaowa6 podz1alq s 
dokladno'o 1' 500 m. 

Pries podz1e1en1e 500 m przes 63:5,6 wn>adn1e 'ff'1-
n1k ok.018 om,a to odpowiada odo1.nkowS. 500 111 w akali 
l: 63360. Rys.4. 

"'-,,,,.d'°"---1000..._1 _ _.__aooo..LI -~--..&.' --'----'l~OOMt~. 
••m. 

Skala l s 63360 

Rya. 4. 

4/ Mapa w skali 1163!60.W,rysowaó pods1a~q a · 
dokladno,oią 1000 jard6w w miarach axig1elak1ohfoalaoh/. 

l oal • l mila - · 1760 jard6w 
? · - - 1000 jard6W 

1000 : 1760 : 0 1 66 oal1 
otrzymaną w1elkoH w oa1aoh odci'6. na linll. 'Rys.:s. 

Skala l I 83:560 

Rys. 5 • 

6/ Kapa w skali lOS&G.wtrrsowa6 p0dc1alq s dO-
kladnośoill 100 jard6w w miarach meteyos~h. 

l om mapy odpowiada 10660 om tereDU. 
l jard : 911 5 om 
~eba a1t dow1edzie6 ile jard6w m1e,o1 •1.t w 

10560 ew 'l 
10560 : 911 5 • llJ>,.f: jarda 

l oni, •115,4: j a:rda 
'l • 100 . jard6w 

Dz1ell\O 100 jard6w przes 115,4 jarda otl'Z'J'1118l1X7 
wyn.SJr:,kt6ry naleły odc1'6 na 11n11. Ry.c.6. 

100 : 1151 4 • ok. 0,9 cm. 

?b===~·--~-...._ _ _._ __ ,~o---'----'~-...._ _ _.__ _ _.VflJ•nw 
O.lic .... 

Skala l I 10560 
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P o d z i a ł k a k r o k o w a: 

Nieraz zajdzie potrzeba skonatl'llowania podziałki_ 
na. podstawie ilości krokÓw odm1erzoeych w terenu.w ty
ciu wojskowym ten wypadek ma częste zastosowan1e,gdyt 
tołn1erz nie nos1 z sob' źadnych przyrządów pomiarowych. 
Zadanie: 

Wy17sowa6 podz iałą co lOoX/krol!ów/ w skali 
1: 20000 

a/ w-miarach nietrycznych 
b/ w miarach angielskich 

przyjmując 1 że : 

1 x : 75 om : :50 n /cali/. 
Rozwiązanie. 

a/ w miarach ~tryoznych 
100 X : 75 m 
1 om - 200 m / skala 1: 20000/ 

? 75 m 
W wyni.ku dzielenia 75 m przez 200 m otrzymamy 

wynik który nalety odc1ąó na "l1n11. Rys.7. 1 
75 : 200 = ok. 0,4 om 

500 

ok.\ om.±::::::::1 

1000 
I 

Skala 1 20000 

Rys• 7. 

b w miarach angielskich 

1~00 
I 

l.OOX = :5011 x 100 • '3000 cali 

ok . łmm, 

1 cal mapy odpowiada 20000 cali terenu 
? " n :5000 " n 

W wyniku dzielenia 3000 cali pl"Lez 20000 cali 
otrzymamy wynik,który należy· odoią6 na 11n1i. 

3000 : 20000 = 0,15 ćali 
"Rysunek jak n6orzedn1o,noti1ewaź 0,15 11 

: ok. 0,4 cm . 
/ 0,15 x 2,54 = 0,39 - ok. 0,4/ 

t 
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SIATKA K I L O :M E T R O VI A • 

Siatka kilometrowa naniesiona na mapie ma na celu 
ułatwienie oznaczania 1 odnajdywania punktów. 

Za p0mooą datki można dośó dokładnie oznaczycS kd• 
dy punkt na mapie,a tym samym 1 w terenie - p0prostu mo!
na każdy punkt n.azwacS za pomocą liczb. 

,_ I ·-

:a !15 Il. 

-
~ [) 

.c eo 
-- --.,,.,, 

:o' V„ 

' 
I 

r 
·1. ·l 15 

-" i•H. 
„,_ 

!-
Rys. 8. 

Cal.a mapa jest pokryta s 1atką,1ct6 ra zawiera linie 
grube, o ienkie 1 cytry. 

Linie grube są pr owadzone co 10 1an,l1n1e - c1en -
kie co l km. 
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Linie grube są opisane jako caloś6 dziesiątkÓw Jan. 
Na niektórych mapach opisane są i cienkie linie co 5 Jan. 

no poalugiwania się a1atką trzeba zna6 tylko jeCJnłl 
zasadę ,a m1anowic 1e : 

&/ Pierwazr kierunek oznaczania linij pionowych 
jest z zachOdu na wschód. 

b/ ~ kierunek oznaczania linij poziomych jest 
z południa na pÓlnoc. Rys.a . 

Znając tylko to już można oznaczy6 potrzebny punkt. 

Przykład:: 

1/ Oznaczyć punkt "a". - Rys.a. 

Nale~y zacząć 11ozy6 od pierwsze~ giubej/pionowej/ 
z lewej strony ,ózyli w- tym wypadku od 50" .Liczymy: pierw
sza cienka „ 51,druga - 52,trzecia - 53.Teraz .kwadrat, w 
który111 leży punkt należy podzielić na oko na 10 części 1 
ocenić jak daleko punkt leży w prawo od 11ni1 c1enki#>j z 
lewej stroD;Y - w tym wypadku o 5~ części/dziesiątych/,dop1-
sać tą cyfrę do poprzedniej "53"• wypadnie: " 535".To jest 
jeden kierunek. 

Następnie to samo liczenie jednak z tą rotnicą,!e _ 
liczenie należy zaozą6 od najbltlsze.~ grubej / poziomej/ 
linii od dołu - w ty111 wypadku od M3Q .Należy policzy6 li
nie o ienkie .Po doliczeniu do "37" ,ocenić na oko o ile 
czę ści dziesiątych kwadratu lezy ten punkt wyźej ,nil os
tatnia doliczona linia cienka - i w tr.!1 '!!Y'padku .1est 5 czjś
oi - dopisać tą cyfrę do poprzedniej '37" - wypaWiie "375 

Razem obie te liczby utworzą jedną: 535375 
Te obie cyfry stanowią jak gdyby nazwę ounktu#i"pisze 

sif je jednym ci~iem - 535375 ~ bez zadnyoh znaozkow, 
przecinków,odstępów i t.p.z tym,że na pierwszym miejscu 
znajdu..1ą się cyfry,odpowiadające linii pionowej. 

~rzy określaniu miejsca położenia punktu tym syste
mem zawsze należy używać sześciu cyfr. 

Przy użyciu tego systemu unika dę długich ou1sów 
terenu,w którym się uunkt znaJdµje. 

2/ Określić punkt "b". - Rys.a. 

