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Bier n ac ki Franciszek, kpt. W. I. G.
Stosowanie siatek kilometrowych dla
str. 130-136
celów wojennych
Nowa tńangulacja niemiecka t. zw.
str. 299-305
Zachodnio-Pruska
Ci m ko w i cz Teofil, gen. emer.
Kilka uwag o użyciu ciągów poligonowych w zastępstwie małej trianstr. 212-218
gulacji
W sprawie uwag inż. Kolanow1kiego (Nr. 12 „Przegl. Miern. 11 ) o artykule: .,Kilka uwag o użyciu cią
gów poligonowych w zastępstwie
str. 452
małej triangulacji
Czarnota Jan,.inż., kpt. W. I. G.
Uwagi i wnioski wynikające z obserwacji I-go rzędu w roku 1926
str. 57-59
Gr a b o w s k i L., prof. dr.
Odpowiedź na ankietę Wojskowego
,Instytutu Geograficznego-na pierwstr. 2~7
sze pytanie
str. 270
na drugie pytanie
str. 433
uzupełnienie
K o 1 a n o w s k i Włodzimierz, inż.
Odpowiedź na ankietę Wojskowego
Instytutu Geograficznego
str. 429-432
Kopczyński Feliks, por. W. I. G.
Materjały do badań pra" pomiarowych na ziemiach Polski
str. 142-147
str. 387-399
Wieże triangulacyjne
Kr as s owski Jan, prof. dr.
Z historji pierwszego południka
str. · 369-376
Kr e ut z i n g er Józef, płk. W. I. G.
Ankieta Wojskowego Instytutu Geostr. 264-265
graficznego
Krzanowski Tadeusz, kpt. W. I. G.
str. 200-210
Pomiar bazy
Łomnicki Antoni, prof. dr.
Odpowiedź na ankietę Wojskowego
Instytutu Geograficzn. str. 427-428

N a w ot ny Oskar, prof. int.
Odpowiedź na ankietę Wotskowego
Instytutu Geograficznego
str. 428-429
P r z e d r z y m i r s k i - K r u k o w i c z.
szef Dptm. Art., płk. S. G.
Odpowiedź na ankietę Wojskowego
Instytutu Geograficznego
str. 425-426
·
S i ko r s ki Tadeusz, kpt. W. I. G.
Zarys prac Wydziału I-go Triangulacyjnego Wojskowego Instytutu Geostr. 115-124
-graficznego
Smoleński Jerzy, prof. dr.
Odpowiedź na ankietę W ojskow~go
Instytutu GeograficzJ1ego
str. 426-427
W a r c h a ł o w s k i Edward, prof., inż.
Odpowiedź na ankietę Wojskowego
str. 218
Instytutu Geograficznego
W e i g e 1 K., prof. dr.
Odpowiedź na ankietę Wojskowego
str. 279
Instytutu Geograficznego
Z ar y c h t a Apolonjusz, por.
Połączenie tńangulacyjne Korsyki z
str. 387-399
Francją

Kartografja, Reprodukcja
ł Grafika.
Bi er n a ck i Franciszek, kpt. W. L G.
Termi.nologja w teorji rzutpw kartostr. 53-56
graficznych
Głos niemiecki o kartografji polskiej
str. 77-80
Stan prac nad nową mapą Francji
str. 105-114
1 : 50 OOO
Cz ar nec ki Stanisław, por. W. I. G.
Międzynarodowa Mapa Świata
str. 37-51
1: 1 OOO OOO
Prace kartograficzne w Rosji Sowiecstr. 74-77
kiej
O klasyfikacji, rozmieszczeniu i generalizacji miejscowości ńa mapach
str. 219-232
Polski

Cz ar n oł a Tadeusz, por. W. I. G.
Prace kartograficzne Józefa Kornela
,tr. 337-368
Witkowskiego
Kr e u tz i n g er Józef, płk. W. I. G.
O typ polskiej mapy taktycznej
str. 32-35
. L o m n i c. k i Antoni. prof. dr.
Matematyczna al}aliza projekcji Mapy Międzynarodowej w skali
str. 3-29
. 1: 1000 OOO
Surm ac ki Władysław, ppłk. W. I. G.
Jednolita siatka kilometrowa na mastr 414-424
pach W. I. G.
S z p a k o w ski Sylwester płk. emer.
str. 194-210
._
Spady

Topografja.
St o ck i Aleksander, por. w_. I. G.
Korpus topografów wojennych robotniczo włościańskiej Armji Czerwonej i jego działalność str. 148-152
Wąsik Władysław, mjr W. I. G.
Kreślenie tuszem w polu str. 284-286
Rey ma n Artur, kpt. mar.
str. 376-386
Pomiary morskie

Fotogrametrja.
Bier n ac ki Franciszek, kpt. W. I. G.
Badania nad prostowaniem zdjęć iotstr. 291-299
niczych
P a 1u c h Zygmunt. kpt, W. I. G.
Rozwój i prace referatu fotogramestr. 60-64
trycznego W. I. G.
Ro e der Jan, mir. W. I. G.
Krótki zarys foto~rametrji str. 399-413
Z a wad z ki Antoni. kpt. W. I. G.
Ogólne uwagi o zastosowaniu aerofotogrametrji w Polsce str, 153-154
Ze Świata:
II-gi Międzynarodowy~ Kongres fotostr. 80-81
grametryczny

Organizacja miernictwa.
B i e r n a c ki Franciszek, kpt. W. I. G.
O polski Komitet Geodezyjny i Geostr. 433
fizyczny
Stępniewski Jerzy, mjr. S. G.
Dotychczasowe projekty utworzenia
Centralnego Urzędu Pomiarów Rań
str. 233-238
stwa

Szkolnictwo fachowe.
K a r b o w s ki Aleksander, mjr. W. I. G.
Osiem lat istnienia Oficerskiej Szkoły
str. 250-264
Topografów
Z ar y c h t a Apolonjusz, por. W. I. G.
O dostosowanie programu prac Sekcji
Geograficznej Tow. W. W. do wo-

jennych potrzeb Służby Geograstr. 155-159
ficznej
Żon go ł łowi cz Stanisław, kpt. W. I, G.
List do Redakc!i: W sprawie artykułu
„Osiem lat istnienia Oficerskiej
str. 450-452
Szkoły Topografów
U nas:
Sprawozdanie z działalności Tow.
str. 71-73
Wiedzy Wojskowej

Instrumenty.
Jam i o ł ko wski Wacław, por,
Kierownica typu W. I. G. str. 138-141
M a 1 i n o wski Tadeusz, inż. .
Przemysł precyzyjna-optyczny i jego
str. 125-129
znaczenie
Z ary c h ta Apolonjusz, por. (tłumaczenie)
Teodolit artyleryjski Wild'a
str. 239-249

Recenzje map i

książek.

Bier n ac ki Franci&zek, kpt. W . I. G,
Teofil Szumański: Zasady kartografji
str, 85-92
Inż. Włodzimierz Kolanowski: Rzuty
str. 176
kartograficzne
Cz ar nec ki Stanisław. por. W. I. G.
W sprawie krytyki arkusza polskiego
Międzynarodowej Mapy Świata :
str. 177-178
„Warszawa"
1-szy niemiecki arkusz Międzynaro
dowej Mapy Świata 1/M.
Cz arnot a Tadeusz, por. W. I. G.
Bohdan Zaborski: O kształtach wsi
w Polsce i ich rozmieszczeniu. l
Prof. Hickmann' s Geographisch Statistischer Universal Atlas str. 317-321
str. 443-445
Strażnica Zachodnia
' Mapa Samochodowa Rzeczypospolitej
str. 445-449
Polskiej
G u m i ń s k i Romuald
St. Kosińska - Bartnicka. Zarys klimatu ziem wschodnich Polski
str. 441-443
K r a s s o w s ki Jan, dr., prof.
Th. Niethammer et A. Lalive, Deviations de la Verticale et Isostasie
str. 83
P a c e w i c z o w a Zofja, dr.
Wiktor Mondalski: ,.Polesie"
str. 437-440
Pietkiewicz Stanisław, por. W. I. G.
O polskich mapach ludnościowych
str. 306-309
Badania geograficzne nad Polską półstr. 436
nocno-Zachodnią
J. Moniak: Metody rysowania blokdiagramów i zastosowanie w geostr. 440
logji
S i ew i e r s ki Stefan, por. W. I. G.
str. 321
Polska w cyfrach

VI
Notatki i sprawozdania.
Bier n ac ki Franciszek, kpt. W. I. G.
str. 163-164
· Z obrad sekcji „I-B"
W sprawie projektu rzutu kartograstr. 321
ficznego
Ko n i g Hugo, ppłk. W. I. G. .
Kilka uwag o austrjackim Związko
wym Urzędzie Pomiarowym (Bunstr. 172-175
desvermessungsamt)
Kr a c z ki e w i c z Jan, por.
Słów kilka o pracach Wojskowego
Instytutu Geograficznego w Belgrastr. 160-161
dzie
Kr as s owski Jan, dr. prof.
Prace Sekcji Geodezyjnej Międzyna
rodowej Unji Geodezyjnej i Geofistr. 82
zycznej
Raport of the imperial Japanese Geodetic Commission Nr. III i Nr. V
str. 85
III Zjazd Międzynarodowej Unji Geodezyjnej i Geofizycznej w Pradze.
Kr e ut z i n g er Józef, płk. W. I. G.
Prace Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszaw!e str. 161-162
Lewakowski Jerzy, mjr. W. I. G.
Na widowni II-go Zjazdu Słowiań
skich Geografów i Etnografów
str. 159-160
Spr a w o zda n ie z działalności „Funduszu Oficerskiego" W. I. G.
str. 281-284
St o c ki Aleksander, por. W. I. G.
Prace Japońskiego Wydziału Wojskowego Pomiarów Kraju 1882 str. 167-172
1921
U Nas:
II Zjazd Słowiańskich Geografów
i Etnografów w Polsce w 1927 t.
str. 66-71

Z Instytutu Kartograficznego „Książstr. 154
nica-Atlas"
Od Redakcji:
str. 1-2
Słowo wstępne
Utworzenie K wiartalnika .~Wiadomości Służby Geograficznej" str. 65-66
atr. 453
Nasze stanowisko
R o z p o r z ą d z e n i e Prezydenta Rzplitej
w sprawie ochrony znaków triangulacyjnych. (Dz. U. R. P Nr. 100.
poz. 863, z dn. 15.XI. 1927)
str. 434-435

Tablice

ł

Mapy.

Tablica I i II. Skorowidz arkuszy Międzystr. 52
narodowej Mapy Świata
Tablica III. Arkusz Warszawa Międzystr. 52
narodowej Mapy Świata
Tablica IV. Napisy i ważniejsze znaki
str. 52
konwencjonalne
Tablica V. Skala barw Międzynarodowej
str. 52
Mapy Świata
Tablica VI. Arkusze Międzynarodowej
Mapy Świata, obejmujące terytorstr. 52
jum Polski
Katalog, map W. I. G. (1927) (załącznik do
Nr. 2 Wiadomości).
Przykłady map warstwicowych ze spadastr. 198
mi
Tablica obliczenia ciągu poligonalnego
str. 216
str. 286
Kraj w (otografji (I, Il, III. IV)
Zachodnio-Pruska _sieć triangulacyjna
str. 304
Porównanie warstwic uzyskanych sposostr. 401
bem tachym. i autogram.
Arkusz Mapy „Mechowo" 1 : 25 OOO str. 416

K•U1iki i Mapy.
Str. 94-102; 179-187; 323-335.
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POLSKĘ DZISIEJSZĄ WKREŚLIŁ W MAPĘ ŚWIATA
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stałe ~ydawnictwo k•a~łalne I

SIU2by Geograficznej... Zadecyclowala
o tem nietylko potrzeba i obowiązek wypowiadania
-się przed światem nauki i fachowej pracy, ale i ~onieczność wyrobienia w społeczeństwie i eamem wojsku, nale~7tego zainteresowania, a w skutku zrozumienia i kredytu .
moralnego dla potrzeb i pracy wojskowej slu~by geogr.-.
ficznej. Nie zamierzamy się tedy ograniczyć do suchych
sprawozdań oficjalnych I pragniemy, aby kwartalnik nasz
był terenem wypowiadania się Wszystkich naukowo
lub fachowo zainteresowanych zagadnieniami,
związanemi z wojskową slu~bą geograficzną.
Projekty, dociekania i ankiety, dotyczące w pierwszej
linji kart<>1rafji, pomiarów kraju oraz organizacji slu~by
geograficznej, dalej cała dziedzina ściśle wojskowych tematów, wypływająca z ~yciowego zrośnięcia się pracy
armji z terenem i mapą, - oto wielki krąg zamierzonej
pracy. Slu~ba geograficzna ma podołać wielkiemu zadaniu,
p o k o j u, które, będąc
zebrać w. p a n i a I e ~ n i w o
.same w sobie celem, jest zarazem warunkiem sprostania
cię~kiemu dziełu wojny.
Do współpracy tedy wzywamy W as koledzy-oficerowie wszystkich broni. Armja nasza potrafiła podnieść

Pozn ń
z . godnością. krwj9- i honorem wytkaną spuściznę orę2at
polskiego• pragniemy tak samo godnie dorównać współ
miernym poziomem pracy. szlachetnej formie i treści wiei-kiego dorobku kartografów polskich z przed wieku.
Wątek tej .pracy zerwany przez trzech zaborców„
stawia nas w trudne poło2enie poczynania od zawiązku„
'

'

;•. ~ .. H.ommisya · wojskowa zaradzając o 9bronie
kraju. powinna czuć i czuie zapewne potrzebę tych
wiadomości. które z wymiaru całego kraju i konstrukcy.i dokładnej jego Mappy wynikają. bodopierq wtenczas wszystkie projekta obrony. fund~jące się na -w-iadomości pe-wnej kraju 'nie .będą podległe tym omyłkom. w które nas niewiadomość i domysł przy najlepszych chęciach doprowadzić mo2e ... , ..
·Oto słów kilk~ z projektu pomiarów państwa i wydania mapy. przedstawionego przez ... Tadeusza Czack.iegona „H. om misy i Skarb o w ej'' w roku 1790. Projekt ów.opracowany przez Czackiego. Feliksa Radwańskiego profesora mechaniki Akademji Krakowskiej, Jana Śniadec
kiego prof. astronomji i matematyki Akademji H.rakowskiej„
spo1kał się z ogóln.em uznaniem. jako wyraz współpracy ,
rozumnej. szlachetnej,, bezinteresownej i mającej na wzglę
dzie jedynie d o b r o p a ń st w a.
Czas i ludzie minęli. Sprawa została. tem wa2niejsza
dziś i niecierpiąca zwłoki. Polska potrzebuje mapy. opartej
o jednolity podkład pomiarowy. Potrzebuje jednej pań
stwowej instytucji. która potrafi zagwarantować nietylko
głębię nauki. ale i wysoki poziom techniki oraz sprę2y
stość wykonania dla zamierzonego dzieła. Oto sprawa
państwowa. godna n aj 1 e p s z ej w o 1 i ogółu.
Niech ani chwili nie pró2nuje mądra myśl. słuszne
słowo i silny czyn. ·

:'
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MATEMATYCZNA ANALIZA PROJEKC,JI MAPY
MIĘDZYNAR9DOWEJ

1.

W SKALI 1:1000000.

Wstęp.

Międzynarodowa mapa, ziemi w skali 1: 1,000.000, powstająca
wspólnym wysiłkiem kilkudziesięciu Państw, będzie dla żyjących i potomnych probierzem obecnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej
naszego społeczeństwa cywilizowanego. Dlatego też przedsięwzięcie
tej miary powinno być opracowane tak wszechstronnie i wyczerpująco,
jak tylko na to pozwala dzisiejszy stan wiedzy i techniki. O ile obszernie
zajmowano się dotychczas techniczną stroną tego problemu, o tyle znów
·
skąpe są rozważania i dyskusje teoretyczne.
W śród obszernej już dziś bibliografji Mapy Międzynarodowej
(por. ,,Carte du Monde au Millionieme". Rapport pour 1921 p. 32-36.
Southampton) znalazłem jedynie dwie prace C. Lallemand'a, zajmujące
się teoretycznie kwestją samej projekcji. W podręcznikach kartografji znalazłem obszerniejsze wzmianki w książce A. Hinksa (,,Map
projections", Cambridge 1921) i w książce Deetza-Adams'a (,,Elements
of map projection", Washington 1921). W literaturze polskiej osobny
rozdział poświęca p. W. Kolanowski projekcji tej Mapy, nazywając ją
wielościennym rzutem Lallemand'a (Przegląd mierniczy. 1926. N. 10 i 11.
,,Rzuty kartograficzne" str. 11-23, 14-20).
W żadnej jednak z tych publikacyj nie podano ścisłego matematycznego sformułowania omawianej projekcji, ograniczając się tylko do
wzorów przy b 1iż o ny c h. Także dyskusję zniekształceń wywołanych
tym rzutem przeprowadzono tylko metodami przybliżonemi, bardzo
zawiłemi i otrzymano wyniki daleko odbiegające od prawdziwych zniekształceń - jak to w dalszym ciągu okażemy, posługując się ścisłą,
klasyczną teorją Tissota.
Do podjęcia tych badań skłoniły mnie krytyczne uwagi o naukowej
wartości przyjętej projekcji wyrażone z kilku stron (n. p. Frischau/1
Rosen) a wyniki uzyskane z tych badań prowadzą do wniosku, że
wybór projekcji nie był odpowiedni: okazuje się bowiem, że zwyczajne,
regularne rzuty stożkowe wywołują kilkakrotnie mniejsze zniekształ
cenia, a są prostsze zarówno konstrukcyjnie, jak i rachunkowo. Tej
ostatniej sprawie poświęciłem osobną publikację, która równocześnie
ukazuje się w druku w „Przeglądzie Kartograficznym" p. t. ,,The international Map Projectioµ 1/M". Tutaj zajmować się· będziemy tylko
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projekcją, przyjętą przez Komitet Międzynarodowy, z . rozmaitemi
„urzędowemi" i „nieurzędowemi" modyfikacjami. W pierwszej części
niniejszego artykułu wyprowadzam wzory matematyczne tej projekcji
i obliczam tablice spółrzędnych, w drugiej zaś wyprowadzam wzory
na zniekształcenia i znowu ilustruję wyniki zestawieniami tabelarycznemi. Przy wykonywaniu rachunków używałem 1O-cyfrowych tablic

logarytmicznych J. Petersa (3 tomy r. 1919, 1922. Berlin. Preussische
Landesaufnahme) i 7-cyfrowych Kohlera (16 wyd. 1898, Lip~k). Tekst
instrukcji zaczerpnąłem z urzędowego źródła: Resolutions and Proceedings of the International Map Committee ·assembled in London, November 1909 (Lo:Qdon, 1910), i „Proceedings of the Int. M. Committee 1910"
(London, 1912).

2. Projekcja Mapy Międzynarodowej i jej wzory
matematyczne. . ..

...

Definicja prÓjekcji (rzutu) przepisanej dla międzynarodowej mapy
w skali 1: 1,000.000 jest zawarta w instrukcji, wydanej przez Komitet
Międzynarodowy w r. 1910. Brzmienie tych ustępów instrukcji, które
dotyczą samej projekcji, podajemy tu w dosłownym przekładzie z ję
zyka angielskiego :
„Każdy arkusz mapy ma pokrywać powierzchnię zawierającą
4° szer. geogr. i 6° długości geogr. Odstępy skrajnych południków
każdego arkusza liczy się co 6° poczynając od Greenwich, a skrajne
równoleżniki mają odstępy 4 stopniowe począwszy od równika.
Rzut ma spełniać następujące warunki:
I południki mają być liniami prostemi;
Il równoleżniki mają być łukami kół, których środki leżą na
przedłużeniu środkowego południka.

W skazanem jest użycie projekcji łatwej konstrukcyjnie i takiej,
by cztery arkusze stykające się z czterema bokami każdego arkusza
przylegały do nich ściśle.
Rzut wielostożkowy zmodyfikowany z prostolinjowemi połud
nikami spełnia te dwa warunki.
Konstrukcja rzutu przedstawia się więc w sposób następujący.
Każdy arkusz ma być niezależnie od innych odniesiony do swego
środkowego południka, Południk środkowy przedstawia się odcinkiem linji prostej, podzielonym na stopnie. Przez tak wyzną_czone
punkty należy wykreślić koła, przedstawiające równoleżniki. Srodki
tych kół leżą na przedłużeniu środkowego południka. Promień
każdego koła wynosi N {r.p) ctg cp, gdzie N (r.p} oznacza odcinek normalnej ograniczony osią małą, a cp jest szerokością geograficzną
uważanego równoleżnika. Wzdłuż skrajnych równoleżników, t. 'j
wzdłuż kół tworzących północną i południową krawędź arkusze
nal~y odciąć stopnie długości w ich prawdziwej wielkości w danai
skah. Proste łączące odpowiadające sobie punkty na tych skrajnych ró_wnoleżnikach pczedstawiają południki. Jako południjk
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zachowane wiernie w danej skali (which are true to scale) obiera
się dwa południki odchylone o 2° na wschód i na zachód od
środkowego południka. Aby to uzyskać, należy prawdziwą dłu
gość środkowego· południka zmniejszyć o małą poprawkę, podaną
w osobnej tabelce"..
Do tej instrukcji dołączone są tablice, podające: a} prawdziwe
długości łuków od 0° do 4°, od 4° do 8 itd... , od 56° do 60°, poprawki
wymienione w instrukcji i poprawione długości łuków; b) spółrzędne
prostokątne x i g punktów leżących na skrajnych równoleżnikach
każdego arkusza w odstępach 1°, 2°, 3°, przyczem oś xów brana jest
jako styczna do danego koła w punkcie przecięcia z obrazem środko
wego południka, Odcięte x podano w pierwotnej publikacji (w r. 1910)
błędnie, a w r. 19J2 wydano sprostowane wartości x. Jako długość
prgmienia równika przyjęto a = 6378'24 km., a jako połówkę małej
osi b == 6356'56 km.
Instrukcję przytoczyłem tu według tekstu angielskiego; tekst niemiecki i francuski różnią się w niektórych drobniejszych szczegółach.
Nie będę się tu wdawał w krytykę samego brzmienia instrukcji, jakkolwiek niejedno w nich razić może matematyka. Instrukcja ta jest
jedyną autentyczną definicją użytej projekcji i na niej musimy się
oprzeć w dalszych rozważaniach.
.
Z powyższej instrukcji wynika, że ma być użyty rzut w i e 1oś c i e n n y, a mianowicie każda krzywa ścianka na kuli zawierająca
4° długości geograf. a ·6° szerokości geogr. ma być odwzorowana na
płaszczyźnie oddzielnie, z osobnym układem spółrzędnych : środkowy
południk każdej ścianki odtworzy się jako linja prosta, którą obierzemy
za oś y-ów dla uważanej sekcji.
Odwzorowanie każdej poszczególnej sekcji jest rzutem wie 1os toż ko wym amerykańskim z dwoma modyfikacjami: 1) obrazami
południków są linje proste, a nie krzywe, jak w oryginalnym rzucie
wielostożkowym amerykańskim ; 2) odcinek środkowego południka
zawarty między skrajnemi równoleżnikami mapy nie jest równy łukowi
odpowiedniego południka na elipsoidzie lecz krótszy o pewną wielkość,
nazwijmy ją: k.
Punkty leżące na skrajnych rówfioleżnikach oblicza się zatem
według · praw zwykłego amerykańskiego rzutu wielostożkowego, o ile
przyjmiemy na razie oś xów nie stałą lecz zmienną, zawsze styczną do
obrazu każdego skrajnego równoleżnika.
Nazwijmy szerokość geograficzną dolnego równoleżnika (bliższego
równika) literą cp1 a górnego C?2, a literą .Z kąt zawarty między środko
wym południkiem na elipsoidzie a dowolnym innym; spółrzędne punktów
równoleżnika cp1 odniesione do osi xów stycznej do tego równoleżnika
nazwijmy x1 i g 1 a podobnie dla równoleżnika r.p 2 literami x 2 i y 2 •
W reszcie długość odcinka normalnej do elipsoidy sięgającego od powierzchni elipsoidy do jej osi obrotu nazwijmy N {cp). Wyraża się onajak wiadomo - wzorem
(ą)

N ((jl)

a •
= ---;::===
yl-e sin cp
2

2
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gdzie ei

a2-bt

= - -a2

oznaczają połówki

a a i b

osi

łudnikowej. Przy tych oznaczeniach spółrzędne
równoleżnikach wyrażają się znanemi

skrajnych
(1)

x 1 = N (ep 1) ctg ep1 sin (l sin ep 1)
{ g = 2 N(ep ) ctg ep sin 2 ł (l sinr.p )
1
1
1
1

I

•

głównych

· NR 1

elipsy po-

punktów leżących na
wzorami :

x 2 =-= N (cp2) clg Cf>2 sin (l sin (f 2)
= 2 N (ep2) ctg r.p 2sin 2 ł (l sin cp 2 )

g2

Dla sekcji równikowej, t. j. dla ep~ - 0°, ff2 = 4°, funkcja ctg ff1
nie jest określona; należy wtedy wzory na x1 i Yi zastąpić wzorami
ogólniej szemi :
Xi - :_ lim N (<p) ctgcp sin (l sin cp)
ff -+ Cfli
(b)
g 1 = lim 2 N (cp) ctg cp sin 2 ł(l sin ep)

•

Cf' ---+ Cf1

z których dla ffi =

A. ŁOMNICKI -

{

=

Y1 =

af

N (cp) ctg cp tg ( l sin ep) zamiast

N (tp) ctg cp sin ([ sin cp).

Dokładny rachunek prowadzi do x = 222'10369 a więc przy zatrzymaniu trzech miejsc po kropc~ dziesiętnej: 222'104, jak w pierwotnych
(błędnych) tablicach. Podobnie dla cp .:::::- 4° i l = 1° podano mylnie
·
x - 111 '050 zamiast 111 '052.
Poprawnie obliczone spółrzędne x 1 , Y i , x2, .lJ2, podajemy w tabelce I wyrażone w milimetrach dla sekcji równikowej t. j. dla ffi = O°,
cp2= 4° i dla północnej sekcji mapy Polski, t. j. dla Cf1 = 52°, Cfl2. = 56.
Na tych dwóch wybranych sekcjach będziemy i w dalszym ciągu ilustrowali liczbowo nasze rozważania teoretyczne. Wybraliśmy te właśnie
sekcje dlatego, że sekcja równikowa okazuje - jak później zobaczymy - największe zniekształcenia z pośród wszystkich innych sekcyj
•) UW AGA : W praktyce taka dokładność jest zbyteczną, wystarczą bowiem
nadto dziesiąte części milimetra. W dyskusji teoretycznej jednak - jak zobaczymy - także dalsze miejsca po kropce dziesiętnej odgrywają ważną rolę. W tablicach międzynarodowych podano 3 miejsca po kropce dziesiętnej, a więc tysiączne
części milimetra.

,7

rozważań wskutek tego,
jeden z równoleżników, a mianowicie równik przedstawia się na
mapie nie jako koło, lecz jako linja prosta; sekcja zaś 52°-5~0 inte-resuje nas dlatego, że właśnie tę sekcję wydał obecnie nasz W OJ skowy
Instytut Geograficzny; zobaczymy ponadto, . że pewne różnice w łukach
południków, słabo uwydatniające się w sekcjach bliskich równika,
wystąpią wyraźnie w sekcjach odleglejszych, n. p. w sekcji 52°- 56°.

1x=
oo

Xi

40

X2

!b

Tabl. I.

+ 10

=
=

52°

+20

I

+30
+ 333'964

= + 111'052
0'068
=

+ 222'104
0·210

+ ·333·155
0'608

+ 68'679

+ 205'986
4·2so
+ 187'128
4'062

+111'321'

o

I

•

0·472

+ 137'346
1'889

Xs =
-Y2 =

+ 62'394
0'451

+ 124'774
1'806

Xi =
Yi

56°

I

+ 222'643
o

O

Dla jednej sekcji <f>i i cp 2 są liczbami stałemi, więc spółrzędne
Xi, Yi, x 2 , i g 2 zależą tylko od l ; dla uwidocznienia tego będziemy
pisali niekiedy: xi (l), x2 (l), Yi (l), Y2 (l).
Przy pomocy wzorów (1) i (2) obliczono wartości x i g zawarte
w tablicach dołączonych do uchwał Komitetu. Zauważyć jednak musimy,
że nawet w poprawnem wydaniu tablic z r. 1912 znajdują się oczywiste - jakkolwiek drobne - błędy. Tak n. p. dla cp = 4° i l = 2°
podano x = 222'105*)mm, a więc wartość większą, aniżeli w pierwotnych, błędnych tablicach, gdzie znajdujemy 222'104 - jakkolwiek
właśnie błąd polegał na tern, że wzięto za wielkie odcięte x, obliczają<:
je przy pomocy mylnego wzoru :

.

że

Yi

Xi
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i wymaga pewnych osobnych, dodatkowych

O otrzymujemy:

(2)

aż

'NR 1.

Uwa~a: Znaki górne

należą

o·

do siebie, a dolne do siebie.

Sekcje blis.kie bi~gu.na nie interesują ~as t~taj, albo~ie~, instrukcja
nie wypowiada się Jasno o tych sekC)ach i me pod~Je społrzędn~ch
dla sekcji leżących na północ od ff = 60°. Powiedziano tylko w m.strukcji, że : ,,na północ od cp = 60° i na południe od cp = -60° można
łączyć dwie lub więcej przyległych ~ekcji tej s~ej s!r~,~Y, t~, że
kombinowany arkusz pokrywa 12, 18 i t. d. stopm długosci . Nie powidziano jednak, czy. te sekcje ma się tylko mechanicznie zestawić
na jednym wspólnym arkuszu, czy też - jak sądzi Hinks (I. c. p. 57)obrać dla nich wspólny układ spółrzędnych i przerachować wszystko
na nowo, przyjmując jako południki zachowane pod względem długości
nie l = + 2° lecz inne, więcej odchylone od środkowego.
Chcąc uzyskać jednolite przedstawienie dla wszystkich punktów
iednej sekcji, musimy wprowadzi~ dla wszys:kic~ . p~nktów je,den
wspólny układ spółrzędnych, a więc w szczegolnosci Jedną wspolną
oś xów. Niechaj tą wspólną osią . xów będzie prosta styczna do ~oła
przedstawiającego (dolny) równoleżnik ff1· Wtedy wszystkie odcięte
1 , x 2 pozostaną niezmienione, jakoteż rzędne Yi· Natomiast rzędne Y2
punktów leżących na (górn~) równoleżniku Cf2 nale~y powiększ~ć
o odstęp kół cp 1 i cp2 na mapie. Odstęp ten w orygmalnym rzucie
wielostożkowym amerykańskim jest równy długości łuku elipsy pooczywiście w skali 1: '1,000.000. Oznaczmy
łudnikowej od ·tp 1 do cp 2 -

.8
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symbolem s (rp) ·długość łukl;l południka od równika do szerokości geograficznej <p w skali 1 : 1,000.000, to długość łuku od ff1 do ({) 2 wyrazi
się wzorem:
= s (rp2) - s ((f)1).
(c)

st

Łuki

te oblicza

(d)

się

s (rp)

.

przy pomocy

J

-

o

J<f>

e sm ff

o

(7)

Uwzględniając ten odstęp skrajnych równolężników
byśmy dla rzędnych równoleżnika rp 2 zamiast y'l wyrażenia

mm„

otrzymali:

s (rp1).

wmyśl drugiej modyfikacji zawartej w instrukcji należy

tę wielkość poipniejszyć tak, aby długość południka I= 2° w obrębie
·
arkusza była przedstawiona wiernie.
Oznaczmy nieznany na razie odstęp obu . skrajnych obrazów
równoleżników mierzony wzdłuż osi yów literą q. Ządamy, by odległość
gJ była równa prawdziwemu łukowi
punktów (x1, y 1) i (x2, q

s;:

+

=

s (rp 2)

(3)
Stąd

-

s (rp~); . zatem musi q spełniać warunek:

,(Yz

+q-

Y1) 2

+ (x2 -

X1) 2 =

+ V(s::Y -

Należy więc rzędne 9 2 powiększyć
Skrócenie wynosi więc :

(s::r.

(x2-X1) 2•

całe s

nie o

((f 2)

-

s (rp1) lecz o q,

pomocy tego wzoru należało obliczać poprawki zawarte
I (A) dołączonej do uchwał Komitetu MiędzyJ?.arodowego#
równikowej otrzymuje się k = 0·27 (dokładniej: 0'2708), dla
od 52° do 56° jest k = 0·09 (dokładniej: 0'0940). Rzędne.
równoleżnika (f2 = 4° należy więc powiększyć o :

Przy
w tablicy
Dla sekcji
sekcji zaś

a

=

Y1 -

stY - (x2 -

Y2 + y(

X1)

2

st

nek k. Tak np. ~la sekcji równikowej :

o=

ii·;

4

7

.