- 565348 - Skąd się wzięła ta ostatnia 6semka jasno, 
gdyż nunkt leży ponad 11 34" o ę dziesiątych wyżej. 

3/ Okre ślić uunkt "c". - Rys.a. 

- · 550360 - Dlaczego obie cyfry zakończone są zerallli? 
Dlatego,źe punkt leży na samych liniach i ani o 1 dz1es1ą-

t 

J 

39 

SS 

37 

36 

35 

3+ 
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tą kwadratu n!e naleły ani w praWO,ani do g6ey. 

•I Określl.6 punkt •4• - Rya.e. 
- 5ł~2ł -

5/ Okre,11.6 punkt •e~ - ~a.a. 
- 6~00 „ 

Ka.tdy 1Q8.ly kwadrat 1 ogranicZOXJ;Y C ienldllli l1n1ami 
uwiera l ~,czyli boki jego mają dlugoś6 l Jon.Dz1elll0 
bok kwadratu na 10 oz~'ciikilometr zostaje podziel~ 
na csęeoi 100 metrowe /o, J/JfJ/. 
Przykład:„ Punkt letj' o 5 dz1ea1ątyoh częaci kwadratu 
na wsch6d. /na p61noo/00 na.le.ty rozwn1ec5 •Punkt leły o 
500 m /0,5 Jon/ na waoh6d / na p61noo/. 

System oznaczania punkt6w ołmiona c::rframi,-

Dla dytku lokalt1eso t.zn.dla os6b poaługuj'°yoh 
a-lę tym saJD;Ylb. ark.Uazem, wystU'csy oznaczy6 punkt tylko 
6-ma cyfrall11,lecs chcłlO aby ten punkt był odnalesiorq 
przez ośóby nie bfdłlOe w tym rejonie; a pos 1adaj 11,0e r6!ne 
ark.Ua~e,„ naleły p0da6 ten punkt w a„iu cyfrach.Dla ułat
wienia można podaó Nr.ark.Uaza mapy i skal~. 

Siatka kilometrowa jest opisana nietylko na samej 
mapie,lecz i na jej ramkach 1 to opisana dokładniej/trze
ma cyframi /. Patrz Rya.9. 

<f8 '49 150 51 52 53 5'4 55 56 57 58 59 160 
I I I I 

·,; 

;-

•J) 

I I 

Rya.9. 
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Z r.r•unku wi.da6,łe kaścli 11.nia jest Opiaana,a 11n1e 
grube aą 0p1eane na ramkach 3-ma cytram1.T"rzeo1a mała cy

f'erb oznacsa lloś6 aetek kil0111etrów od początku ulcładu 
- początek układu ieti na polu(1n1u Allgl.11.Patrz R,'a .10, 

Poprzedni punkt a 11 w oznaczeniu og611Q1D,wyras1 
a1e cyframi:- zamiast~ - • S~511 1 Z8Jll1aat • s75• -
• 7S'1511

• Cal.kow1ta oyf'ra,określi.jąca polo!en1e tego punk
tu W1Jliesie - S5S5'7375 

OkreŚlen!e poprzedniego pUDlctu ,X w osnaosen1u og61-
1'.1111l bedzie wygl~o:• S565'7M8 

'ł»oprzedni m:mlct " c • : 355crn560 
Cyf'r,r podkreślone są to ci'warle O'Tfrr oznaosajftC• 

llo&S setek kllometr6w. 

R)-a. 10. 

t;; 

. 1 
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S1atem Literowo - L1czbo!ly. 

System literowo - 11czbotJ7 odnowi. a~ ogólnie do 
wssyatk1.ch map angielskich. 

Ten 7stem jest r6wniet •aatos.<>WllDJ' 1 na mapie 
1: 253440 4 mile w calu /. 

Ba tej ma.pie lini.e grube aą ".;)l'OWadsone oo 100 Jon, 
a linie c1enlcie co 10 Jon 1 oznaczO'ne cyf'ram1: 1, 2, 3, 
4, 1 t.d.do 9-c1u. 

Dały kwadrat ogran.1.czon;r ~bym1 11n1aJD1. ma noJą 
literę ,ktl> ra jest umieszczona w. środ.Jm 1 w rosach k.waa
ratu.Patrz RJ"s.11. 

PrzJkladz: 

l/ Określ16 noloienie pUnktu •a•. RJ"s.11. 
~ Pierwszl\ t'Unkcje. musi by6 stwi.ardsenie-\tw któl"J'11l 

kwadracie on leiJ'.W tym wypRdlm w kwadracie T •. 
Jak daleko od pierwss„j pubej 11n11 vi.onowej ?-

o trzy linie 1 jeszose "trochę .To trochę - to lloś6 
10-tych części mal.ego kwadltatu,11.cząc s lewej atron;r .
Ocen16 na oko.- Tych dziesiątych części jeat 4,bo JmDlct 
n1e leŚJ' w polowie,l.ecz bL,lśej/gdiby- by-1 w polode kwa
dratu - by-lobT s/. 

Kotna jut nauisa6: • TSł " 
Teraz talalamo na1e!y poetąp16 w kierunku z -po1u.dn1a 

na p6łnoc,tylko z tą r6ż*ą,że 11.czenie sacsąć od na.jbl1-
szej grubej 11n11 poziome! .Punkt leły povy-łej 7-•a l1n1i 
- ocen16 o 1le WJ'źej - o 6 czę śc i,czyl1 rasem. 1176 • 

Zatym cala liczba określająca poloźen1e pUnktu • a • 
będzie - T.M76 

Nalezy pam1ęta6,żc l.\B.Żda l1n1a gro.ba w tym ktradracie 
jest l1n1~ zerową. 

2/ Określ16 poloźe~ie punktu •b•. Rys.n. 
P.5673 

3/ OkreŚl1ć położenie punktu •c•. Rys.li. 
0.825'/ 

Litera oznacza w ktf>rym kwadracie leży punkt.l.'ns1 
ona by-6 nodawana,1na~zej ~1em określenie będzie niedo
stateczne. 
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K I E R U N K I 

Oznaczanie k1erunkU., 

Kierunek mierzy d~ lalt~Q'łl 1 podaje ·~ w 
atopn1aoh,tyaS,oo1n:roh lub radianach. 

Przy oos1ug1wan1u a ił map' nale!y utywa6 m1ar 
k\towyoh w atopniaoh,gdy! przenom1k 1 komt>aa maj' po
dz1&l atopnS.0W7. 

Kie runk1 P6 lnooz. 

Roa~ łn1aJą naat~puj '°• kierunk1 p6 lnoo71 

l/ geograt1oznej, 

2/ topogra.t1osnej , 

~/ magnetyosnej. 

Pl'Z'J po1lug1wan1u 11.f ap,,najwałniejasym k1eru.n
k1em jut kierunek ~lnOot toposra.t1osnej • 

Pól.noc seosrat1ozna /Tru.e NOl'th/:• oznacza kierunek 
polo!en1a bieguna pÓ lnoo
nego z pewnego m1ejsoa. 