Teraz już możemy wypis.ać wzory na spółrzędne punktów leżą
cych na ·s krajnych równoleżnikach odnosząc je do jednego wspólnego
układu spółrzędnych: osią yów jest obraz środkowego południka,
a wspólną osią xów styczna do koła przedstawiającego dolny skrajny
· rónoleżnik rp 1 • Otrzymujemy zatem:
x 2 = N (rp 2) ctg rp 2 sin (l sin rp 2)
x1 = N (cp 1) ctg (f)1 sin (l sin rp1)
8
( ) { y 1 ===

2'N(rp1 )ctgrp 1 sin 2 ł(lsinrp1 )

Pamiętać

jednak

należy

o tern,

że

92 =

ost+2N(rp2 )ctgrp 2 sint(lsinrpą)

dla rp1 = O zamiast wzorów podanych

tu dla x 1 i y 1 należy użyć wzorów (2) na str. 6.

os'f<f>1.
2

Tabl. II.

·~ z -

30
20
10
- - ~ - - ~ - --'--------------11
333'964
oo I X1 = 111'321 . 222'643
Q
Q
0
=
I
- 1 - - -- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - 1 1
333•155
222.104
X2 = 111.052
40
'442'608
442·210
92 = 442'068
rp

Y1

(5)

q

=

jest w · obrębie każdej sekcji liczbą stałą i oznacza st o su nek powskutek zm.n iejszenia jego . wielkości o odcim n ie j szeni a łuku

q ·=

q = Y1 - Y,

0

Zastosowawszy to przesunięcie osi otrzymujemy zamiast liczb zawartych w tabelce I nową tabelkę Il, w której zmieniono tylko
rzędne 9 2 z tabeli I na y 2 , dodając do każdej rzędnej y 2 wielkość

otrzymujemy:
(4)

<f>1

s'fz
<f1

Uwaga : Przy obliczaniu ·tej całki posługiwałem się wzorem przybliżonym.
polegającym na rozwinięciu funkcji podcałkowej na szereg postępujący według
6
potęg e2 sin,2 <p i ną zatrzymaniu wyrażeń aż do e sin6 <f> włącznie.

Jednakże

x1)2) = os12 :

(x2 -

5<f>i

_Liczba:

s~g~

-

(Y1 - '§;+V (st)2 -

5'f2

'f1

R (rp) drp

s:

+ s (rp2)

q=

(6)

'P1

przyczem R (rp) oznacza promień krzywizny elipsy południkowej.
W ten sposób otrzymuje się np. dla sekcji równikowej:
= 445"226
= 442·21. mm a dla półno-cnych sekcyj Polski

Y2

· · Pozostawimy jednak liczbę 445'13 zaokrągloną do dwóch miejsc
po kropce, której użyto w tablicach międzynarodowych. Wyrażenie.
(4) -przedstawimy w postaci:

eliptyc~nej :

a(/-e 2) drp
V 2 . 2)3 .-

'<f>

=

całki
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442·27

rzędne równoleżnika (f 2 =

mm -

0'27

mm

= 442

0'094

mm

=

68'679
0'472

137•34 ;
1'889

205'985
4·250

56. 1 x, =

62'394

124'774

187'128

445'581

446'936

449'192

520

mm

·I.

5'6° o :

q = 445'226 mm -

L_.=__ 1_ g 1 =

445'132

mm.

X1 =

I

Y2

=

Gdy 1 zmieni znak, to tylko

odcięte zmienią

znaki.
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Wzory (8) ujmują -jedynie punkty dwóch skrajnych równoleżników.
do wyznaczania innych punktów mapy.
Środkowy południk należy podzielić - w myśl instrukcji na
~toI?nie", to ~nac~y n~ c~ęś.ci pr<;>porcjona}ne do jednostopniow;ch
łukow połudmka na elipsoidzie, o ile chodzi o równoleżniki w odstę
pach jednostopni~:wych od skrajnych i od siebie~t Ogólnie zaś, chcąc
znaleźć punkt prżecięcia równ·oleżnika cp z połtidnikiem środkowym
należy . odciąć na osi gów od początku układu odcinek s (cp)'- s (cp1 )
pommeJszony '!' s!osunku o, to znaczy w tym samym stosunku, w jakim
:został pommeJszony cały łuk: s (cp 2 ) - s (cp 1) środkowego południka.
Koła, przedstawiające równoleżniki cp, przecinają ·więc oś yów w odstę
pach
(cp)- s.<CF1)J od początk~ układu. Pr<;>mienie tych kół są w mysi mstrukcJi - N (cp) ctg <p, Jak w zwyczaJnym rzucie wielostoż
kowym a środki ich leżą na prostej przedstawiającej południk środ
kowy, t. j. na osi gów.
Równanie każdego takiego koła ma więc postać :
(9) x 2
fg - o[s(cp)-s(cp1 )]-N(cp)ctgcp]2 = N 2 (cp)ctg2 cp
Przejdźmy
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Równanie to przedstawia gromadę wszystkich r ó w n o I e ż n i k ó w ,
nie wyłączając i równika.
O ~el'; prościej przedstawia się równanie gromady wszystkich
P ~ ł ud n i~ o w, . są one bowiem linjami prostemi, łączącemi odpowia-d~Jące sobie (!. J. o tern samem /) punkty obu skrajnych równoleżni
kow : (x1, Y1) i (x2, Y2),
Ot~zymujemy więc odrazu równanie wszystkich południków, nie
wyłączaJąc średniego południka - jako równanie prostych łączących
dwa znane punkty :
(11)
(g-g1(l))·(x2(/) - x1(l)) = (x - x1(l)) (g2(l) - g 1([)).

o

Tabl. DI.

10

20

30

111'321

222'643

333'964

111·254
110'516

222'508
110'568
222·373
221·133

333'762
110'652
333·559
221'302

222'238
331'701
222·104
442'270

333·357
331"955
333'155
442'608

10

20

30

68'679
0·472

137·345
1'889

53°

x =
y = 111'254

67'108
111·121 ·

134'203
113'124

205'985
4'250
201·212
115'461

54°

o
X=
g = 222'527

65.537
222'990

131'061
224·377

55°

o
x=
y = 333'819

63'966
334'276

127'917
335'647

196'558
226'688
191'843
337·932

56°

x =
o
y . 445·130

62"394
445'581

124'774
446'936

187'128
449·19z

~

-

X =
g =

10 X =
g

=

20 X =
y

30

=

g

.

_o•

o
o
o

110·499

o
220'998

o
X=
g = 331'499

40. X =

=

o
442

o

111'187
221·032
111·119
331'549
111·052
442'068

o

o

Tabl. IV.
'\,

l

.'P

52°

I;
-

Wartości X1(1), X2(1), y 1(I), y 2(1) należy tu wstawić z wzorów (8) lub (2) i (8).

Przy pomo~y tych dw?ch wzorów (10) i (11) możemy już do każ
.dego J?Un~tu elips01dy, t. J. do każdej pary wartości (cp, l) znaleźć
odpowiadaJą';Y mu punkt (x,g) na płaszczyźnie mapy. Równania te
ie~arakteryz~1ą za~e.~ zupełnie cały rzut mapy międzynarodowej, mogą
więc zastąp1c defmicJę tego rzutu.
·

' 11

Wzory te są dość skomplikowane, ponieważ x1(l), x2(l), g 1 (l), g 2(l)
wyrażają się dość złożonemi wzorami (8) a ponadto do obliczenia
stałej
trzeba sięgnąć do wzorów (7) i (1).
Możnaby z łatwością wyrazić z wzorów (10) i (11) spółrzędne x i g
wprost jako wyr a ź n e funkcje zmiennych cpi l, rozwiązując ten układ
równań, jednakże forma uwikła n a lepiej się tu nadaje do dalszej
dyskusji. Przy liczbowych rachunkach jednak rozwiązanie tego układu
jest nieuniknione i prowadzi do bardzo uciążliwych obliaeń. Tą drogą
otrzymałem liczby zawarte w tabelkach III i IV, które podają spół
rzędne punktów węzłowych siatki południków i równoleżników w od.stępach 1° dla sekcji równikowej i sekcji 52° do 56°.

'l!waga: Nie można zmienić wszystkich rzędnych w tym samym st o s u n ku,
albowiem wtedy. koła za~ieniłyby się na elipsy, odstąpilibyśmy więc od zasadni·czego p~stulatu ms~rukcyJ, że obrazami równo.leżników mają być koła. Zmniejszamy
wszystkie rz~dne Jednego koła o tę samą wielkość, czyli przesuwamy całe koło :
ws~utek tego jednak jedne rzędne tego koła zmienią się w innym stosunku a drugie
w mnym. Do każdego koła stosuje się inne przesunięcie, a mianowicie te przesunięcia są proporcjonalne do odpowiednich łuków środkowego południka.

Z każdego z tych kół potrzebne nam jest tylko do 1n e półkole
1zwrócone wypukłością w stronę osi xów), górne bowiem wypada bardzo daleko poza obręb sekcji. Aby otrzymać równanie dolnego półkola
Tozwiązujemy równanie (9) według zmiennej g i zatrzymujemy tylk~
-ujemną wartość pierwiastka. Po łatwych przekształceniach otrzymuiemy wtedy :
.
x 2 tgcp
·
(10)
y = o [s(cp) - s(cp1)J + N(cp) + vN2(cp) - x2tg2cp
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Przy obliczaniu spółrzędnych należy zacząć od ubliczenia rzęd
nych g, wzrastają one bowiem o wiele szybciej aniżeli odcięte, a więc
mały błąd popełniony przy obliczeniu x wywołuje znaczne błędy wartości g; tak np. w sekcji równikowej błąd 0·001 mm odciętej x wywołuje
błąd rzędnej g około 1 mm. Ponieważ spółczynniki równań (10) i (11)
są liczbami wielocyfrowemi, przeto wskazanem jest rozwiązywanie
.tych równań metodą trygonometryczną i użycie tablic wielocyfrowych
np. 10-cyfrowych.
Ponieważ tablice wydane przez Komitet międzynarodowy nie zawierają spółrzędnych dla pośrednich równoleżników np. dla cp = 1°, 2°, 3°
lub dla cp = 53°, 54°, 55° a obliczenie tych spółrzędnych jest bardzo
uciążliwe, przeto musimy tu wyrazić wątpliwość, czy ktokolwiek dotychczas użył do konstrukcji mapy tych ściśle wyliczonych spółrzędnych„
Natomiast stwierdzamy, że sami twórcy projekcji Mapy Międzynaro
dowej: A. Hinks i C. Lallemand proponują wykreślanie pośrednich
równoleżników według zupełnie odmiennych zasad, odbiegających od
uchwał Komitetu Międzynarodowego. I tak Hinks dzieli po prostu
wszystkie południki na równe części, aby uzyskać obrazy równoleż
µików leżących w równych odstępach stopniowych na elipsoidzie. Linje
łączące odpowiadające sobie punkty podziału na poszczególnych połud
nikach tworzą wtedy na mapie nie koła, jak tego żądają uchwały
Komitetu Międzynarodowego, lecz epicykloidy skróco.ne lub cykloidy
wydłużone, jak to . w dalszym ciągu okażemy. Takie uproszczenie konstrukcji a zarazem definicji rzutu Międzynarodowego będziemy nazy.
wali modyfikacją Hinksa.
Modyfikację bardziej zbliżoną do właściwego rzutu uchwalonego
przez Komitet otrzymamy, dzieląc południki na części nierówne, lecz
proporcjonalne do odpowiednich łuków elipsy. Wtedy również otrzymujemy zamiast kół bardzo do nich zbliżone epicykloidy i cykloidy
skrócone lub wydłużone. Tę modyfikację będę nazywał: podziałem
południków na części proporcjonalne do łuków.
Lallemand zatrzymuje kołowe równoleżniki, wyznacza je jednak
inaczej, aniżeli tego żądają uchwały Komitetu, a mianowicie dzieli
obrazy środkowego południka i dwóch skrajnych na części równet
a koła wyznaczone przez każdą trójkę odpowiednich punktów uważa
za obrazy równoleżników. Modyfikacja · ta nie upraszcza jednak konstrukcji, bo promienie tych kół są olbrzymie, np. dla sekcji równikowej
przekraczają 91 m. Trzeba więc koniecznie obliczać spółrzędne, co
prowadzi do wzorów jeszcze zawilszych aniżeli (10) i (11). Dlatego to
w dalszym ciągu nie będziemy się zajmowali tą modyfikacją Lallemanda, natomiast omówimy modyfikację Hinksa i drugą powyżej wymienioną, które prowadzą do łatwych wzorów matematycznych i są
niewątpliwie stosowane przez wszystkich wykonawców Mapy Między
narodowej.

3. Rzut

Międzynarodowy

z

modyfikacją

Hinksa.

Skrajne równoleżnik i południki pozostawiamy te same, jak
w właściwym Rzucie Międzynarodowym. Natomiast pozostałe równoleż
niki otrzym1:1jemy dzieląc każdy południk na części proporcjonalne do
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k ą t O w y c h odstępów każdego równoleżnika od równoleżników ~krajnych. Chcąc więc w sekcji od q, 1 do Cf2 znaleźć obraz !ównoleżlł!-ka ~
należy podzielić odcinek każdego połudn~ka (zawarty rmędzy~ skra1nem1
;
równoleżnikami mapy) w stosunku:
c.o -cpi
..•
Im = ~2 - cp
(12) • •
Obraz x, g dowolnego punktu elipsoidy, danego za ~?mocą cp i l,
otrzymamy więc dzieląc · odstęp punktów : ( x1 ([), .Y1 (l)) 1 ( x2(l), Y2.(l))
w stosunku (cp - cp1) : (cp2 - q,). Stądl na podstawie znanych wzorow:
~1

+ mx2 . g

l+ m

x =

1

=

Y1 +my2
l+ m

otrzymujemy na spółrzędne dowolnego punktu mapy proste, syme-tryczne wzory :
(13)
Za x 1(1), x 2([), g 1(1) i y 2(l) należy podstawić te same wartości (8), kt~.:.
rych używaliśmy w właściwym rzucie Międzynarodowym .. ~~chun~owo·
przedstawia się sprawa bardzo prosto: trzeb~ tylko podz1~hc na ro~~e
części różnice oąpowiedni~h spółr~ędnych w~1ętych z ta?hcy II . .W ten
sposób otrzymu1emy tablic~ V. 1 "YI, zaw1era!ące .spo!rzędne ~zut~
Międzynarodowego z modyfikacJą Hmksa. R rownuJąc Ję z tabhcamt
· 111 i IV spostrzegamy zadziwiającą zgodność zwłaszcza dla sekcji równikowej: odpowiadające sobie wartości nie różnią się tam nigdzie
•·
więcej, jak o 0'002 mm.
Dla północnej sekcji Polski spostrzegamy już większe odchylema,
dochodzące do 0'036 mm, co jednak oczywiście przy praktycznej konstrukcji nie odgrywa żadnej roli.
Tabl. V.

'"'cp~

[=:

oo
10

-

x =
g=
X =

oo
o
o
o
110·5

40

o

x=
331'5
g
X=

=

.lJ

o ..

= 442

20

30

111'321

222'643

333·964

o

y =
o
20 X=
y = 221
30

1"

I

'

;

o

222·5os
111'254
110'568
110·517
222·373
111'187
221·135
221·034
222'238
111'119
331'703 .
331"551
111·052 . 222·104
442'068 . ·442·210

l·

o
333'762
110'652
333·559
221'304
333·357
331'956
333'155
442'608

.

f •. ', l

I
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I
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I
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I
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I!

1-4

WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ

I

Tabl.· VI.

u• j

I~_,_
52°

11 ·

1:I

53°
54°
55°
56°

. f. ·

x=

oo
o
o
o

y =

111·283

X :::::::

y =

. X :I=

y =
X=

y

=

X==
.li

=

.O
222'565

o
333.848

o
445'130

.-

. ,· ,.