Dla dwu punkt6w nie 
ra letącyoh na jed7;JY111 p6bld

n1kU, kierunek pÓ lnooy ge
ograf1oznej jest ró !rq 
/zb1e!rq/,gdy! wazyatk1e 
l1n1e b1egnfl0e do bieguna 
/do jednego punktu/,a vry
Qhoda ąc e z ró :h:zy·oh punk
tów / sale!n1.e od tego gdzie 
•ił znajduje obserwator/
spotykaj I\ s 1ę. 

I tak kierunek p6 l.
noo7 geogr.dla obserwato
"' w Loxn7n1e będzie 1nn:r 

PB „ kierunek t>ln..geogr. ni! dla obserwa~ora,dajJl11 
PN - " pln.topogr. na to, w Moskwie. 
NPB- k\t zb1ełnośo 1 poludnill6w. 

Rys. 12. 
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Północ topogrnf1ozna / Grid North/:- oznacza kierunek 
równoległy do jakiego& 

N B jednego południka,na 
R· biec.pm 9~o~p·. stałe obro.nego dla da

nego obszaru. 
Na mapie wszystkie 

linie pionowe1 oznaczające kierunek po łnocy 
topograficznej są rcSwno-
ległe, a do nich są popro
wadzone prostopadle linie 

'I -zbieźnośó południloSw poziome,wyznaozająoe 
kierunek wschodu i zachodu. 

Na mapach linie tak 
pionowe jak i poziome są 
naniesione i tworzą t.zw. 
s ia~ kilometrową.z tego 
wyn a,le oionowe linie 
siatki kilometrowej wska-

P Dla Szkocj 1 zuj ą kierunek 1)6 łnocy i 
połud.n1a,a linie poziome 

l( : ok. 1°301. - kierunek wschodu i za
chodu. 

Na mapach angielskich 
nie nalety uzywa6 do 

Rys. 13. orientowania l1n11 ramki 
mapy. 

Ponieważ linie kierunku pÓłnocy topograficznej są 
równoległe,a linie kierunku p_Ółnocy geograficznej są nie
równoległe /zbietne ku górze/ ,przeto m1,edzy nimi powstaje 
kąt,kt6cy nazywa się zbieinością Rjłudnłków / topogra-
ficznego i geograficznego/ Patrz s. 12. 1 1:5. 

Północ małrtyczna / Magnetio /:- oznacza kierunek, w 
kt6ryiii us wła się igła kompasu.Ten kierunek nie jest 
staly,gdyt biegun magnetyczny nie ma stałego nołozen1a, 
lecz przesuwa się.Na mapach angielskich/ z prawej strony/ 
jest wykazane odo~lenie kierunku północy magnetycznej . 
od kierunku północy topogrs.1'1.oznej i pÓlnocy geogratioznej. 
Patrz Rys.14. 

Odchylenie kierunku północy magnetycznej od kierun
·ku północy geogrs.1'1.oznej ,nazywa się deklinacją albo 
zboczeniem. 

l 
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Odchylenie kierunku północy magnetycznej od kie -
runku p6łnooy topograficznej nazywa się uohrleniem. 

Zatym kąt zboczenia / deklinacjaJrdvma się uchy -
leniu plus minus kąt zbieznośc 1 

o( - deklinacja 
<i = r ± r , - uchylenie magnetyczne 

i - zbieżność połudn1ków 

Pytan"ie kiedy plus,a kiedy minus.VI czasie gdy bie
gun magnetyczny znajduje s1ę w położeniu zachodnim w sto-
sunlm do bieguna 1)6 lnocnego: . 

Plus - dla obszaru. znajdującego s1ę na zachód od 
połudn1Jta"'""zerowego / nierwszego/, 
~ - dla obszaru. znajdującego się na wsoh6d. 

Rys. 14. 

r - kąt magnetyc~hyle-
n1a, 

VI roku 1928 • 13°59'} Szkocja 
Zmniejsza się oo roku o 1~' /Sheet 57/ 
\'I roku 1941 : 11023 1 

<A ·- kąt zboczenia m~netyos
nego /deklinacja/. 

~O~R~JuE~N~T_:O~\':_! ..!.A~N--=.I~E~_..::M:.....A~P:.....;:Y:__..-=Z....;A~--=P__:O_M_O.:.-..;C;._!i-, 

K O M P A S U. 

Położyć map~ na czymś stałym, a na niej komoas .zwol
ni6 igłę kO?llOasu 1 zaczeka6 aż się usnok01,skierowa6 ma-

tak by 1 inia wydrukowana na prawym brzegu mapy z nan 1-
~~m " Magnet 1c 11 

, była równoległa do k1erunkll igły kompa
su /kierunek strzałki 11n11 na mapie ma odpovriadacS kie
runkowi o6łnoonego "o 1.emnego" kOńca ~ły/ .Po zgraniu kie
runku i.gly komoasu z 11nią " .Magnetio - mapa jest zorjen-
towana. Patrz Rys. 15. 
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Dla ułatwienia orjentacj i mapy ,można kąt zboczenia 
wyrysoV1aó w kilku miejsoaoh rnapy,preyjmująo,z.e kierunek 
linij pionowych siatki kilometrO'ftej odpo?1iada k1erUnkowi 
północy tonograf1oznej /11n11 "Gr id North 11 

/ .Nale!y ,wzoru
jąc się na rysunku po orawej stronie mapy ,dorysować ołów
kiem kierunek "M...gnetic" .Patrz Rys. 14. 

A Z Y M U T • 

~ jest to kąt Gdchylenia j akie&oś kierunku w 
orawo /zgodnie z b1eg 1em ~skazowek zegara/ od k1erunku~ 
nO'IiiOcy topograficznej czy tez. od kierunku pÓlnooy mag
netycznej lub od innego znanego kierunku.Wartość uymutł4 

wal'la się od zera do 360 stopni. Rys. 16. 

N N N 

·a s· 

< NAB -Azymut 

Rys. 16. 
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~lf-nażywa si~ Ił Azymut" Kierunek AN - kie
runek po lhocy lub 
znanego nunktu. w przykład.z 1e: l. = ok. 450 

n 120° 2. = 
3. = 
4. = " n 

230° 
:525° 

Kierunek AB - kie
runek wskazywany 
lub szukany-. 

Mogą być podawane dwa rodzaje azymutów: 
l./ topograf1ozey AT./azymut top./ 
2 ./ magnetyczny AM. azymut magn./ 

, AT.oodaje się w wypadkach pracy na mapie,natomiast 
do prac w terenie wygodniejszy jest All. i nalety go ':>oda
waó. 

Jaka ~est r6!n1oa między jednym a drugilll ? 
AT. ro!ni się od AM. o kąt t.zw.uohylenia kierunku 

północy magnetycznej od kierunku północy topograf1oznej, 
Kąt uchylenia nie jest jednakowej wielkości - jego 

wartość znmiejsza się zale!nie od miejsca.Dla Vl 1elkiej 
Brytanii z Irlandj ą wartość ~ta zboczenia w a,l\ala się 
w rolm 1927 m~dzy 1:5° do 19° nak~f.chód, 

Kąt uchylenia ~!n1 si~ ocłV'n>oozen1a o kąt zbie!
ngści - wartość kąta zbie!nośo1 dla Szkooj i - około 
l :50' - patrz strona J.8. 

Ten kąt uchyleni.a wynos il w SzkOcj 1 I arkusz 5„ -
skala. l: 63360/ ·w rolm 1928 - 13°59 1 .oo roku kąt się 
zmniejsza o 12•,czyli do roku 1941 zmniejszył s~~ o: 

12 X 13 = 156' = 2036 1 I 1941-1929 : 13 I 
lse591 - 20:56' : 1102:5' 
no zaokrl}8len1u - 110 
z tego wyn1ka,że 'I'l'":Musi slę 1"S!n1ó od AM,o kąt 

~wny 110. 
Zachodzi nytanie,któ ry jest większy ? 

H. T. 

p magnetyczne 

Rys. 17. 

Uchylenie magnetyczne jest 
zachodnie /na lewo/. 

Po obl1ozen1u AT.-ohcąo 
otrzyma6 AM.nale!y,jak w1da6 
z Rys.17,wnrtośó uchyleni.a 
magn.w stopniach dod~ó do 
AT,1 odwrotnie nrzy orzejś
c1u z AM. na AT. - nale!y 
uchylenie magn.od.jąó, 

Dla Szk00j1 
AM, a AT, + no 
AT. : ALI. - 11° 
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Rys. 18. 

~yŹnaczenie az;ymutu. 
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PN• : kierunek SZulcaJJ1 • 

Azymut geograf'1ozny AG.r6!n1 
się od AT.o kąt zbietnośc1 po
łudn1ka. 

Z lły's.Nr.18 w1da6,te aby 
uzyska6 AG.nalały AT.zmniejszy6 
o lalt zb1e!ności poludn1ka. 

AG. : AT. - l030ł 
Pr~kbYcznie Azymut Geogra

f'1ozny niema zastosOYTania w 
wojsku. 

Na manie:- Zadanie: Wyznaczy6 azymut z punktu "A" do 
ouriktU 11 B11

• '/Punkt "A11 - stanowisko./ 
Z punktu n A" wykreśli.6 na mapie linię do punktu 

11 B11 ~Przyłoźyó przenośnik środkiem podstawy na punkt "A" 
tak,by linia 0°-f80°pokryła się z kierunkiem północy 
topograt1oznej lub z kierunkiem dozoru.Po takim nałoźe
niu orzenośn1ka,11nia kierunku n AB" /wykreślona ooprzed
n1o na mapie/ ,wskaże oewną liczbę na nrzenośniku.Ta l1oż
ba oznacza wartoś6 AZY.MU'l'U TOPOGRAFICZNIDO w stopniach, 
czyli wartoś6 AT. 

Jeżeli icą:e-jest mniejszy od 180°,to orzenośnik na
leży orzyłoży6 tak,by cytry były na wierzchu,a nrzenoś
n1lc z prawej strony linii wskazującej kierunek pÓłnoóy 
lub dozoru.Jeżeli natom1o.st kąt jest większy od 180°, to 
przenośnik nale!7 orzyloźy6 z lewej · strony 11n11 wskazu
jącej kierunek pOlnooy lub dozoru 1 to.k,by cyf'ry były pod 
orzenośn1k1em. 

W terenie:• Zadanie: Wyznaczyć azymut z punktu "A" do 
pUiiktfu 11 B11 przy pomocy zwykłego •kompasu. · 

Na pun.ko 1e n A" położyć kompas na czymkolwiek stalym 
/slupek,kamień 1 t.p./tak,by ciemny koniec igły komoasu 
wskazywał północ i pokrył 11.ozbę 360. /Jednym słowem zor-
j antowaó· kompas./ f'o zorj entOT1aniu ooloźyó na kolnnas zapał
kę lub slomlr.ę v1 kierunku wyznaczonym /w teren~/, tak by 
ona pokryła trzpień pod igłą koDMasu /kompas le!y nieru
chomo/. Pod końcem P.$nałki,wskazującym kierunek do punktu 
11 B~Jodczyta6 1loś6 stopni.Odczytana 11.ozba oznacza wartooo 
AZl:ll1UT.U MAGNETYCZNEGO w stopniach,czyli wartoś6 Alii. 

- 2:5 -

Przy wyznaczaniu kierunku nale!y noda6 wap6łrzęd
ne p~u n A 11 i azymut w stopniach. 

~ta;anie azłii:~ , 
/ j yw!Jl!e k e runKU/ 

Na mapie.- Odnale'6 punkt na mapie w/g nodanych wsp6ł
rzędnych /system siatki kilometrowej/.Przylo~yd przenoi
nikw środkiem podsta~ na odnaleziony punkt takt by linia 
oo - 1800 na orzenoin1ku pokryła się z kieninkl.elll p61-
nooy lub dozoru.Odczyta6 na orzenośniku poda?Ul 1loi6 
stopni - oznaczy6 na mapie miejsce nod odczyta?lłl 11.ozb'l• 
Łąoząo to miejsce z ou~em odnalez1ol'l)"111 poprzedn~o otrzy
muj emr !ądan:y kierunek na mapie. 

Jeteli lalt ' jest mniejszy od 180°,to prze~oin1k 
nalety' przyłoty6 takiby cyf'ry były na wierzchu,a przenoł• 
n1lc z prawej strony inii wskazuj ąoej kierunek p6łnoóy 
lub dozoru.Jeżeli natomiast kąt jest wi9laszy od 1800, to 
przenośnik nalet~ przyloty6 z lewej strony linii wskazu
j ą.cej kie runek północy lub dozoru i tak, by cyf'ry były 
pod nrzenośnikiem. 

W terenie,- /przy pomocy zwykłego kOJltr.)aau /, 
Na Odnalezionym punkcie • A n zorjentowa6 kompas, 

kladqc go uprzednio na trwe.lym,nieruchOl:ny'Jn orzedmiooie. 
Poloty6 na kompas zapalkt /słomkę/ tak,~ pokryła trzpień 
pod igłą kompasu i podaną 11.oibę stopni / wartoi6 AM./ 

Celując przez zapalą w kierunku liczby otrzyll!Ujemy 
Żłj.dany kierunek w terenie. 

Przenośnik.•. 

Przenośnik jest t~ przyrząd do mierzenia lalt6w na 
mapie. 

Najpospolitszy przenośnik /patrz Rys.19 /jest wy
konany z masy celoluidowej i ma kształt p61kolisty, 
Podstawa /średnica kola/ cz9sto ma nodział centymętrowy 
lub podziałkę w pewnej skali.Na niekt6rych przenośnikach 
są wyrysowane nodzialk1 wielu skal. 