'
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137·345
1·889
-134'202
113'151
131 ·060
224'413
127'917
335'674
124·774
446'936

= ł [71 sin(l sin <p1)
g - ! (q + r1-t 72) =

30
205'985 1
4'250 .
201·271
11'5'486
196'557
226'721
191·842
337·957
187'128
449'192

Fakt, że odchylenia są tu większe aniżeli w sekcji równikowej „
wynika stąd, że przy równiku łuki jednostopniowe południka wzrastają
znacznie powolniej, aniżeli w wyższych szerokościach geograficznych~ ·
Tak np. w obrębie sekcji od 0° - 4° jednostopniowe łuki wynoszą.
poczynając od równika 110'566, 110.567, 110'568, 110'570, podczas gdy
w obrębie sekcji od 52° do 56° otrzymujemy kolejno łuki: 111 '278,
111·297, 111'316 i 111'335. Początkowy południk dzieli się przy modyfikacji Hinksa na części równe, a w pierwotnym rzucie Międzynaro
dowym na części ściśle proporcjonalne do łuków. Już sam ten fakt
wystarczy do wywołania odchyleń · 0'036 w północnej sekcji polskiej„
W następnym rozdziale omówimy nową modyfikację, usuwającą odchylenia, pochodzące z przyczyny, którąśmy tu właśnie omówili.
W każdym razie musimy tu stwierdzić, że modyfikacja Hinksa
upraszczcl; znacznie konstrukcję i rachunki a daje wyniki „praktycznie
zgodne" z właściwym rzutem Międzynarodowym, bo odchylenia 0'036 mm
nie można uwydatnić przy konstrukcji map.
Dopiero stwierdzenie tego faktu uprawnia nas do zastąpienia
właściwego rzutu Międzynarodowego modyfikacją Hinksa, o ile chodzi
o konstrukcję praktyczną.
Zajmijmy się jeszcze pokrótce zbadaniem, jakiemi linjami są obrazy
równoleżników po wprowadzeniu modyfikacji Hinksa. Weźmy najpierw
pod uwagę dowolną sekcję mapy, nie zawierającą równika ani bieguna.
Obraz równoleżnika .Cf otrzymamy z wzorów (13), uważając cp za liczbę
stałą a l za zmienną. Zbadajmy np. równoleżnik środkowy, to cp bę
dzie średnią arytmetyczną ljczb rp 1 i Cf2 , a zatem :
x = ł (x 1
x2)
Y = ł (Y1
Y2)
czyli wyraźnie według wzorów (8) i (7) :
x =-= ł [ N (rp 1) ctg f 1 sin (l sin rp1) .
N (<p2 ) ctg cp2 sin (I sin rp 2)]
(14)
g . ! [2N(<p1) ctg rp 1 sin1 ł (lsin rp1)
q 2N((f2) ctg <f>2 sin2 !(l si~ cp 2)] ..

+
+

+

++
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Oznaczmy dla skrócenia stale liczby N (ą:>i) ctg Cf1 i N (Cf2) ctg f2 literami r 1 i 7 2 , to po łatwej przeróbce otrzymamy:
·
x

'

68'679
0'472
' 67'108
111·749
65'537
223'027
63.965
334'304
62'394
445'581

-

Oznaczmy l sin q> 1
(15)

+
-

literą

(lsin f 2)]
! [71 cos (l sin q>1)

7 2 sin

t1 a

stałą

+ 72cos (I sin
=

s~n cp2

q:>2)]

n , to

sm Cf1
x "= ł 7 1 sin t
ł 7 2 sin !li
ł(q + r1 +73 )-g = ! 7 1 cost +! r2 cosnt

+

J

l

Z postaci tych równań łatwo odczytać, że przedstawiają one epicykloidę:
skróconą. Gdy się zmienia l, a zatem i t, to punkt (x,y) zakreśla.
epicykloidę skróconą , powstałą przez toczenie się koła o promieniu.
r1

2

•

s~n Cfi po kole o promieniu r1 { 1 -

2

~n~

s~n ffi) ;

~n~

środek koła stałego,

leży nad osią x6w w punkcie o spółrzędnych e= O, TJ = ł [q + r 1 + r2] ...
Punkt zakreślający epicykloidę skróconą leży w odległości ł r 2 od_
środka koła ruchomego i dla t = O leży na osi yó~__ pod środkiem koła
ruchomego (zatem w odległości ł q nad osią x6wJ. W zupełnie podobny-sposób pkazuje się, że i inne równoleżniki - prócz obu skrajnych - .
przedstawią się na mapie jako epicykloidy skrócone .. Tak np. dla.
sekcji od Cf1 = 52° do Cf2 = 56° jest:
r 1 = r(52°) = 4993•76 mm, r 2 = r(56°) = 4312'25 mm, q = 445'13 mm~-

W obec tego środek koła nieruchomego leży w punkcie : e- = o,
71 = 4875'6 mm a jego promień jest stosunkowo mały : 123'8 mm; koło
toczące się ma promień 2373'1 mm a punkt zakreślający epicykloidę
leży w odległości 2156'1 mm od jego środka, pod nim dla t = O, czyli_
ponad osią x6w w odstępie 222'6 mm.
Dla sekcji równikowej należy za x1 (l) i Y1 (l) obrać wartości
z wzorów (1). Wtedy dla środkowego równoleżnika rp = 2° otrzymu-.
jemy jako jego obraz linję przedstawioną równaniami:
x = ł [al+ r2 sin (l sin rp 2)]
y = ł [q
r2 - r 2 cos (l sin rp 2)].

+

Kładąc

tu l sin cp2

l

=

x =

(16)

_ a_

t, otrzymujemy:

2 sin cp 2

+i

~

t

+

+ r2 2
g

2 sm Cf2

sin f

== 2 sina cp

2

+ !_J_ cos t
2

Te równania przedstawiają cykloidę wydłużoną; powstaje ona przez-:
toczenie się koła o promieniu

i sm~ ff2 po prostej (od spodu) równoległej.
.
72
do osi xów w odstępie
~ + <J +
; punkt zakreślający tę c;kloid~
2
. 2 sm ff2
••
leży w odstępie ! 72 od śroąka kołą toc~ącego się. Dla _t = o punkt .

16

t. . ,,; ; , •

:: • •
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ien leży µa · osi ·yóiµ pąd środkiem koła w odstępie !- r 2 ~ a zatem.
odstępie
ł q od osi xów. Liczbowo wyrażają się te · odstę'py tak:

+

a
. cp =
2 szn
2

45546'1 mm jest promieniem
koła toczącego· się. pod · prostą i
.
odstęp prostej od . .osi xów jest 91374 mm, a odstęp punktu zakreślają
cego cykloidę wydłużoną od · środka koła ruchomego jest 45607'3 mm,

a więc jest większy od promienia tego koła. Odstęp tego 'punktu od
osi xów dla t = O jest ł q · 442 mm..
.
.
W podobny sposób można ·zbadać· obrazy· innych·równoleżników.
'

· ', I

1 •

• ' ~

· · 4. Rzut Międzytiarodowy z modyfikacją polegającą na .
· podziale południków ~a części proporcjonalne do luków;-·
:S~rajne równoleżniki i południki zatrzymujemy ·te same, jak w wła
ściwym_ rzucie Międzynarodowym. Natomiast obrazy równoleżników
wykreślamy nie jako koła, lecz jako miejsca geometryczne punktów ·
dzielących wszystkie obrazy południków na części proporcjonalne do
ł u,k ó w południka. na elipsoidzie. Chcąc więc w sekcji od cp1 do r.p 2 ·
znaleźć obraz równoleżnika r.p, należy podzielić odcinek każdego południka zawarty między skrajnemi równoleżnikami mapy w stosunku :
(17)

m

= s'f .
'ft •

5'f2
'f

=

s (r.p) S

(r.p2) -

s (r.p1)
S

(cp)

s:: , s

(18)

l

x = (s (cp 2)-s(r.p)) x 1 (/)

+ (s (r.p)- s (r.p1)) x

2 (/)

s(cp2)-s(r.p1)
.
y = (s (Cf>2)-s (cp}) Y1 (/)
(s (r.p)- s (r.p1)) Y2 (/)
S (cp2) S (r.p1)

+

Ujęcie liczbowe tego rzutu przedstawia się zatem dość prosto.
Trzeba tylko mieć obliczone łuki południka np. co 1° a następnie podzielić r~żnice odpowiadających sobie spółrzędnych, wziętych z tablicy
Il w takim stosunku, w jakim pozostają owe łuki. Długości tych łuków
~a sekcji od Cf>1 = 0° do r.p2 = 4° i od r.p 1 = 52° do Cf>2 = 56° podaliśmy

JUŻ na str.

Tabl. VO.

I~
oo

14.· W ten sposób otrzymujemy spółrzędne zawarte w ta-

belkach VII i. VIII. Pierwsza kolumna każdej z tych tabelek t. j. dla
I. O ~g~dza się zupełnie z pierwszą kolumną tabelki III i IV, czego
me rmehś~y V! modyfikacji Hinksa. Porównując tabelki VII i VIII
z tabelkami III i IV widzimy i w innych spółrzędnych o· wiele lepszą
zgodność, aniżeli przy modyfikacji Hinksa.
· Dl~ sekci! równikowej odchylenia nie prze~raczają 0'001 mm,.
a dla p0Inocne1 sekcji Polski -0·005 mm, a zatem różnice nie dające się
uwydatmć przy najdokładniejszej konstrukcji. To: rias uprawnia 'd o

r

oo

X=

o
o
o

y =

110·499

X=

y

10
20
30
40

'.

X=

220'998

X=
g

331'499

X=

o

=

10

20

30

I

111'321

222'643

333'964

111·254
110'516
111·181
221'032
111·119
331'550
111·052
442'068

222'508
110'567
222·373
221·133
222'238
331'702
222·104
442'270

333'762
110'651
333·559
221'302
333·351
331·955
333'155
442'608

20

30
205'985
4'250
201·272
115·457

65'537
222·989

137'345
1'889
134'203
113'122
131'061
224·374

63'966
334·275

127'917
335'645

62'394
445'581

124'774
446'936

o

=

y

I

o

y = 442

o

o

o

Tabl. VOi.

I~
52°

{co do znaczenia wyrażeń
(r.p) porównaj str. 8 wzory (c) i [d)).
Stosując tu znane z geometrji analitycznej wzory na podział odcinka
w stosunku m otrzymujemy analogicznie do wzorów (13) nowe wzory:

17

53i
54°
55°
56°

X =
g=
X=

y

=

X =

y

=

X =

y

=

X=

y

=

oo
o
o
o
111·254

o
222'527

o
333'819

o
445'130

I

10
68'679
0·472
67'107
111·121

I

196'558
226.683
191'843
337'928
187'128
449.'192

posługiwania się w praktyce tą modyfikacją przy konstrukcji poszcze_gólnych sekcyj Mapy Międzynarodowej.
Zobaczymy w dalszym ciągu, że ta nowa modyfikacja także pod
względem zniekształceń lepiej aproksymuje oryginalny rzut Międzyna
rodowy, aniżeli modyfikacja Hinksa.
Obrazami równoleżników w rzucie określonym naszemi wzorami
118) są również epicykloidy skrócone względnie cykloidy wydłużone,
-czego się dowodzi w sposób zupełnie podobny, ·jak dla modyfikacji
Hinksa, nie będziemy więc tu tych rozważań powtarzali.
Obecnie natomiast przechodzimy do badania zniekształceń w trzech
omówionych projekcjach, stosując do nich teorię Tissota.
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Zniekształcenia ·W

zmodyfikowanym rzucie
Mapy Mie;dzynarodowej.

NR 1

A. ŁOMNICKI

_

(19)

z

=

czyli:

ds2 =

(23)

2

2+YCf

2

+g'fy

x!f/ x 1

G' =

x/+ gz2 .

1

h

=

y~,

dl2

.

k=

.. /G'

VG

Kąt prosty zawarty między południkiem a równol~~nikiem na. elipsoidzie zamienia się w ogólności na kąt inny, nazw11my go -& 1 na ten
kąt

otrzymujemy wzór:

tp

(26)

sin -& =

F'

VE' G'

2

Wielkości h i k nie dają jednak w ogólności maksymalnego i minimalnego zniekształcenia długości. Maksymalny i minimalny stosunek
wydłużenia, nazwijmy je ~ i b, są związane z wielkościami h i k za
pomocą wzorów:
•

(27)

{ G = p2(cp).

O.
Jeżeli tę elipsoidę odwzorowujemy na płaszczyznę przy pomocy
dwóch funkcyj i (cp, l), g (cp, l), to równanie tej płaszczyzny przy użyciu
tych samych parametrów cp i l co przy elipsoidzie przedstawi się·
w postaci:
X = x(tp,l)

z=O

Cf

a x , g , x 1 i y 1 są to cząstkowe pochodne funkcyj x (cp, l) i g (cp, I)
w~Jiug ~miennych <p lub I. Stosunek wydłużenia wzdłuż południków
przedstawia się wzorem :

E = R 2 (cp)

g = g (cp, l)

x

F' =

1

(25)

+ 1-a2 ecos2sincp2
+ p (cp) dl

Oczywiście w naszym p;zypadku F =

=

ds'
który otrzymujemy ze stosunku ds kładąc ·/ = const. ; podobnie na
stosunek wydłużenia wzdłuż równoleżników otrzymuje się:

gdzie R (cp) oznacza promień krzywizny elipsy a p (cp) promień równoleżnika cp.
Wprowadźmy na spółczynniki przy dcp 2 , dl .dep, dl 2 używane
zwykle w teorji powierzchni skrócenia: E, F, G. A więc :

(21)

E'

2

2

2

oznaczają:

b2 sin cp

ds2 = R 2 (cp) dcp 2

(20a)

przyczem E', F', G'

= -------;======
ay 1-e2 sin cp

a2 (1- e2)2 d 2
( / - e2 sin2 cp) 3 cp

+.2F' dep. dl + G' dl

ds' 2 = E' dcp 2

-;=======
2

Element łuku dowolnej linji krzywej leżącej na elipsoidzie wy·
raz~ się wzorem :
{20)

:

(24)

a cos cp sin l
V1 - e2 sin cp
_
a cos cp cos l
g=·
. V1-·e2 sin2cp
X

19

Stąd· ot~zymujemy na element · łu~u dowolnej linji leżącej na tej

płaszczyźnie wyrażenie

(22)
Zniekształcenia wywołane projekcją Mapy Międzynarodowej badano dotychczas jedynie za pomocą przybliżonych nieścisłych rozważań.
Nie opierano się przytem na wzorach określających to odwzorowanie
ani też nie stosowano klasycznej teorji Tissota. Zobaczymy, że teorję
tę można zastosować zarówno do oryginalnego rzutu Międzynarodo
wego, jak i do obydwu omówionych powyżej modyfikacyj.
Dla jasności zestawimy tu najważniejsze wzory Tissota w zastosowaniu do elipsoidy obrotowej. Jeżeli równanie elipsoidy obrotowej
przedstawimy w formie parametrowej, używając jako parametrów szerokości geograficznej cp i długości geograficznej l liczonej od dowolnego
południka (np. od środkowego południka badanej sekcji mapy} to na
spółrzędne prostokątne otrzymamy wzory :

MATEM. ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ

-

Maksymalne

J ;;2+b2

=

l ;; ."b =

h • k . sin 3'

zniekształcenie

(28)

kątów

sin ro=

h2+k2

oblicza

się następnie

z wzoru:

-;; _ b
;;+ b

i równa się 2 ro. Wielkości °;i i b są połówkami osi elipsy wyznaczającej (Tissota), a h i k połówkami średnic sprzężonych.
Zastosujmy tę ogólną teorję najpierw do modyfikacji Hinksa, przy
której wzory na spółrzędne x i y są bardzo proste (wzory (13) na

20
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str. 13}. Pocho dne cząstkowe xlf, gif, xl' Yz oblicz a się tu bardzo
łatwo,
y !f> 2, i t. d. otrzym amy według wzoró w (23):

Tworząc x 2
<p

(

·l
(29)

+

E'

=

(x2 -

2

+

(y; - Y1>2
(q,2 - q,1)
G' _ (cp2-cp) 2(x?+ y?)+(q ,-cp1) 2(x;2+ y?)+ 2(cp -cp)(c.p-cp )(x~x;+ y~y~)
2
1
(Cf2 - Cf1) 2

I

-

X 1)

.

NR t

A. LOMNICKI

-

MATEM . ANALIZA PRO,JEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ

Wartości oblicz one z tych wzoró w dla sekcji równi
kowej zestawiliśmy w tabelk ach IX a, b, c. Ograniczyliśmy się
tu do sekcji równi kowej, ponieważ w niej wstępują największe zniekształcenia.
Tabel ka
IX a podaje nie sam stosun ek wydłużenia h , lecz tak zwane
w
y d ł uż en ie względne, t. j. stosun ek (h-1) : 1, wyraż
one „pro mille'' ;
są to więc wartości wyrażenia: 1000 (h-1) .. Podob
nie
a IX.b P?daje nie samo k lecz 1000 (k-1). Wresz cie tabelk a tabelk
IX
c podaJe me
kąt -& , lecz jego odchy lenie od 90°, t. j. wartość
_ ił-'=90°-&.

Tabl. IX a (h)

F' = (cp2- cp) [x~(x2- x1) + Y~ (y2- Yi)J + (cp- rpi) [x; (x2- x1) +
(y2- Y1)J
(cp2- cpi) 2
Pocho dne x~ x~ y~ y; - według zmien nej l - oblicz a się z łatwoś
ci~
z wzoró w (8) na str. 9 i otrzym uje się :

li~
oo

-

0·593

x~ = N(rp1) ctg rp1 • cos (l sin fi). sin cp = N(cpi). cos cp cos (/ sin cpi)
1

10

-

20

y;

Ale iloczy n N(cpi) cos Cfi przeds tawia promień równoleżnika c.p ;
1 nazwa lismy go p (cpi), więc:
(a)

I

oo

0'435

0'596

-

0'438

-

0'606

-

0'448

30

-

0'621

-

0'463

40

-=---

o·643

1 -

Podob nie okazu je się, że:
(b)

I+

10

-

--

xi = p (cpi) cos (I.sin rp1 )

20
0·018

I+
-

30
0'788

+ 0'015 + 0'785
+ 0'005 + 0'775
- 0·010 I+ 0·160
- 0'032 + 0'738

- -

o·485

Tabl. IX b (k)

yf = p (cpi) sin (l sin cpi)

+

' •e cli a x2,
I
'
W ob ee t ego x1r2 Yir2 = p2(f i ) , xir x r
1• ana1og1czm
Y2·
y 1r y , =
2
P(cpi) P (c.p2). cos [(sin cp 2 - sin cpi)/]. Liczni k wyrażenia E'
przeds tawia 2odległość dwóch punktó w leżących na obrazi e tego sameg o połudn
ika l,
na skrajn ych równoleżnikach; nazwi jmy tę odległość d(l).
Z
wzoró
w
(29), (20 a), (24), (25) i (26) otrzym ujemy na zniekształcenia
h, k i na
kąt -& wartości :

+

I~

oo

10

10

20

30

o

o

~

I.

oo

o

o

-

I

-

0'454

-

0'454

-

0·454

-

0'455

20

.-

0'605

-

0'605

-

0'606

-

0'606

30

-:-- 0'454

-

0'454

--

I

40

I.

o

o

-

0'455

-

o

I

0'455
o

Tabl. IX c (,&')

li~ 1 _!_ _.JI 0

(30)
sin&

21

d(/) • V(c.p2-c.p) 2P2(Cf>i)+ (rp- c.p i)2P2(C?2)+ 2(rp2-rp) (cp-rp1) P(i1) p(rp2)
Y~v12 - yi)J
cos [ I (sin cp2 - sin tfi}]

We wzorz e na sin -& można też wszys tko wyrazić wpros
ości
od rp i I, podstawiając za x 1 , x ~ , • . • wartości z wzoró wt w(8)zależn
na
str.
9
i z wzoró w (a), (b) . We wzorz e na h należy używać dla kąta
cpi i . cp 2
miary łukowej, co też wyraźnie zaznaczyliśmy pisząc
i ~ ; w pozostałych wzora ch można używać dla kątów dowol nej miary.

i

13'

tt

•

1
•

2' 10"

I

30

•

-,1

4' 15''

6' 20''

,_ -

t'8"

-

2'10"

-

3'12"_

O

-

0' 5"

-

0'4"

-

0'4"

O

I

I

I
1- I - _
2

I

,1_-_o_

o

"

I-+ o's8" + 2'2" + 3'5" I + 2'1" I + 4' 7" I + 6'17"

Widzi my z tych tabele k, że wydłużenie względne osiąga
sekc i
równik owej w kierun ku południków wartość 0'788°Ioo , a w dl~
kierun
ku
równoleżników - 0'606°/ 00 (skórc zenie !) , zmian
a zaś kąta proste go
utworz onego przez południki i równoleżniki docho dzi do 6'20".
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Ponieważ kąt zawarty między obrazem południka a obrazem
~ównoleż~ik~ tak !Dało się różn~ od kąta prostego, zdawaćby się mogło,
ze wydłuzema h ~ k ~rdzo meznaczni e się różnią od maksym a In Y c h wydłuźeń a i b, które - w myśl teorji Tissota - zachodzą
w ~wóch prostopadłych ~o. sie~ie kierunkach , będących obrazami
takze prostopadłych do siebie kierunków . Tymczasem rachunek wed~ug wzorów (27) - prowadzi nas tu do zgoła odmienneg o, nieocz~kiwane go r~z1;1Itatu. Oto maksyma}ne wydłużenie względne, t. j. ;,_,
osiąga. w .narozmkac h mapy wartości prawie dwa razy większe, aniżeli
wy~łuzeme ~~glę?ne O h--: 1 .zac~odzącE: wzclłuż południków, a mianowicie wartosci: 1395 / 00 i 1347 / 00 . Kierunek w którym zachodzi to
maksy1?1alne wydłuże!1~e jest silnie odchylony od kierunku skrajnego
połudmka, a mianowicie o kąt u = 26° 55' 47" obliczony z wzoru
a2-h2 1)
tgu =
h2-b2

V

Wartości ;__,, b-1, wyrażone w pro mille" i kąty 2ro zestawi"
liśmy w tabelkach X a, X b i X c.
Tabl. X a
-

oo
o

·~

oo
10

-

0·45

20

-

0'61

30

-

0·45

o

40

10

20

+ 0·11 + 0'63
- 0'28
+ 0'18
- 0·45
+ 0·01
- 0·32
+ 0·12
+ 0·14 + 0'58
Tabl. X b

1
)

~
oo

-

0·59

10

-

20

(;_)

oo

30

+ 1·40
+ 0·94
+ 0'78
+ 0·91
+ 1·35

(bj

10

I

20

-

0'60

0'61

-

0'61

0'60

-

0"61

I --

0'61

-

0"61

-

0'61

-

0"61

-

0'61

-

0'61

30

-

0'62

-

0'61

-

0'62

-

0'61

40

-

0'64

-

0"62

-

0'62

-

0'61

30

Zob. np, Tissot-Hamm er; Die Netzentwiirfe geographische r Karten. Stuttgart.
887. Str. 14.
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Tabl. X c (2ro)

~
oo

2'2"

2'38"

10

0'29"

1'8"

20

O'O"

0'33"

30

0'34"

40

2'13"

oo

I

.

30

20

10

-

4'15"

6'53"

2'42"

5'20"

2'6"

4'45"

0'58"

2'32"

5'12"

2'37"

4'7"

6'44"

'

-

I

widocznie tę okoliczność, że maksym a I n~ ·
znacznie różnić od wydłużeń zachodzących
w kierunku południków. Podał on liczby: 12\ 0 , 1 0 i 6', zbliżone do
.s krajnych wartości h, k i ~, zawartych w tabelkach IX i na tej podstawie oceniał naukową wartość całej projekcji.
Nasz rezultat obniża tę „naukową" wartość projekcji prawie dwukrotnie, otrzymalibyśmy bowiem . prawie dwa razy większą liczbę
1'395°/00 jako prawdziwe , ściśle obliczone maksymaln e wydłużenie
względne. Jeżeli jeszcze zwrócimy uwagę na to, że w kierunku prosto:.
1>adłym do kierunku dającego a zachodzi skurczenie w stosunku - 0'61 %0,
·to widzimy, że dwie wielkości równe na elipsoidzie przedstawiają się
w tych kierunkach jako różne, a ich stosunek różni się od jednostki
o 2°I00 ! Tak znaczne zniekształcenie budzi wątpliwość, czy należy nadal
tę projekcję zatrzymać, wobec innych,' prostszych projekcyj, dających
·
kilkakrotn ie mniejsze wydłużenia maksymaln e. .
Wyniki uzyskane przez nas dotychczas odnoszą się tylko do
uproszczon ej projekcji mapy międzynarodowej, a mianowicie do modyfikacji Hinksa. Mają one jednak znaczenie praktyczne , ponieważ
niewątpliwie wszyscy kartografow ie posługują się tą modyfikacją przy
faktycznej konstrukcj i mapy.
Okazuje się jednak, że nie osiągniemy lepszych wyników ani przez
zastosowan ie modyfikacji właściwszej, bardziej zbliżonej do projekcji
uchwalone j przez Komitet Międzynarodowy, ani też trzymając się ory_ginalnego. brzmienia instrukcji wydanej przez Komitet.
Zastosujmy w tym celu ogólną teorję zniekształceń do rzutu określonego wzorami (18) na str. 16. W tym celu trzeba obliczyć cząstkowe
pochodne funkcyj x i y według zmiennych rp i I. Pamiętając o tern,
że pochodną łuku s{cp) jest promień krzywizny R(cp), otrzymujem y po
łatwych przeróbkac h na E' wzór:

przeoczył
wydłużenia mogą się tak

Lallemand 1 )

(31)

!

E' = R2 (rp) d (1)2

(st )2

1
Sur les· deformations resultant du mode de construction de la Carte internatio)
nale du monde au millionieme. Comptes Rendus r. 1911 p. 559-567.

WIADOMOŚCI SLUŻBY GEOGRAFICZNEJ

24

NR

ł

Wzorów na G', F' nie będziemy tu wypisywali; różnią się one bowiem.
od odpowiednich wzorów (29) tylko tern, że wszędzie zamiast różnic
kątów tf2-t.p, t.p- tf1, tf2 - C?1 występują różnice łuków : s ( t.p 2) - s ( t.p) ,.
s (t.p)-s(t.p1), s(t.p2)-s(t.p1).
Podstawiając te wartości we wzory (24), (25), (26), otrzymujemy
dla. k i sin -3- wzory zupełnie podobne do wzorów (30) a dla h otrzymuJemy:
. h = d(l)
(32)
s'f2
'f1

Wzór ten jest prostszy od odpowiedniego wzoru -na h (wzór (30}1
str. 20) przy modyfikacji Hinksa; okazuje się, że teraz stosunek wydłu
~enia ~z~łuż południków n~e zależy wcale ?d szerokości geograficznej t.p ,,
Jest więc Jednakow:y wzdłuz całego połudmka. Własność tę można było
odrazu wywnioskować z samej definicji naszego rzutu, dzieliliśmy bowiem południki na części proporcjonalne do rzeczywistych łuków.
Przy pomocy wzoru (32) i odpowiednich wzorów na k i -3- obli.czyłem te zniekształcenia dla sekcji równikowej, okazało się jednak
że wartości k i -3- są tu tak bardzo zbliżone do odpowiednich wartości
~awartych w tabelkach IX b i IX c, że różnice nie uwydatniają się
Jeszcze nawet w końcowych cyfrach liczb figurujących w tych tabelkach. Wobec tego nie powtarzamy tu tych tabelek. Natomiast wartości h są teraz zasadniczo różne, jakkolwiek i te różnice nie są wielkie·
.wartości h są tu rozmieszczone równomiernie, jak to wi.dzimy z tabelki
XI, podają~ej wydłużenia wzg 1ę d n e wzdłuż południków wyrażone
w promille, t. j. liczby 1000 (h-1).
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6. Zniekształcenia w (właściwym) rzucie Mapy
Międzynarodowej.

Podaliśmy na str. 10 wzory (!O) _i (11) określając~ '4: z:upełnoś~i
prawo rzutu Mapy Międzynar~doweJ ściśle według brzmiema ms~rukcJ!·
Spółrzędne x i y są wprawdzie podane w tych wzorach w formie uwikłanej, jednakże możemy obliczyć cząstkowe pochodne x'f, Yip, xr, Y!potrzebne do badania zniekształceń - bez rozwikływania tych równ,ań,
co, jak już wspomnieliśmy, prowadziłoby do bardzo rozwlekłych wzorow„
W tym celu trzeba zróżniczkować cząstkowo obydwie strony równań
(10) i (11) raz według zmiennej t.p a drugi raz według zmiennej l i z czterech tak otrzymanych równań obliczyć x'f, Yip, x l, y z. Tak np. celem
obliczenia x 'f i Yip napiszmy równania (10) i ' (11) w postaci:
x 2+ y 2-2C(t.p)y + D(t.p) = O

(y - y 1 ([)) (x 2 ([) -

20

o
o
o
o
o

-

0·612

-

0'451

10

-

0·612

-

0·451

20

.-

0·612

-

0'451

30

-

0·612

-

0'451

40

-

0-612

-

0'451

II

(x -

X 1 ([))

(Y2 (l) - Y1(l))

...., { os; 1 + N(r.p) ctgt.p = C(t.p)

(33)

'

os; (ost + 2N(t.p)ctgt.p) = D(r.p) .
1

Różniczkując wszystko według zmiennej t.p otrzymujemy :

2xx'f + 2yy'f + 2C'(t.p)y + D'(t.p) = O

10 .

oo

x 1 ([)) .=

gdzie dla skrócenia oznaczyliśmy :

Tabl. XI.

oo

MATEM: ANALIZA PROJEKCn MAPY MIĘDZYNARODOWEJ

-

Yip (x~ - X1) = x 'f (Y2- Y1)

30

·1+ 0765

Z drugiego równania obliczamy y'f i wstawiamy w pierwsze, to z pierw-·
szego równania otrzymuje się :

+ 0'765

2y C' (t.p) -

D' (r.p)

+ 0'765
+ 0'765

Wobec tego:

I+ 0·16s

~l~zając przy pomocy tych wartości h, k i -3- odpowiednie wartości a, b i 2 ro --:
wzorów (27) i (28), tak jak w poprzednim przypadku - otrzymuJe się wartości różniące się bardzo nieznacznie od_

z

liczb zawartych w tabelkach X a, b, c.
Wszystkie podane w tym ustępie wzory można uważać za przybliżone wzory obliczania znieksżtałceń dla właściwego, niezmodyfikowanego. rzu~u Mapy Międzynarodowej. Jaki jest ten stopień przybliżenia,.
ocenuny Jednak dopiero wtedy, gdy zbadamy ściśle prawa zniekształceń
także dla właściwego rzutu Mapy Międzynarodowej. Do tej kwestji
przystępujemy w następnym rozdziale.

,

2

E = x'f
a

stąd:

+Yq> -

2 _

1+

(Y2- Y1) 2 ]
x - x
2

1

(

2x

I E' =
2y C' (cp)
V R2(t.p) R(t.p). (2x + 2y ::

h= .. / E' = ..

VE

[-

+

29 C'(Cf) - D'(t.p)
2y !12-'h_ - 2C(Cf)
x; - X1

2

_
'h

)
Y1

x 2 -X 1

I 1+(Y2 Yi/
V

- D' (cp)
...
! : - 2C(t.p):: ~:)

xi

Xi

Podstawiając tu wartości za C(cp) i za pochodne C'(cp), D'(t.p), które
się łatwo oblicza z wzorów (33), tudzież mnożąc licznik i mianowni~
przez x 2 - x 1 dochodzimy ostatecznie do następującego wzoru na obliczenie wydłużenia h w kierunku południków :

26
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d(l) { aN(ff)

h=

NR 1
NR 1

(l-o) łgff + 1-e2sżn2!f
+ (y- 0 s'f)
1-e
'fi
2

tgff [x(x1-x2) +

(y-os;J(y1 -y2)]

• g-

ostatru

ułamek

(10a)

w hczruku

wyrażeruem :

(35)

k

=

q,

O, należy

tg ff

(y-y1)(x~-xD-(x-x1)(y~-yD + (Y2-Y1)x~-(x2-x1)Y~
cos cp • M (ff, l).

=

s; +

-3-:

(36) ctg il- = [ x (y.-y,) -

(y -

asn

(x. -

x,)]

M(ff, l)

tn + (x. - xJ N('!')
.

. Pr~y ~omocy tyc~ dość zawiłych wzorów (34), (35) i (36) można
obhczac zruekształce1:11a dla wszystkich pµnktów, których spółrzędne
~ą pod~e. Rachunki są wprawdzie bardzo mozolne, nie nastręczają
1ednak zadnyc~ za~~dniczych ~rudności. Używając liczb zawartych
w tabl. III obliczylismy te zruekształcenia dla wszystkich punktów
węzłowych w odstępach jednostopniowych w sekcji równikowej i zetawiliśmy e w tabl. XII a, b, c.