Brzeg p6lkolisty pr~eno,nlka jest nodzielon:y na 
1900 i oznaczony cyframi od oo - 180°.cyf'ry są zdublowa
ne 1.nnymi oznaczaj ąoymi wartoś6 kąta: od 1800 - 3600. 

Na urzenośniku Rya .19 wyrysowane· są dwie podz iałk1: 
l. Piorv1sza - to linijka centymetrowa, 
2. Druga·jeśt śkonstrubwana dlA. skali 1:50000.0zna.czenia 
cyfrowe l, 2, 3, 1 t.d.- znaczą 1000, 2000, so90 1 t.d. 
jard6w, 
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ł•S0,000 

• 

R1•· 19. 

W d,-o 1u mołna apotlm.6 ·przenołn1k1 n18t1lk0 w 
ksstaloie i»61kol1at,m leos w kntaloie kola,proatok,ta 
1 t.p. Zasada !)Oalugt.rani.a s~ jednak jest ta s8llla. 

T E R E W • 

Teren na mapaoh ang1elak1oh jest przeda...tilw1o!J1' za 
pomoo, WARS'lWIO ·1ub waNtw1o 1 odllliennego kol10Wan1a "1-
sokośo1. , · I 

Warstw1.oe prowadzone 1ą co 50 stop /teet „ około 
16 m. Na n1ektÓrych mapach warstw1.oe prowadzone •Il co 
100 stóp. · 

Tak jedno c~c1e a ·t,m -·bardz1ej 1 drug1e 1 jest dla 
cel.Ów wojskowych n!.e wyatarozająoe,gaył to~ 'lierenu 
nUsze /o wysoko§o1 od l m do 15 m/ n1e są ujęte i giną. 
Przez to n1e)ct6re prace o charakterze ściŚle wojak:owyJ!l 
/np.obronne/ aą bardzo utrudn1one,jetel1 wręcs un1emotli00 

wione bez opracowania w terenie. 
Wszystkie warstwice Sil przedstawione ja~ · linie 

ciqgle z tym,te kałda n1'ta,odc1nająca 250 stop,jest 
linią grubi\• 

· Czytanie warstwic jest ułatw1one,gdyt są one opi• 
aane w środku. mapy- - na warat-friu.ch. 
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Przekroj terenu /protll / 

Przekro.f terenu powhien by6 przedataw1cm;r w dwu 
a kalach i 

1. akala pos 1oma 
2. slall.a pionen. 

. ~kalt po•lc9' d.7lctuje •pal.z które~ jeat JFYkon\YWUJir 
przekrój/ .skala pos~ przekro]u pow1Dna by6 ·tab sama 
jaka jest skala m:vrl .• natam.1a1t .s~ p~onow, nalet,. 
~brad dowoln1e.paJ11.fhj1tO o t)'z,łe nie mołe om. by6 mniej• 
as4 od skali poziomej. 

WJJtonanie przekroju. 

Iła papierze /najlepiej :m.Umetronm/ wyrysow•d linie 
dlugośo1 odcinka prorllołanego 1 z jej lewego końca popt-o
wadz16 prostopadl,.Ha tej prostopadłej naleiy zaznaczy<!, 
w skali przyjętej,odc1nk1 odpowiadające kolej?J1111 wart~ 
cS.~ warstwic 1 przez te punkty poprowadz16 rcSwnolegle do 
11n11 poziomej.Rya.20 • 

Skala pozioma 1: 63360 
Skala pionowa l: 7620 

Rys. 20. 

/ Skala 1: 7620 - znaczy.te w 2 mm umieszczone jest 50 stÓp/ 
Na odcinku profilowanym nalety wyszuka6, punkt najnSJ

ssy 1 pierwszą 11n1.e od dołu /nie podstaw~/ oznaczyd tfl 
wysokośo1fl.Np. 1111200 •,a inne 11n1e,kolejno do g617 ,op1aad 
co 11 5011 wyżej ./Nie mu.si aię op1aywa6 wszystkich l1n1j/. 
Rya.20. 

Następnie· ten kawałek papieru ps-zyło!yó do mapy tak, 
by linia podstawowa /lub jej rzut na skraju papieru/polery-
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la a~ s db.JgościJl odcinka prof'llowanego na mapie i zas
naczyo /na tymłe pap1e:rse/wa~atld.e waretw1ce przecina
jące linię papieru. 

Po zasnacsenlu waratw1c,zrzutowa6 je na 11n1e poztoP 
me oznaczaj1pe odpowiednie wyaokOści.Po zrzutowan1n wazyat
k1ch punktów - nolącsy6 je 11.ni.ll ci.qglą. 

Kształt ot:rzJlDllMj 11.nU odpowiada uk:aztaltowan1n 
terenu na ~- odo1nkll. 

Naleły pam1ęta6 o zaznaczeniu pagork6w 1 doHnek 
znajdujących się mifdsy tymi. amąm1 wartośc1am1 warstwic. 

Pola niewidoczne. 

Czym nmi.ej pÓl n1ewiilocmvch1"1m lepszy jest punkt 
obserwacyjn;r. 

Przy wyborze tnµiktu obserwacyjnego wsk.azanpi jest 
ocena jego -przydatnoec1 z punktu widzenia na wgląd w teren. 

A't11 temu zadaniu sprosta6 .naleiy przed wyznacsen1elll 
punktu oba.wykrea116 na mapie pola niewidoczne.»ołna to 
zrob16 na oko,lecz dokladno,6,a tym_ samym 1 wartoś6 tego 
będz 1e probleD'Atyczną. 

Dla dokładnego wykre'1.en1a p61 niewidocznych koniecz• 
~Jest wykonanie przekroju terel111 w kil.ku kierunkach. 

~ pola niewidoczne 

Rys. 21„ 

Po wykonaniu nrzekroju popl'Olładz16 11n1.e proste z 
pkt.oba.na najwyższe punkty f'ol"Jll terenu lub p<>krycla te
renowego1w1rpowanego w orzyjętej skali -oioncmej „ 

Te częsc1 terenu.które się znajdą 'POd 11niil 1 za 
przeszkodą.są niewidoczne.Patrz Rys.~ 1 Rys „22. 
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~pola niewidoczne 

B:r•· 22. 

Po zunaczen!u. P61 n1ewidoczn;ych na przekl'Ojach 
naleły je przen1eś6 w odpowiednie miejsce na mapie. ' 

Pola martwe. 

W)'kreślenie pÓl martwych opiera się równi.eł n6. prze
krojach z tą tylko rołn1.cą,łe zamiast 11n11 prostej ,nalety 

· poprowa.dz16 l1nifł tQro pocisku ze stanowiska w kierunku 
atrzalu.Patrs ~. 2:5. 

pole lllartwe 
Rys. 2:5. 
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Obl1czanie naohzlenia terem. 

Przy wap6 lr -e•Jl1111 rozwoju dz 1ałań broni panoernej 
i pojazdów meohanio~ch az7bk1e 1 dokładne obliczenie 
nach7lenia teretm nabiera azczegól'tlego znaczenia. 

Aby temu aproata6 nale!y zapam1ęta6 jeden bardso 
prost}" wz6r try~onometl'J'CS111' wyn1kajttey z Rya. 24:. 

B 

H 
tg. a(' = D' ~H 
A~.s' 

D 
Rys. 24:. 

gdzie: H - r6tn1oa wysokości między punktami A i B. 
/ wyaokoś6 P.unktu A odpowiada wyaokośc i 

punktu B'/ 
D - odległość między punktami A i B. 

, / wzięta z mapy / 
c< - lalt naoh7lenia terenu. 

AB - linia terenu, AB' - jej rzut poz~. 
Nachylenie terenu mozna wyraz 16 bądt spadkiem bęit 

kątem nac~len1a. 
spa k mozna obl1czy6 w dwóch oChn1enn:ych wartościach: 

a/. stosunkiem 11czbowym 
b/ procentem 

Kąt nachylenia mo!na obl1cz76 w stopniach lub t}"s ięcz-
~eh. 

Obliczanie spadku: H 

a/ stosunkiem liozbo!Ym opiera sięi na wzorze t#-1' -
z cym jea.n&k,le bierzemy nod uwagę t}"lko prawą stro~,a6 mianowicie: H:D. Słowa.mi to 111otna wyraz16 • ten spos b: 
stosunek WYS'OlroS'Cl do ODLEGLOSCI. 

Przyklady_:-

1/ Obl1czy6 spadek przy: H = lOOm / wysokość/ 
D = 500m / odległość/ 

"' H:D: 100:500 : 1:5 : 1/5 
Ułamek 1/5 znacZ}", ze teren wznosi się lub 
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opada o 1/$ czę ś6 od1egłośo i, albo: na 
5 jednostek odleglośo i, teren zmienia 
wysokość o 1 jednostkę. 

2/ Obl1ozy6 spadek urZ}": H • 50 m 
D : 1000 m 

H:D : 50:1000 : 1:20 : 1/20 

Z powyŹSZ}"ch przykładów W'fll1ka te aby wyras16 spa• 
dek terenu stosunkiem l1czbowytn,nalely podzieli6 wysokość 
przez odlegiośó. 

b/ procentemŚ 
Poprzednio o l1czon:;r spadek w postaci atoatmku dwu 

liozb,mo!na wyrazi6 w ro~iś procentowej: 
1/. 1/5 = 0;20 = 20 %0 
2/. 1/20 :0,05 : 5 o o 

1 procent jest to jedna setna ozęś6. 
\'lyraz 20°/ o spadku znaczy ,ze na każde 100 jednostek 

odległości teren wznosi się lub opada o 20 jednostek tejże 
odległości. 

Obliczanie kąta nachylenia. 

Przy obliczaniu kąta nachylenia zachodzi potrzeba 
użycia wzoru ~·ol': H:D f całej jego rozciEjgłości. 

Tu zach z! pewna trudnoś6 ,gdyt do obliczenia kąta 
orzez jego tangens,trzeba mie6 tablice,lecz nie zawsze 
one są nod ręką.Trzeba więc noszuka6 innej metody obli
czenia kąta. 

Wiadomo ze kolo ma 360° lub 6280 tvs iecz~ch. 
Liczba 6280 wypada ze wzo~R /wz6r na ObWOd ~la/gdzie: 

R : 1000 m 
~ = 3,142 t 

21/R• 2 X 3śl42 X 1000 : 6284 90 zaokręgle~iU-~ 
6280: 60 • 17,5 ••.•••• l~ :_ o

0
kk·.;1

4
,5

4
• 

3125
" I 360x60/:6280 = 3,44 ••• 1 V 

Uw~a: V/ w~j 1:1ku 9rzyjęta bardziej zaokręglona liczba 
6400t Zalll ast 6280 ,a to w celu łatwiejszego uzyskania 
pełnych · części przy dzieleniu przez 2,4,8,16 i t.d. 

~s1ęczna jest to kąt,pod kt6rym w1clzimr 1/1000 od
ległos~ !ub lriaczej - kąt widzenia 1 m z odległości lkm. 

Tysięczne oblicza się Y1edług wzoru: 
t : m:k gdzie: t - tysięczna 

m - metry 
k - kilometry 

V! metrach oblicza się v.rysokoś6 lub szerokość, a w 
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kiloinetraoh - odległoś6. 
We wzorze t : m : k mo!na prawą stronę f.6wnania 

zamienió na H:D / je!ei! H występuje w metrach,a D w 
kilometrach/. _ 

W wyniku zamiany wypadnie rbmanie: 
t: H : D 

Przykłady: 

i/ Obliczyó kąt nachylenia terenu w stopniach,gdzie: 
H " 100 m 

H:D: t. D : 730 m / wartoś6 H i D wzięta z mapy / 
100: 0,730 : 137 t lub 100xl000:730 : i37t 

137 X 3 1 44: 47lł : 70511 

2/ Obl1czy6 kilt nachylenia terenu w atopniach,gdzie: 
H : 540 st6p 
D : 800 m 

Zamien16 stopy na metry ./l' stopa : 30,5 om/ 
540x!50',15 : 16470 cm : _ 164,7 -m okręglo 165 m 

165:0,000 : 1.650 : s : 2ost. --
2ost x 3,44 : 709• : 11049n 

Przy obliczaniu kąta nachyl~ stopniach przez~ 
tysięczne,popelnia się Świadomie pewien mały blfld w oce
nie odległości.Patrz Rys.25. 

A 

Rys. 25. 

Jak w1daó z l'ysunku,odlegloś6 brana z mapy odpow1aaa 
długości boku AB' : D. Dla dokladn6go obliczenia tys1ęoz• 
nyoh pow1nno's1ę brŚ.ó odlegl9ś6 AC,czyli dlugoś6 t1n~1 
prostopadłej,wystaw1onej ze srodka odcinka wysokosc1.Z tego 
wynika,!e nie popełni si~ duzego błf.du,pow1ększając nieco 
odczytaną z mapy odległos6. 

Praktycznie tego powiększenia nigdy się nie robi, 
gdyz ono jest nie stałe /ze.lezne od odległości i od wy-

I 
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aokośc1/ i minimalnie wpływa na obliczenie kąta nachy
lenia. 

ZNAKI T O P O G R A F I C Z N E. 

Znaki topograficzne używane są na mapach dlatego, 
!e w uewnych skalach niema miejsca na przedataw1enie 
przedmiotu terenowego w jego rzeczywistym zarya1e lub 
danie mu objaśniającego opisu. 

Znaki topograficzne tl40gól przypominają wyglfld 
przedmiotów przedstawianych~1 rysowane · są,w miarę mo!
ności,w wymiarach rzeozywistych,znmiejszonych do skali 
mapy.Na mapach angielskich jedynie znak na drzewo jest 
rysowany według · wyglądu bocznego. 