I

I

20

30

I

-

0'612

-

0·459

10

-

0'612

-

0·459

+ 0·002 + 0·110
+ o·ooo + 0'767

20

-

0'612

-

0·459

-

0·001

30

-

0'612

-

0'458

-

0·001

40

-

0'612

-

0'458

-

0·001

I

+ 0·165
+ 0'764

+ 0'763

Tabl. Xll.b (k)
I

I~oo
10

-

OQ

10

20

o

o

o

0·454
-

30

I

o

-

0·454

-

0·454

-

0·454

20

-

0'605

-

0'605

-

0'606

-

0'607

30

-

0·454

-

0·454

-

0·455

-

0·455

o

o

40

a spadek stycznej do koła przedstawiającego równoleżnik znajdujemy
.z łatwością przy pomocy prostej łączącej dany punkt P (x, y) z środN (ff) ctg ff).
kiem odpo~iedniego k~ła równoleżnikowego: S (O, o 1
W ten sposob otrzymu1emy następujący wzór służący do wyznaczenia

10

oo

N {ff 1) ctg ff 1 • cos (l sin cp 1) • sin ff 1 = p (ff1) cos (l sin ff1 )

,
i podobnie inne pochodne.
, Cele~ .oblic~enia kąta -3- zawartego między obrazem południka
a ro~nolezruka rue trzeba tu sięgać do ogólnej teorji Tissota; znamy
bowiem spadek każdej prostej przedstawiającej południk:

kąta

oo

l

przyczem x~, x~, y~, y~ oznaczają pochodne funkcyj określonych wzorami (8) według zmiennej l. Tak np.
x~
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Tabl. XII a (h)

1}

otrzymanem z wzoru (10).
Nazwijmy mianownik wzoru (34): M(ff, l).
Wykonując podobne obliczenie dla pochodnych xz i yz otrzymu..
Jemy przy pomocy (25) następujący wzór na zniekształcenie k w kie·
runku równoleżników :
1

MATEM~ ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ •

-

tg'f

+ N(ff) (y 2 -yJ

Chcąc. ,ten wz?r stosować .tak~e do równi~a, t. j. do ff =

.zastąp1c

os:

A. ŁOMNICKI

o

o

20

30

Tabl. XII c (~')

[~ 1 . oo

I

oo

o

-

2'6"

-

4'11"

-

6'17"

10

o
o
o
o

-

1'3"

-

2'6"

-

3'9"

+ O'O"

-

O'O"

-

0'1"

20
"---

-

18

30
40

-

+ I+
+

+ 1'3"
+ 2'6" +

2'5"

3'8"

4'11"

6'16"

Tabelki XII a .i XII b zawierają nie same stosunki wydłużenia h i k,
lecz wydłużenia względne t. j. h-1, k-1 wyrażone w „pro
mille", t. zn. 1000 (h-1) i 1000 (k-1). Tabelka XIIc zawiera nie sam
kąt -3-, lecz różnicę ~' = 90°~ . Z tych liczb łatwo już dochodzi się
do wyznaczenia osi elipsy Tissota, t. zn. do liczb-;; i b podających
maksymalny i minimalny stosunek wydłużenia; trzeba tylko zastosować
wzory (27) na str. 19. Maksymalne zniekształcenie kąta, t.j. 2 oo otrzymuje się następnie z wzoru (28) str. 19. Obliczone w ten sposób wielkości -;;, b i 2 oo zestawiliśmy w tabelkach XIII a, XIII b i XIII c dla
sekcji równikowej : ·

28
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Tabl. XDI a

'~

O'

oo .

o

NR 1

10

20

30

+ 0·15 + 0'61 I + 1'38
10
- 0·45
- 0·30
+ 0·15 - ·+ 0·92 ·
20
0'61
- 0'46
- o·oo + 0·77
I- 30
- 0·45
- 0·30
+ 0·15 + 0·92
- - - - -- - -40
o
-j- 0·15
+ 0'61 + 1·37 I
r-'"'"- ·-

~1-

I

-

Tabl. XIII b (b)

l~ I
.~;-I

-

0'61

-

0'61

20

-

30

.IT

oo

10

I

0'61

-

0'61

~

0'61

-

-

0'61

-

0'61

-

0'61

- ,0'61

-

0'61

-

0'61

-

0'61

-

I

I

-

0'61

-

0'61

-

0'61

-

0'61

I

oo

l

<p

oo i

2 6"

10

0 33"

20

6 1"

30
40

1

1

1

1

0 33"
1

2 6"

I

0'61

-1
j

lI

10
1

2 38"
11 3"

0'61

20

i'
-1
1

1

0 30"
1

I

1 3"

I

2'38"
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-zastosowaniu ścisłej teorji zniekształceń a= 1'001381 jako maksymalne
zniekształcenie w dolnym narożniku sekcji równikowej, to zn. wydłu
żenie względne 1'381°/ 00 a więc wartość prawie 2 razy większą od
1
- = 0'00079 czyli 0'79°/00 , otrzymanej przez Lallemanda. Wyliczby -1210
nik ten dowodzi, że projekcja obrana przez Komitet Międzynarodowy
jest bardzo niekorzystna ~od wzgl~dem, zniekszta!ceń w porównaniu
z innemi bardzo prostemt rzutami, ktore okazuJą cz te r y raz Y
mniej s ze wydłużenie wz~lędne, jak t,o nĘ>. stwi.erdziłem .dla rz~tu
stożkowego równoodległośc1owego (De I Isle a), w1ernopow1erzchmo,
wego (Albersa) i wiernokątnego (Lamberta).
Rozważania te wykraczają jednak poza ramy tego artykułu, ktorego celem było ujęcie prawa rzutu ~~PY Międzyn~rodo~ej i jeg~
modyfikacyj we wzory matematyczne 1 sc1słe zbadame zmekształcen
wywołanych przez te metody .r zutowania.

L'ANALYSE MATIIEMATIQUE DE LA PROJECTION DE
LA CARTE DU MONDE AU MILLIONIEME (RESUME).

Tabl. XIII c (2ro)

1~

·MATEM. ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ

30

-

-

A. ŁOMNICKI -

'{

20

· 1

0'61
....
0'61

I

NR 1

30

1

6 49"

1

5 15"

1

4 11"
2 31"

1

1

I

I
I

2 5"
1

2 36"
4'11"

-

I

--

1

-I

4 43"
1

5 14"
1

6 48"

Porównując te wartości, odnoszące się do prawdziwego rzutu
Mapy Międzynarodowej, z wartościami zawartemi w tabelkach X a, b, c,
odnoszącemi się do zmodyfikowanego rzutu, spostrzegamy bardzo dobrą
zgodność. W ten sposób uzasadniliśmy wypowiedziane na str. 24 przypuszczenie, że badanie zniekształceń właściwego rzutu Międzynaro
dowego można zastąpić z dostatecznem przybliżeniem badaniem
uproszczonego rzutu.
W szczególności zwróćmy raz jeszcze uwagę na zniekształcenia
maksymalne, zachodzące w narożnikach map. Otrzymaliśmy przy

L'objet de ce memoire est la representation de la łoi de !a pr.ojection
de la Carte Internationale du Monde par des formules mathemabques et
l' analyse precise des deformations de cette projection. La definition d~ la
projection cliscutee derive des instructions renfermees dans les "Resoluh?ns
of the International Map Committee. London 1909".
D'apres ma connaissance on n'a pas jusqu'a present exprime cette
definition en. formules mathematiques, qui pecmettraient de calculer les
coordonnees de chaque point de la earle et de faire une analyse precise
de la projection. M. Lallemand se borne dans ses tr~veaux aux formules
approximatives et M. Hinks donne d.es formules seul~men~ pour, l~s. deu~
paralleles extremes de chaque secbon; pour les pomts mtermed.1a1res tł
propose un mode . simplifie de construction, lequel cependant n est pas
d'accord avec la definition contenue dans les instructions officielles. Je
m' appuis sur les formule.s connues de la projection polyconiqu~ americ.aine
(form. (1) du texte) et j'introduis la modification, contenue dans les mstruch?ns1
2° .~e la carte devtent
au moyen de laquelle la, longueur du meridien
egale a la longueur de 1arc correspondant de 1elltpso1de terrestre. Dans
ce but il faut raccourcir l'image du meridien l = go, contenu entre les
paralleles extremes, d'une grandeur q, determinee par la formule (4);
les ordonnees sur le meridien l = 0° serons donc plus petites de la grandeur
o, donnee par la formule (7). Pour les coordonnees des points sur Jes
paralleles extremes nous trouvons alors les . formules (8). 1:,es co,ordo~n~es
d'un point quelconque de chacune des sechons sont ensmte determmees
par les formules (9) et (11) ou (10) et (11). Les meridiens sont representes
par des droites et les paralleles par des cercles. A 1' aide de ces formules
j'ai calcule les tables m et IV pour la section equatoriale (de <p=0°. a q, = 4°)
~t pour la section de q> = 52° a <p = 56°, qui comprend la partie septentńonale de la Pologne. Ces calculs sont assez penibles et exigent l'usage

!.
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des tables de logarithmes a plusieurs chiffres. Je considere ensuite la
simplification de la construction proposee par M. Hinks. On divise les
secteurs, qui representent les meridiens sur la carte, en parties egales
pour avoir les representations des paralleles, qui ont des distances a n g ul a i res egales. Cette nouvelle modification s' exprime par les formules (13)r
les fonotions x 1 ([), x 2 ([), g 1 ([), g 2 (l) etant definies par les formules (8).
Les tables V et VI contiennent les coordonnees calculees a l' aide de ces
formules. Les valeurs trouvees ne different pas des valeurs contenues
dans les tables m i IV, que du dernier chiffre, c'est a dire de moins,
que de 0'01 mm ; les deux projections sont donc p rat i quem en t identiques. Je dem.ontre, que cette projection doIU1e pour les representations
des paralleles non plus des cercles, mais des epicycloides et des cycloides;
par ex.: l' eqation du parallele central devient (16) pour la section equatoriale
et (17) pour les autres sections. J'introduis ensuite une autre modificationJ
qui differe moins de la projection officielle, en divisant les meridiens de
la carte non plus en parties egales, mais en parties qui sont proportionnelles
aux arcs, comme dans la projection ordinaire polyconique. Les formules
de cette projection sont (18), le fonction s (cp) signifiant le longueur d'arc
du meridien, comptee de l'equateur. Les tables VII et VIII donnent les ·
coordonnees calculees pour cette nouvelle modification ; ici encore les
differences entre les nombres obtenus pour la projection internationale
sont pratiquement negligeables.
Les chapitres suivants renferment l' analyse des deformations de ces
trois projections a l' aide de la theorie classique de Tissot. Je commence
par la demonstration des formules des deformations pour la modificatio~
de M. Hinks ; les formules (30) donnent des deformations lineaires h et k
dans les directions des meridiens et des paralleles et l' angle ,3, forme par
le meridien et le parallele de la carte. Les tables IX a b et c contiennent
les valeurs numeriques (h-7). 1000, (k-1). 1000, c'est a dire les deformations relatives (exprimees en promille) et ,3,' = ,3, -90° pour la section
ęquatoriale. Les formules connues (27) et (27) donnent ensuite des defo.rmations maxima et minima de la longueur et de l' angle: ;;, b et 2 w ; ;; et b
sont les demi-axes de l'ellipse indicatrice de Tissot. Les tables X a, b, c
donnent ces valleurs relatives, c'est a dire ~-7).1000, (b-1).1000
et 2 ro. Les formules pour la seconde modification (voir la formule (32)
pour h) sont demontrees d'une maniere analogue. Je deduis enfin les formules pour h, k, et ,3, pour la projection internationale officielle, sans
ancune modification supplementaire. On trouve les formules (34), (35) et
(36) qui sont assez compliquees et conduisent a des calculs penibles. Les
tables XlI a b et c contiennent les grandeurs (h-1) . 1000, (k-1) . 1000
et -3-' == ,3, _ 90° calculees pour la section equatoriale. Les tables Xill a,
b et c enfin contiennent les deformations maxima : ~. b et 2 w.
M. Lallemand a trouve par une methode d' approximation le nombre
~ = 0'71°/oo comme deformation maximum de la longueur. Nos tables
12 0
foumissent cependant le nombre 1'00138, c'est a dire 1'38°/00 , pour la
deformatio.n relative maximum, un nombre, qui est presque deux fois plus
grand I On peut demontrer (v. mon memoire: ,,International Map Pro·jection 1/M." Przegląd Kartograficzny 1927 Lwów) que l'on peut choisir
les projections CQniques ordinaires, sans aucune modification, d'une telle

A.

NR 1

I.OMNICKI

.MATEM, ANALIZA PROJEKCJI MAPY MIĘDZYNARODOWEJ

31

·,
ue la deformation maximum pour la carte du Monde au millio~=:rde~ient quatre fois plus faible ~otamment ~·33° /oo· . On. voit do~c~
n e la ro· ection choisie par le ComtŁe Internabona1 est moms. ava~ a.
J:use q~e łes projections coniques ordinaires, et dont la ~onstru.ctton amst
que les calculs numeri~ues sont plus.dsimtples. Il a~p:atpt r:r:~~io:ufnt::~
ro' ections sont p rat I quem en t 1 en iques avec
,
hl
d
p t]
l
i l'on se borne a une section de la carte. Lassem .age. e
n:;fn:e:' s:ctions dans un plan est plus avantageux pour les proJecttons
~oni~ues parce qu'il offre des lacunes moins etendues, que dans la projection infernationale.

'I
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JÓZEF KREUTZINGER
Pułkownik

W. [. G.

O TYP POLSKIEJ MAPY TAKTYCZNEJ.
. Pierwowzory.

Najważniejszem zadaniem służby geograficznej w odrodzonem
Państwie .było zaspok?jenie potrzeb wojska, przyczem mapa szczegółowa ~~Y!i tak~yczna,. Jako powszechnie używana i niezbędna, musiała

.

oczywiscie stac na pierwszym planie.
P o~zczególne zabory posiadały mapy zupełnie odmiennego typu
co wymkało z, różnic~ ogólnych warunków i wymagań, stawianych
przez poszczegolne panstwa pod względem kartograficznym.
a) W Małopolsce widzimy więc mapę 1 : 75.000 (,,Spezial-Karte"J
sporządzoną w latac~ 1873-1889, jednobarwną, o terenie oddany~
sp~s?bem kreskowam~, bprdzo plastycznym w okolicach górzystych,
~n~eJ korzys1!1ym w rownmach. ~ocny ~posób kreskowania przytłacza
.rueJed~o~rotme rysunek sytuacJ1 w gorach, utrudnia uwydatnienie
szczegoło~ przy. dro~nych formach terenu, nie wystarczając zarówno
do wyraznego Jak i do dokładnego odtworzenia terenów płaskich
w ramach potrzeb wojskowych.
Obrana ~kala mapy jest wyg~~a, a rysunek sytuacji zawiera to
ws~rs.tko,. co ,1est potrzebne w woJrue ruchowej dla marszów, dyspozycJi i dzi~łan taktyc.znych. Zbyt wielka ilość znaków topograficznych
~e stan.owi doda~rueJ c':c~y teJ mapy. O dokładności topograficznej,
Jako tez o prawidłowosci kartograficznego odtworzenia jako tu nie
należących, mówić nie będę.
' ·
b) Obszar b. zaboru Pruskiego opracowano w skali 1: 100.000
(,,Karle des Deutschen Reiches"J, jak i mapę pol)rzednią w jednym kolorze;
tere~ odda1:1r ~ kreskach. Skala kresek, uwzględniająca już pochyłości
oą 1 , . ~ozhwia dobre przedstawienie przeważnie płaskich form terenu
teJ dzielnicy. Znacznie mni_ejsza niż poprzednia skala mapy dzięki
szlachetnemu sp<?sobowi reprodukcji (miedzioryt) i dobrze wyhranym
znakom top?~rafi~znym, pozwala coprawda · na umieszczenie potrzebnyc~ szczego~ow, Jednak należy ją uważać za najmniejszą dopuszczalną,
gd,vz w ośkohcach gęs~o ~aludniony~h i uprzemysłowionych, jak na
Gor~ym. !ąsku, okazuJe się często ruewystarczającą. To samo da się
powie~.ziec o tere~ach ~orenowych, gdzie miejscami gęste skupienie
sytAacJi w połą~z~mu z .rueregulamemi, drobnemi, niespokojnemi i nieraz
dosc ostro r~ez~ionemi f~rmami terenu, stwarza trudne do harmonij.nego uzgodruenia warunki.
.
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Obie mapy zawierają jako konkretne dane co do wysokości dość
licznie wpisane cechy oraz warstwice co 50 i 1OO m (niemiecka mapa
tylko w nowszem wydaniu „B"),. co w terenie wyżynnym i górzystym ·
daje dość dokładne ujęcie rzeźby, w terenie płaskim określa jednak
tylko formy przypadkowo położone na wysokości danego poziomu.
Mapy te, pochodzące z przed 30-50 lat, noszą znamię ówczesnych
poglądó~ w dziedzinie ';\'.'ojsko~y.ch zasto~owafi k,a,rt?~rafji, szczegó.lniej co się tyczy artylerJi. D~is Jednak ~iem?znosc sc.i~łego ustalerua
na podstawie dany~h kartograficznych pozio~ow bat~ryJ i ~el1;1- zatem
i różnicy wysokości (t. zw. ,,kąta terenowego ), czym wym1emone mapy
-już niewystarczającemi jako podstawy działań taktycznycp.
.
.
Braki powyższe były już znane z końcem XIX w1~ku, Jednak
-pewien konserwatyzm, mo~e pozatem wzgląd _na kos~.ty 1 dług?trwa
łość pracy opóźniały powzięcie konsekwentne) decyzJ1. Jako srodek
zaradczy zastosowano tylko powiększenie ilości wpisywanych cech
wysokości, co jednak nie usunęło zasadniczych braków.
c) Z ab ó r ro s y j ski. Zupełnie odrębnie przedstawiała się sprawa': w b. zaborze rosyjskim. Ujemne doświadczenia z przestarzałą
trzywiorstówką w skali 1 : 126.000 (,, Trech-wiorstnaja Karta"), warun~i
równinnego w większej części kraju, pozatem p~zekonanie o przeżyci~
się sposobu kreskowania, spowodowały zerwarue z dotychczasowem1
metodami i przejście - śladem Danji, Anglji i Belgji - do sposobu
warstwicowego na mapach taktycznych.
Dla nowej mapy taktycznej przyjęto dogodną skalę dwóch wiorst
w calu (1 : 84.000), która to skala leży na granicy wygodnego uwydatnienia wojskowo ważnych przedmiotów sytuacji i terenu, w zakresie
wymaganym od mapy taktycznej .
Czytelność mapy 1 : 84.000, podniesiona przez użycie oddzielnego
koloru na warstwice, jest bez porównania wyższa od każdego z rodzajów wymienionych map kreskowanych. W terenach płaskich, gdzie
warstwice przebiegają rzadziej, ułatwiają zrozumienie form terenu
umieszczone gdzieniegdzie na linjach grzbietowych i ściekowych krótkie
kreseczki w kierunku spadu. Ujemną natomiast stroną jes1 przyjęcie
zarówno dla terenów płaskich jak i górzystych całego Niżu rosyiskiego
i całej Kongresówki jednolitego sposobu dwusążniowej war~twicy,
odpowiedniego jeszcze w skalach 1 : 21.000 i 42.000, w żadnym Jednak
wypadku nie nadającego się do skali ·1 : 84.000, gdzie warstwice
w terenach o wyraźnej rzeźbie zlewają się na stromszych ~boczach
i zmuszają przy określaniu wysokości do żmudnego wyhczarua nagromadzonych linij. Zrzadka zaledwie cyfrowane w sążniach wartości
warstwic są tu mało pomocne.
.
, .
.
Ujemne strony mapy 1 : 84.000 zostały w znaczne! częsci usunię~f
w jej niemieckiem opracowaniu - (,,Karle des westlzchen Russlands. )
w skali 1 : 100.000. Generalizacja, zwłaszcza na opracowanych w czasie
pokoju arkuszach, obejmujących cały obszar Polski i Litwy aż po
linję Wilno-Słonim-Łuck, jest ujęta wzorowo. Umiejętnie wybrane
cechy wysokości przyczyniają się do podniesienia wartości tej mapy
w znaczeniu wojskowem. Kombinacja subtelnych niemjeckich znaków
topogr~ficznych z przedstawieniem warstwic w odmi.ennym kolorze,
.złożyły się na udatną kartograficzną całość, przewyższaJącą bezwzględ3
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nie rosyjski oryginał 1: 84.000. Jedynym zarzutem , jaki możnaby postawić, jest znów brak giętkości systemu warstwi cowego , niepozwalające
go .
z równą dokładnością przedstawić terenów górskich i nizinnyc h.
Typ czterob arw~y