Na ms,pach,o skalach malych,prt1.wie wszystkie znaki 
topograficzne są przew1ększone,e. to d.le.tego,!e zmniej
szenie rzeczywistych wymiarów przedmiotu,do skali many, 
stworzyłoby znak be.rdzo mały i trudny do odozytania. 

Znaki topograf1ozne,waźniejszych przedmiotów tare
nowyoh,są znacznie p0ł71.ększane w celu uwydatnienia ich 
na pierwszy plan. 

Aby mapę czyts.ó biegle,naleźy znaki . topograficzne, 
podane przy k0ńcu,opanowa6 pam~ciowo. 

W tabeli znaków topograficznych szosy są sklasyfi• 
koV1ane w 4 odmienne rodzaje. 

Angielskie tablice - podają szczegÓ lowszą kle.syfika• 
cję,kt6ra polega na przedstawieniu dróg w celu utytecz
ności gospodarczej/tre.nsp-ortowej/i ze względów turys
tycznych 7najdogodn1ejsz~ połączenia wazniejłzych miast, 
szybkoŚ6 jazdy i t.p./-

Dle. celów wojsk~ch zbyt szczególov1a klasyfikacja 
n~ ma dużego znaczenia. 

O P I S 1l A P. 

Mana szczegółowa 1 : 25000 

~ - zgodne z siatką kilometrową t.zn.rysowane wzdlut 
s 1e.tki. 
Brzegi - pÓłnocey 1 poludniOYIY' maią d~oś6 15 ~· 

wschodni i zachodni lB 
Powierzchnia - terenu na jednym arkuszu wynosi 150 km: 
opis - Kaldy arkusz nosi nazw9 " Great Britain". v· celu 

odró znienia - poszczego lne arkusze są pon\ll!lerowe.ne 
zgodnie z ilością dz1esiątk6w kilometrów od po• 
czątku układu /metoda siatk i k1lo100trowej/.ICe.My 
numer obejmuje 4 e.rkusze/ natrz R~s.26./1 przedste.-

xj w l'a"cie paw:iomym 
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. w1~JX1 jest w poatao! ułamka. 

38/76 SW 3~6 SE 41j16sw 
760~-+--------------+------...... -------41--------------.._~ 

8/74 SE 

:zi.a.~..-~~~~-t-~~---~~--~~~~-+-~ 

3~2 N 8/72 NE 41/72NN 
390 'too '4-to 

Rys.26. 

Licznik tego ułamka wskazuje iloś6 dz1eai\tk6w kilome
trów od początku układu na wschód, 

Mianownik - ilość dziesiątków kilometrów od pooz,tku 
układu na p6lnoo. ' 
L1ozn1k zmienia się co••••••••••••• 30 IO!l 
Mianownik zmienia się oo • • • • • • • • • • • 20 Jan 
I Rys. 2s./ 
Kddy ułamek jest j akgdyby' nattrłl 4-oh arkuszy 
i aby mSo odrótn16 poszczególne arkusze - do 
ułśmlca są dodane litery, oznaozaj,oe strOIJ\7' św1a
ta,a tym samym !. położenie arlcuaza w stosunku. 
do ~oh,nosząoych ten sam numer. 

N - north /:pó łnoo/ NW - north west 
s - south /południe/ NE - north east 
E - east /wschód / SW - SOllth west 
w.- west /zach.ód/ SE - south eaat 

Np. 38/74 N\'/ - znaczy,!e to jest p6lnoono-zaohodni arkusz 
numeru 38/74. 

41/76 SE - południowo-wschodni arkuas numeru 41/76 

38/76 SW - południowo - zachodni arkues numera 38/76 
/patrz Rys. 2~./ 

Na dole każdego arkusza Ulllieazozona jest skala i 
podz 1ałka w metrach i j ardaoh. 

Pok:ryo1e:- w kolorze ozarn:ym według znalaSw topogratlcz
nyoh bez 'lllł'Y'Puklania przedmiotów waźniejszyoh,
mało czytelna. 

Teren:- .przedstawiony za pomoołl warstwic o cięciu oo 
------ioo sbSp,w kolorze czarnym.Cięcie bardzo grube -

daje bardzo ogólne pojęcie o formach terenu.Dla ce
lów wojskowych zupełnie niewystarczające. 

Ogólne uwagi:-.Mapa 1:~5000 powstała nrzez zmniejszenie 
łotoęraf1czne planów katastralnych /gospodarczych/, 
bez zadnego dodatkowego opracowania w terenie.Wyko
nanie zadan1a taktyoznego,na tej mapie,jest orawie 
!e niemo!liwe bez opracowania w terenie. 
Dla n1ekt.6ryoh obszaró~w Anglii są wydane mapy w 
tej ski!! ze znacznym. epszenlem, a., mi.8.now1c ie: 

1. Ooracowana na oodataw1e nowego zdjęcia 
terenu,z użyciem fotogrametrii. 

2. Wydana na oodstaw1e nowego opracowania 
gab1netowego,z użyciem systemu. uwydat
nienia wa!n1ejszyoh przedmiot6w tereno
wych. ' 

3. Wydana w 3-oh kolorach. 
4. Wt1.rstw1oe - co 5 m. 

Mapa taktyczna - 1: 63360. 

1 mila w calu. 

Ralnki:- t\1orzą całość prostokątn,.Przy rysowaniu io.h 
-- kierO\'tano sif względllJlli gospodarcr.:ymi,tak te .arku

sze nie są .1 ednakowej w1elkośc 1,/ obejmują ~ zne 
pow1erzchnio terenu/ 1 zachodzą na siebie,ozasem 
w 50 o; 0 • \'l,ymiar ralllek nie stały - przewdn1e: 
a/ brzeg uółnocny- 1 uolttlniowy mają wymiary/ 

około 68 cm /ok. 44 lott terenu 
b/ brzeg wschodni 1 zachodni mają wymiary -·' 

około 50 om / ok. 3~ lott tere„...., 
2 Powierzchnia tererm:- na jednym arkuszu - ok.1400 km: 

.Qe.!! :- Mapa drukowana przewaznie w 6-c iu kolorach. 
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Każdy arkusz nosi nazwę,składającą się z dwu nazw 
największych miejscowości na arkuszu,pr6cz tego 
w prawym rogu pos 1ada numer arkusza 7 sheet/. Na 
dole jest wn1eszozona skala 1 podziałka w 3-oh 
miarach: 

1/ milowej 
2/. jardowej 
3/ kilometrowej 

Na wschodnim brzegu / poza ramką / wyrysowane 
odch7len1e kierunku. pÓłnocy magnetycznej od kierun
ku pOłnocy topograficznej i opisane z oodaniem wiel
kości odchylenia w stopniach i minutach/z datą ob
liczenia/. 
Siatka kilometrowa nan1es1ona. w kolorze fiolet~ 
1 op!S~ na ramkach co 1 Ian.- w środku mapy op -
sana oo 5 Ian. 