ł

dwubar wny.

Jak już wspomniałem, pierwsz em zadanie m nas~ej służby geogra-· ·
licznej było stworze nie możliwie jednolit ej mapy szczegółowej czyli' .
taktyczn ej, nadającej się zarówno dla celów wojskow ych jak i admi-·
nistracy jnych, naukow ych i technicz nych.
'
Z zaboru pruskieg o i rosyjski ego, płyt względnie matryc ani wogól~
jakiegok olwiek materjału kartogra ficznego nie otrzymaliśmy. Sytuacj a
więc przedstawiała się w ten sposób, że zabrane wojskom zaborcz
ym
oraz odnalez ione lub zakupio ne mapy trzeba było wyzyskać do przyszłej
mapy Polski według pewneg o przyjętego program u.
Zadanie to byłoby niezbyt trudne do rozwiązania przy doświad
czonym persone lu kierown iczym i wykona wczym t. zn. odpowie dniej·
liczbie kartogra fów, litografó w i kreślarzy; niestety siłami takiemi nie- ·
rozporządzaliśmy. Przemysł kartogra ficzny w poszcze gólnych
dzielnicach Polski nie stał na wysokim poziomi e, a persone l tworzącego się
W. I. G. był zmuszon y szukać sposobó w przezwyciężenia piętrzących.
się trudności mozolną drogą własnych doświadczeń. Widzim
y więc
w miarę przekon ywania się o popełnionych błędach, częste zmiany
w wydania ch następnych.
Jednym z błędów, który automat ycznie pociągnął za sobą dalsze•.
było przyjęcie dla mapy Polski 1 : 100.000 przeważnie z
n a k ów·
austrjac kich 1 : 75.000 zbyt wie 1kich i bardzo licznych .
M a t e r j a ł p o d s t a w o w y dla reambul acji map, zwłaszcza.
w okolicac h pograni cza wschodn iego, przedstawiał się bardzo r ó ż n or od n ie co do podziałki i dokładności. Zasadni czo sprawdzano początkowo w wielkiej skali (1 : 25.000), co należy uznać za
słuszne. Gorzej było z przenies ieniem opracow anej w tej
podziałce
treści na podziałkę 1: 100.000. Brak ścisłych wytyczn ych oraz
facho-·
wego nadzoru pracy spowodował przeładowani e nowych map
szczegółami ; wspomnę tylko s ł a b ą g e n e r a 1i z a c j ę zabudow
ań,.
domki dróżników, nasypy i wcięcia poniżej dwóch metrów , mostki,
pojedyn cze drzewa i t. p. To też w końcowym wyniku mapa stała
się zbyt pstrokatą, tracąc na przejrzystości i czytelności. Jako
środek
zaradcz y wprowa dzono dodatko wy niebiesk i kolor na wody, następnie
czwart y- zielony - na lasy. Podniosło to czytelność mapy, natomia st
jej dokładność geometr yczna bardzo ucierpiała dzięki czterok rotnemu
przecho dzeniu każdego arkusza przez prasę oraz rozerwa niu spoistości
.rysunku , oddanyc h różnemi koloram i szczegółów.
Doświadczenia t~ powodują powrót do j e dno bar w n ego ujęcia
rysunku sytuacji z a wyj ą t ki e m w ó d i ogranicz enia się do z i el o n ego n ad r u ku n a 1asy. Wprow adzony giętki sposób warstwi c
różniących się co do wartości, daje możność oszczędzenia ilości
linij
na stromyc h spadkac h, mimo głosów sprzeciwiających się temu z obawy
zatracen ia plastyki .
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Na powierz chowny ch amatora ch map robi, rzecz prosta, czterobarwna mapa w dobrany ch kolorac h bardzo dodatni e wrażenie. Niewspółmierne koszty jednak i manipul acje na czterech płytach,
pozatem
względy zaopatr zenia armji i ogromn e zapotrz ebowan ie map
w razie
wojny, nakazują raczej zerwać z tym systeme m i ograniczyć się najwyżej do dwóch ko 1or ów z tern, że sytuacja musi być
ujęta
w jednym kolorze, a teren w drugim, co nie przeszk adza dla celów
lokalnyc h sporządzić sposobe m nadruku i mapę czterobarwną. Ścisłe
zastosow anie treści w ramach przyjętej skali mapy do potrzeb annji
i społeczeństwa, odpowi ednie z mniej s z en ie z n a k ów i o gr a n ie z en i e ich do niezbędnej ilości, gruntow na g en er a 1i z ac j a tak
sytuacji jak i terenu, praw i d ł o w a top o n om j a oraz celowy
wybór skrótó w objaśniających dla ważnych przedmi otów, g eom e t,r y cz n a dokładność przy ostrym rysunk u, w końcu
szlachet ny s p o s ó b r e p r o d u k c j i - oto właściwa droga uzyskan ia
godnej zobrazo wania państwa mapy taktyczn ej. - (Wzory ~~PY cz,terobarwn ej i dwubar wnej zawiera załączony „Katalog map W. I. G."
załącznik 2 i 2 a).
Przejście jednak do tego typu mapy nie da się uskutecznić odrazu.
Opracow anie poszcze gólnych arkuszy trwa, zależnie od różnych okoliczności, od 2-3 lat. Mylnem byłoby zatein oczekiwać od
W. I. G~
natychm iastowe go przejścia do wzorow ych arkuszy n owe g o typ u
dwuba rwneg o. Przenos zenie wód i lasów na czarny rysunek sytuacji ,
początkowo przewid ziany dla mapy czteroba rwnej, z natury
rzeczy
prowad zi do przeciążonych czarnym kolorem obrazów , lecz jest to
nieun'knioną konsekwencją dążenia do ujednos tajnieni a całego
wydania mapy.
. .Równocześnie z dalszem wydawa niem mapy 1: 100.000 podług wynueruon ych zasad, W. I. G. zamierz a przystąpić, oczywiście po ustaleni u
rzutu kartogra ficznego oraz przygot owaniu topograf icznem, do opracowania zupełnie nowej mapy w skali 1 : SO.OOO, wykona nej w dwóch
b~rwach systeme m warstwi cowym. Przedew szystkie m wchodziłyby na
pierwsz y plan tereny Polski zachodn iej, które posiadają już odpowi edni
materiał kartogra ficzny, a więc Wielkop olska, Pomorz e i Śląsk.
ABOUT THE TYPE OF THE POLISH TACTIC AL MAP.

· The author analyzes the Austrian , German and Russian maps representing Polish territory , as to their scale, conventional signs used, and
generał aspect, from te point of view of the Polish cartogra her
plainig
a new map for the same region.
a. A ust r i a n map 1 : 75.00Q (Spezial kartei, Made during the
period of 1873/1889, pńnted in black, with relief forms hachure d, and
sh.owing
this means very well the characte r of the country in mountamous reg1ons. The . scale of hachure s adopted is however too dark, and
the reading of the map difficult.
.
The scale of the map is good and the map contains everythi ng
!1ecessary for motion war, but the quantity of convento nal signs used
, ts too great.

hr
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b. Germ a n map 1 : 100.000 (Karte des Deutschen Reiches). Unicoloured and hachured, with delicate conventional signs well harmonizing
with the smaller scale of the map. This scale is however too small for
the densely settled industrial regions, . jlnd also for the recently glaciated
regions of Northern Germany and P-oland, where the small and very
irregular relief features connot be represented with sufficient cleamess.
Especially the impossibility of reading the heights on every spot of the
map is the defect of both above maps.
c. Rus si a n map. Owing to their negative experiment with the
old 1 : 126.000 map, the Russians adopted contours for their 1 : 84.000
map, which is very elear and represents the best solution for the type of
modern map. The uniform admission of 2-sashen contours for plains as for
mountainous regions is however a defect of this map. This defect remained
also in the ,,Karte des westlichen Russlands" prepared by Germans.
Th e P o I i s h m ap. The chief problem of the Polish Geographical
Service was to create a new 1 : 1OO.OOO map, extending on the whole
territory of the State. After field revision were prepared severa! sheets
of this map, printed in beginning in four colours. But the great costs, the
timę required for the printing, as well as the difficulty of such printing
in the case of war were the motives of abandoning this four-colour .pńn
ting and admitting two-colour one. It may be mentioned here that for
local wants four-colour method may be applied also in the future.
The pattems of four-and two-colour Polish tactical maps are to be
seen in the Catalogue of Maps joined to this issue of the „Bulletin".

-STANISŁAW

CZARNECKI

Porucznik W. I. G,

MIĘDZYNARODOWA MAPA ŚWIATA

1: 1000000.
(CARTE

DU

MONDE AU MILLIONIEME)

1- Geneza Międzynarodowej Mapy Świata 111.000.000.
Sporządzenie mapy całej kuli ziemskiej w szczegółowej skali, wymaga tyle nakładu pracy i, ~oszt~w, ora~ tak dokł~d~ych ~aterjałów,
że uskutecznione może hyc Jedynie wspolnym wysiłkiem międzynaro
dowym możliwie największej ilości państw.
.
.
Mapa taka, której wszystkie arkusze opracowane są w 1edne1
skali i w sposób zupełnie jednolity, może mieć dużą wartość w życiu
naukowem, politycznem i ,2.o~po4arczem, jako pie:~szorzędna. ~apa
szczegółowa całego obszart!'ziemi, będąc Jednoczesme mapą ofic1alną
państw, biorących udział w jej opracowaniu.
.
Po raz pierwszy ideę powyższą poruszył w roku 1891 na Między
narodowym Kongresie Geograficznym w Bernie prof. Albrecht Penck!
proponując opracowanie Międzynarodowej Mapy Świata w skali

1 : 1.000.000.

Propozycja prof. Pencka była przyjęta z wielkiem uzna!łiem J?rzez
uczestników kongresu, jednak sprawa szczegółowego zbadama pro1ektu
odłożona została na później.
.
.
Po kongresie berneńskim dłu~szy czas. tocz~ła się dys~us1a na
temat Międzynarodowej Mapy pomiędzy wybitnymi geografami całego
świata. Sprawa ta była poruszona ponownie na Międzynarodowym
Kongresie Geograficznym w Londynie (1895 r.), lecz dopiero Międzynar.
Kongres Geograficzny w Genewie (1908 r.) skierował ją na. tory realn~.
Z inicjatywy delegacji Stanów Zjednoczonych Ameryki PołnocneJ,
Kongres Genewski zdecydował powołać w r. 1909 do Londynu specjalną „Komisję Międzynarodową", która miała się, zająć ustaleniem
jednolitych znaków i sposobu opracowania M. M. Sw..
.
Istotnie w dniu 16 listopada 1909 r. na zaproszeme rządu brytyJskiego zebrała się w Londynie „Komisja Międzyna~odowa", w któ:ej
wzięli udział przedstawiciele 11 państw. Konferenc1a trwała tydzien
i zakończyła ~ię przyjęciem szeregµ obowiązujących uchwał. Ustalono
skalę M. M. Sw., rzut, podział i sposób oznaczenia poszczególnych
arkuszy, hypsometrję mapy, znaki konwencjonalne i pisownię.
Już pierwsze lata, w ciągu których ukazało się około 10 próbnych
arkuszy, wykazały, że projekt opracowany w r. 1909 nie był d?skonały
i wymaga rewizji. Jednocze~nie wzmogło się zainteresowan~e mapą.
Sprawa opracowania M. M. Sw. znów była poruszona na Międzynar.
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Kongr. Geogr. w Paryżu w 1912 r. a w roku następnym na specjalne
zaproszenie rządu francuskiego zebrała się w Paryżu druga konferencja
międzynarodowa, poświęcona sprawom tej mapy. Na konferencję przybyli delegaci 35 państw. Zostały wyłonione trzy podkomisje, których
obrady trwały 8 dni. Uchwały 1909 r. zostały gruntownie przedyskutowane i częściowo zmienione.
.
Prócz szczegółowego opracowania sposobu wykonania M. M. Sw.
konferencja 1913 r. uchwaliła utworzyć specjalne Biuro Centralne, któreby koncentrowało całą pracę nad tą mapą i służyło państwom zainteresowanym jako biuro informacyjne. Biuro to mieści się przy angielskim
„Ordnance Surveg Office" w Southamptqn . Biuro Centralne wydaje
roczne raporty o stanie prac nad M. M. Sw. i kieruje całą pracą 1).
Uphwały konferencji paryskiej 1913 r. obowiązują wykonawców
M. M. Sw. po dzień dzisiejszy, jednak mają i one swe braki. Ostatni
Międzynar. Kongres Geogqlf., który odbył się w r. 1925 w Kairze,
zdecydował sprawę M. M. Sw. poruszyć na następnym kongresie, który
ma się odbyć w 1928 r. w Anglji. Zaś w ciągu tych trzech lat Biuro
Centralne ma się porozumieć z państwami zainteresowa nemi w sprawie
zmian niektórych uchwał 1913 r. Biuro Centralne w 1926 r. rozesłało
państwom, biorącym udział w opracowaniu mapy, pewnego rodzaju
ankietę, prosząc w niej o nadsyłanie swych uwag i projektów.
Międzynarodowa Mapa Świata, jako pierwsza próba jed.n olitego
szczegółowego zobrazowana na mapie c•j ziemi, ma doniosłe znaczenie w kartografii i porusza cały szereg ciekawych zagadnień. Dlatego też w końcu artykułu podajemy w tłumaczeniu całkowity tekst
uchwał konferencji paryskiej 1913 r.

2. Stan obecny prac nad Międzynarodową Mapą Świata.
Wojna Światowa znaąznie przeszkodziła pracom, zapoczątkowanym
nad wykonaniem M. M. Sw. Biuro Centralne pierwszy swój raport
opublikowało dopiero w 1921 r. Do czasu tego zostało wydrukowanych 29 arkuszy, które przeważnie nie odpowiadały dokładnie uchwałom
1913 r. Prócz tego angielski Sztab Generalny. wydał w czasie wojny
ciekawą serję arkuszy prowizoryczn ych M. M. Sw., opracowanyc h przez
Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Geograficzne. Arkusze te obejmują
prawie całą Europę, część Afryki i Azji (przeszło 100 ark.). Są one
opracowane starannie, jednak w stosunku do naszego terytorium oparte
na przestarzałych mapach operacyjnych państw zaborczych (bez hypsometrji), posiadają kardynalne błędy, szczególnie co do nazw miejscowości, które spaczone już na mapach podstawowyc h, - odtworzone są
pisownią angielską.