Pokrzc ie:- oddane szozeg6 łowo i jest aktualne, ooniewd 
w Anglii n1e zachodzą zbyt częste zmiany. 
~.- Szosy wyrysowane w kolorze czarnym z oodko
!OFOianiem ciemno - toł~ytcy w kolorze czarnym 
ozna.cz~ją 11oaó m11 lub ,przy drodze,oznaczają 
wysokośó w stopach ponad poziom morza. 
~Y·· kolor zieHf!Y" 
~.- kolor n e esk1. 
1'1l'rejscowośo1,koieje,mnłej wdna sieó komunikacji i 
szczegóły terenowe oraz napisy - w kolorze czarnvn· 

~- przedstawiony warstw1oam1 o cięciu co 50 stóp 
w kolorze jasno - brązowym.Opis wartości warstw~ 
w stopach wnieszozony na samych warstwicach Kotyq 

· i punkty wysokośo iowe w stopach - w kolorze "czarnym. 

Ogólne uw~i:- Doskonała mana sytuacyjno - drogowa z 
nie~stateoz:nym wyrazem samego ukształtowania tere
nu.Cięcie 50-cio stopowe nie pozwala na opracowywa
nie zadań wojskO'fey'ch jedynie na mapie /bez opraco
wania w terenie./ 

Mapa l: 253440 

4 mile w calu - Mapa operacy3na 

Ramki.- tworzą całoś6 nrostokątną obejmującą n1e stalą 
oowierzchnię.Arkusze zachodzą na siebie tak,ze cza
sem pewien obszar terenu znajduje się na 3-ch arku
szach. Wymiar ramek nie stały - mniej więcej 
60 - 80 cm. 

- 35 -

Powierzchnia terenn - na jednym arkuszu ok.37000 Ian2 

2l?1! - Mapa drukowana przeważnie w 5-ciu kolorach.Kat-
dy arkusz nosi nazwę najważniejszego obszaru 
terenowego ujvtego na tym arkuszu,pr6oz tego ma 
w pra'WY'.Jll g6rnym rogu wydrukowaIJiV Nr.arkuszu. 
/Sheet/.Na dole umieszczona jest skala 1 wyrysowana 
podziałka w 3-oh miarach. 
l/ milowej, 2/ j ardowej, :5/ kilometrowej. 
Katdy arkusz posiada wyrysowane odchylenie kie
l"llnku p6łnoo7 magnętycznej od . kierunku p6łnooy 
topograf1oznej/Grid.-North]i kierunku p6łnooy · 
geograf1oznej/Tru~-lorth/- kolor fioletowy. 
Siatka kilometrowa - naniesiona w kolorze tiole
~ 1 ąp!sana na ramkach i w śroak.U ar'kUsza 
OO"IU lont'.' czyli katda linia/. 

POkrzC1e - dobre,n1e przeładowane azczeg6łami 1 dostoso
wane do skali ma.py,aktualne,czytelnośó dobra -
noniewaz odrębne charaktery znaków przedstawione 
są w innych kolorach. 
DcJ~i - szosy - w kolorze cza~ - z czerwonym 
p lorowaniem./N1e posiada ~oznaczen mlio
wych,an1 cyfr wysokoSciowych/. 
~-kolor z1elb~ /bez znak6w drzew/, 
~- kolor nie eski. 
N!ej scowośoi,i!riie kolej owe i szozeg6ły terenowe 
oraz opisu - w kolorze czarn;ym. / Stacje kolejowe 
kolor czerwora./ 

!!.!:!!L- Teren przeds awiony systemem warst-J11oowym o o1~c1u 
oo 200. stóp. ' 
Warstv11oe drukowane w kolorze brąz~1/0p1a 
warstwic na warstwioach/,,.Xoty'4! cysrywysokoSo!o
we w stepach - w kolorze ozarn;ym. 
Na niektórych arkuszach,procz systemu warst-rriccmego 
jest zastosowany r6wnie~ system kolorowania od
po~iednd.ch wysokości/stopniowe przyciemnianie ko
loru brązowego w g6rę ./ 

Z A M A W I A N I E l4 A P A N G I E L S K I C H~· 

Przy zamawianiu nalezy podaó: -
1/ Kraj - / Anglia, - Szkocja, - Walia, 1 
2/ Skalę,- 3/ Numer arkuszO/Sheet/,- 4 Formę wydania. 

Np:- Scotland,Sheet 57il-1nch scale,Popular Editi
on,mounted and fo det. 
/ Szkocja,Arkusz 57,Jednocal6wka,\1Tydańie ponu
larne,oprawiona i zlozona./ 



ZnakiTo~ografrczne 
dla skali 1: 63 360 

Wydanie WOJSKOWE 

I 

Drogi 

Szoaa wrborowa /autostrada I 

Szosa I - ej klasy 

" 
Szosa II- ej klasy 

szosa dl'llgorzędna lub krę~a 

Droga utrzymana 

------- ------------- Droga nieutrzymana 

' , 
L----------------- So1e~ka 

----------------- ------ Droga /szosa / nieogrodzona 

Spadek nonad 1/7 

-- -· -· -·-~ 

- -
I Koleje 

KoleJ dwu 1 więcej torowa 

Kolej jednotorowa 

Kolej goapodaroza lub tramwaj 

Stacja węal.owa 
-

Stacja .-

I r„net ,~ 
~-~~-~= Tunel 1 wykopy 

Na8'1P1' .... 

, 
Most,' 

'l\ 

Granice 

·+·.:·+·-·+·-·+ Gran1oa państwa 

----------------- Granioa hrabstwa 

·-----·--- ·-·-·-·-·-·-··-· Gran1oa hrabstwa 1 paraf'11 

„ • • •••• • •••••••••••••••••• • ••••••••••• Granica parafii 

--



- SS - . - ~9 -
ł 

-.i 

Kul~ury Objekty terenowe 

Sad ' Wo 161. 1ub ka~lica a wieł' 

~ Kołos.61. lub kaplica • oatl"J11l 
salmńoseniem 

· + Koło16l. 1ub kaplica be• 'dełJ' 
l.ub ostrego zaJcońosen1a 

Laa · iglaat)' p .Poosta s tele.tonem 

p 
Poczta 

Putw1akD T Telegraf 1 tele.ton 

ł. c.h. Bu.dlm tele.toniozna 

+ Zabytki histOl"J'CZDe 

n Kam1en1ol.Bn ł; I Wiatrak 

Wars •1ce r Va.szt radioą 

Warto&c 1 warstwic w stopach X 

~ Pobojowbko 

warto&c 1 warstwic w stopach 
A 

Punkt tr,rgoncinetl"J'Czny 



• -łO • 

Wody 

riydawca: REF3RAT KCJLTURAI.NO-OŚ :·IATO.'fY 
5 •BRYG.ADY KADR ONEJ S TRZELC O.'/ 

Drukarnia: THE MUNRO PRESS Ltd. PERTH 
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