. Nie możemy tu dokładnie wykazać stanu obecnego prac nad M.
M. Sw., ponieważ raport Biura Centralnego za 1925-1926 r. jest jeszcze
w opracowaniu i ukaże się prawdopodob nie dopiero za parę miesięcy.
Z raportów jednak ostatnich oraz z map wydania późniejszego wynika,
1)

Sekretarzem Biura Centralnego jest obecnie major D. A. Hutchison.
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.że czynny udział w opracowaniu M. M. Św. _wzięło od czasu jej pow.stania 22 państwa 1).
·
Wydano około 30 arkuszy, wykonanych ściśle podług uchwał
1913 roku oraz około 150 arkuszy, bądź zbliżonych d~ wzoru
1913 r., bądź prowizoryczn ych (z nich około 100 z barwami hypso.m etrycznemi). 2)
•
•
•
•
•
• l
większych serji arkuszy M. M. Sw., procz wym1emoneJ ang1e ·-skiej, wydana została przez Towarzystwo !nżgnierów Brazy_lji. serja m~p
brazylijskich z powodu 100-lecia powstama Rz~czypos~ohteJ BrazyhJskiej. Obejmuje ona większą część Ameryki PołudmoweJ,. z bra~~
jednak dokładnych materjałów pomiarowvc~ rysunek mapy Jest d.osc
schematyczny i dlatego serja ta została zaliczona do map prow1zo'rycznych.
Angielska „Surveg of lndia," w Indjach ~y~ała z.warty b~ok arkuszy
M. M. Św., obejmujący cały połwysep IndyJsk1. Ciekawy. Jest arkusz
.N. G. - 45 „Bengal", na którym bardzo obrazowo występuJe cała skala
międzynarodowa barw hypsometrycz nych. Przebiega przez ten arkusz
część gór Himalajskich i deniw~lacja dosięga 8500 mJr: .
. ki
Wydane arkusze M. M. Sw. są cennym wskazmk1em, w Ja . m
.stopniu uchwały 1913 r. wpłynęły na osiągnięcie jednolitości M. M. Sw.,
głównej troski jej inicjatorów.
, .
. ,
_ ,
Widzimy przedewszyst kiem, że brak sc1słych w~arow zn~ko~
konwencjona lnych (szczególnie dró~ i <?znaczeń na os1e?la) odbił s1~
·ujemnie na jednolitości mapy. Różruca Jest znaczna. Procz tego drogi
przeważnie są za grube i zaciemniają rysunek mapy.. , , .
.
Podział osiedli podług ilości mieszkań~ów, oraz il o.se ich na m:tPl':
są ogromnie rozmaite. To samo pismo zastosowane }est .do os1edh
o ilości mieszkańców ponad 25.000 na arkusz~ch . ang1E:~s~1ch, ponad
20.000 na indyjskich, ponad 10.000 na J?Olskich .1 pomzeJ. ~0 ..00ą na
szwedzkich. Niektóre arkusze wogóle me podaJą w ob1asmemach
-podziału osiedli podług ilości mieszkańców.
.
. . .
Ilość napisów na poszczególny ch arkuszach 1est tak rozmaita ~ mewspółmierna z gęstością zaludnienia, że Biuro Centralne ze speC)alną
·troską omawia tę sprawę w swych raportach.
.
W jednem z ostatnich swych pis~, rozesłanych ~o wszystkich
państw, biorących udział w opracowamu M. M. Św., Bmro Centralne
·pisze:
.
,,Pożądane jest, aby ilość nazw, figur.uJ<\cych n~ .arkuszu! o~powiadała w przybliżeniu stano~i r<?zwoJU 1 gęstosc1 zal1:1dmema
przedstawian ego obszaru. Obecme me ma to zastoso~a1;11a. Zauważa się tendencję do wypełnienia arkuszy nazwami miasteczek
i wsi w miejscach, gdzie rysunek mapy na to po~w3:la .. W,, rezultacie w obszaraeh przemysłowych o gęstem zal~dmemu ilosc ~az:w
wynosi około 50 na dcm2, podczas, gdy w k!aJach o z.alu~lm,e,mu
znacznie mniejszem, jak np. Północna Szwec1a lub Indie, ilosc ta
przekracza 1OO„

z

1) Anglja, Argentyna, Belgja, Brazylja~ Czechosłowacja, Danja,
Egipt, ~inlan.dja,
Francja, Hiszpania, lndje, Japonja, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Siam,
~tany Zjedn. Amer. Półn., Szwecja, W ~gry, Włochy.
2 ) Patrz załączniki:
Tablice I i II.
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Pożądane jest, aby redakcj a nazw dała więcej miejsca dla
odwzor owania naturaln ych konturó w i aby rzadko2 kiedy było
niezbędnem więcej niż 50 nazw miast i wsi na dcm mapy".
Wydane dotychc zas arkusze prócz sposobu wykona nia różnią się
pomiędzy sobą barwam i hypsom etryczne mi.
Powstaj e to wskutek bądź niedosto sowania się do przyjętej skali_
(np. na mapach japońskich, gdzie piękna wprawd zie skala barw znaczni e
różni się od międzynarodowej), bądź przesad zenia odcieni w celu lepszego wydoby cia terenu (mapy francuskie), bądź z przyczy n użycia
rozmait ych gatunkó w farb i papieru .
Niektór e znaki międzynarodowe nie figurują na arkusza ch wyda-·
nych wcale. Dotyczy to w pierwsz ym rzędzie znaku na lasy. Niefortunny znak ten przy użyciu warstwi c koloru czarneg o oraz małych
k?łek. na osiedla w okolicac h górzysty ch i zalesion ych zupełnie za-_
ciemmałby mapę. To też figuruje on dotychc zas jedynie na arkuszu
N. M.-30 „London" i to tylko w okolicac h Southam pton (rezyden cji Biura
Centraln ego f). Brak znaku tego zmienił znaczni e charakt er całej mapy„
Prócz tego w wydany ch dotychc zas arkusza ch brak znaków na
punkty trygono metrycz ne, ważniejsze kopce graniczn e, kopalnie .
. Nie~tór e znaki, jak np. warstwi ce kropkow ane wywołują krytykę
·
·
wielu osob.
prawdo podobn ie przedys kutowa na.
będzie
kwestji
tych
ść
Większo
icznym w 1928 r.
Geograf
na Międzynarodowym Kongres ie
i różnic jednolitość arkuszy
braków
ich
Po}Ilimo tych wszystk
M. M. Swiata jest znaczna i należy przypuszczać, że mapa ta spełni
należycie pokładane w niej nadzieje .

3. Praee Wojsk owego Instytu tu G~afi czneg o
nad Mi~dzynarodową Mapą Świata.
z załączonego szkicu, zna9hszar. pań~twa polskiego, jak. widać
1}
tu 4 arkusze polskie
Mamy
Sw.
M.
M.
ch
lazł się na siedmm arkusza
, a mianow icie;
znaczne
jest
lub
e
dominuj
Polski
um
terytorj
na których
- 35 „Wilno"
N.
N.
",
„Kraków
N. N. - 34 „Warszawa", N. M. - 34
towane
zaakcep
e
oficjalni
obecnie
są
te
i N. M . .- 35 „Lwów" 2(nazwy
żnika
równole
o~
.
południe
na
występ
Mały
)
e).
pr~ez ~mro ~entraln
48. moze hyc włączony do arkusza N. M. - 35 „Lwow • Część zachodma Polski (prawie całe wojewó dztwo poznańskie) znajduje się na
arkusza ch N. N. - 33 „Berlin" i N. M. - .33 „Praha".
_ta do współpracy nad opracow aniem M. M. Św.
Polska przystąpj
3
w końcu 1924 r. ) Wykona nie arkuszy polskich powierz one zostało·
Patrz załącznik: Tablica VI.
ostatnie arkusze figurują
s!rF P.row~zorycznej, wydanej przez Anglję, dwa
•
•
Jako: ,,Mznsk z „jztomzr".
1
przygotowywać matetjał
) W 1~20 r. F~ancuska Misja Wojsk,o~a w Polsce zaczęła
polski t}chwały
ilo oprac?wa rua polskich. ark~s-zy M. M. Sw. i przetłumaczyła na język M.
M. Sw. była
1913. r:,. Jednak wypadki 'YoJenne przeszkodziły tym pracom. Sprawa
p6ź?t~J Jesz~ze po~uszana kilkakrotn ie w W. I. G., nawał jednak prac innych nie pozwaltt
na JeJ zrealizow anie.
1
)
2
)

Y1

Nit 1
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Wojskowemu Instytutowi Geograficznemu. Nazewnątrz repreze ntuje pracę
Ministe rstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczn ego. N a redaktora naukow ego powołany został profeso r Uniwer sytetu Warsza wskiego
.
Stanisław Lencewicz.
które wySw.,
M.
M.
arkusze
cztery
e
Polska opracow uje oficjalni
wo pas
~o~atko
ać
opracow
zamiar
ma
G.
I.
W.
tego
Prócz
mieniliśmy.
zachodn iej części kraju, aby mieć całość Rzeczyp ospohte J w znakach
. .
.
międzynarodowych na mapie swego wydawn ictwa.
dnteJ
odpowie
w
map
ych
dokładn
Dla obszaru Polski brak było
skali na których można byłoby oprzeć opracow anie polskich arkuszy
M. M. Św. Mapy operacy jne i przeglądowe, pozosta wione przez pań
stwa zaborcz e, były przestarzałe i nie posiadały warstwi cowego rysunku
terenu, który był tu niezbędny.
Za materjał podstaw owy W. I. G. zmuszon y był przyjąć mapy
taktyczn e, austrjacką 1 : 75.000, i rosyjską 1 : 84.000 oraz mapę memiecką warstwicową 1 : 200.000.
Prócz tego po porozum ieniu się z państwami, których tE:~ytorja
komwchodzą na arkusze polskie, W. I. G. otrzymał z CzechosłowacJi
„Kra,~
arkuszu
na
państwa
tego
części
ania
opracow
pletny materjał do
ków" z Niemiec komple t map 1 : 200.000 do arkuszy „ Warszawa
i „Kr'aków", z Węgier mapy i wskazów ki. co d'? podziału osiedli i z Rumunji komple t map 1: 100.000. Terytor1 um Litwy zostało opracow ane
1
na podstaw ie .map litewski ch, z Rosji materiału jeszcze nie otrzyma no ).
Przenos zenie rysunku mapy odbywa się zapomocą pantogr afu. Na
arkusza ch map podstaw owych muszą być przedte m naniesio ne kr~tki
stopniow e podług pqłudnika Greenwich, oraz wyciągnięte warstwi ce,
ch
figurujące na M. M. Sw. Wyciągnięcie w~r~twic .w ~erena~h ~órzysty
oraz pagórko watych (w półn.-wsch. częsc! k~aJ_u i na Lit.wie) nastrę
czyło dużo pracy i zużyło sporo czasu* Rowmez . tru~nen u do ot,rac<?wania okazały się niektóre części Polesia, nieposiadaJące map warstwi cowych ; zostały tu wykorz ystane możliwie wszystk ie mat~rjały mogące
obszasłużyć do jaknajdokładniejszego odtworz enia hypsom etrJi tych
ych
taktyczn
map
dającą
nieposia
nich,
Wschod
Prus
terenu
Część
rów.
.
25.000.
:
1
.
?ch
warstwi cowych , opracow ano. z planów niemiec1
Przy pantogr afowani u, Jak też przy wykresl anm, warstwi ce pod.
legają znaczne j generali zacji.
ące:
nas~puJ
ce
warstwi
Na arkusza ch polskich przyjęte zostały
.mtr.
2500
i
2000.
1500,
100~,
700,
500,
50, 100, 150, 200, 300, 400,
znuany
ruema
tych
cach
warstwi
na
i
icze
pomocn
są
150
i
50
Z nich
.
.
barw hypsom etryczny ch.
norkoleJe
ie
wszystk
niono
uwzględ
ej
W komuni kacji kolejow
rowe.
wąskoto
sze
ważniej
oraz
malnoto rowe
Drogi podzielo no na trzy kategor ie zgodnie z uchw~łami 1913 r„
Na terenie polskim grubą linją zostały oznaczo ne szosy, cienką trakty,
•
cienką przerywaną niektóre drogi na Polesiu.
~e
1) Niemcy opracowują obecnie na własną rękę arkusz „ Wa~~zawa". Opra~ow
k nie:cz~olwie
mozhwe,
b
pkt.
14
§
uch~ałą
z
zgodnie
jest
arkusza
jednego
podwójne
„ Warszawa n1emcy muszą
pożądane. Przy opracowa niu obszaru polskiego na arkuszu
Polskę.
przez
wydanym
się oprzeć na arkuszu,
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ST. CZARNECKI -

NR 1

Nome nklatu ra mteiscowości obsza ru Polski, została opraco wana
specja lnie dla M. M. Sw. podług spisu ludności z r. 1921.
Jak zaznaczyliśmy na wstępie, uchwały międzynarodowe
nie ustalają obowią
zującego podziału miejscowości. W. I. G. zastos
ował
podział
do podziałów, przyjętych już na arkusz ach europe jskich swój
oraz
do
sunku istotne go osiedli w Polsce pod względem ilości mieszk stoańców.
Miejscowości podzie lono na 6 katego rji (różnica
wielkości napisu):
o ilości mieszkańców ponad 100.000, ponad 25.000, ponad
10.000,
ponad 5.000, ponad 3.000 i poniżej 3.000. Pod względem admin
cyjnym miejscowości podzie lono na 6 klas (różnica sygnatur-kół istraeczek):
1) stolica , 2) większe miasto w rzeczy wistym zarysi
e, 3) siedzi ba
wojew ództw a, 4) siedzi ba powia tu, 5) miasto , 6) inne osiedla .
Ilość miejscowości, umies zczony ch na mapie staran
o się tu dostosować do istotne go stosun ku gęstości zaludn
ienia w poszcz ególnych wojew ództw ach. Na arkusz u „Warszawa" ·mamy średni
o 42 napisy na 1 dcm. 2, na arkusz u „Kraków" 54.
Na obszar ze Rzecz yposp olitej Polski ej staran o się umieśc
ić
wszys tkie miejsc owoJc i o ilości mieszkańców ponad 3.000
(za
wyjąt
kiem wojew ództw a Sląskiego), wszys tkie mi~ste czka i osady
miejsk ie,
ważniejsze miejscowości histor yczne bez wzglę
du na wielkość, waż
.niejsz e miejscowości przemysłowe i kuracy jne, prócz tego
stacje
węzłowe i granic zne, oraz cały szereg miejscowości
mniejs zych.
Arkus ze M. M. Św., wydaw ane przez W. I. G., są grawe rowan
e
.na kamie niu, cienio wanie barw hypso metry cznyc h osiąga
się zapomocą rastru w ten sposób , jak to podają wzory
Biura Centra lnego.
Ilość ogólna koloró w, druko wanyc h na poszcz ególny
ch arku.szach polski ch jest następująca: arkusz „Kraków" - 9, ,,Lwów
" - 8,
_,, Warszawa" i „Wilno" - 6.
Dotyc hczas wyszedł z druku jeden arkusz polski
N. - 34
,, Warszawa" 1), następne arkusz e są w opraco waniu . ArkusN.
z
N.
34 „Kraków" . ukaże się prawd opodo bnie w połowie 1927 roku2 M. ).
M. M. Sw. jest jeszcz e mało znana szersz emu ogółowi. Dotyc
hczas tylko instytu cje nauko we, zakłady kartog raficzn e i osoby
ZJUle z kartografją interesują się tą mapą. Rozpo wszec hnieni zwią
Sw. i większemu nią zainte resow aniu przesz kadza w znaczn u M. M.
niu trudność zakup u arkusz y zagran icznyc h. Bi,uro Centraym stopzajmu je się zupełnie sprzedażą arkusz y M. M. Sw. z technilne nie
cznych
względów, co jest zupełnie zrozumiałe. Obecn ie
Biuro Centra lne wy-suwa propozycję, aby każde państwo posiadało specja lnego
agenta
(większa firma w stolicy), przez któreg oby szły zamów
ienia na arkusze M. M. Św. jak wewnątrz kraju, tak i z zagran icy. Agenc
gliby pomiędzy sobą nawiązać stosun ki j dostarczać szybko i mokażdy
żądany arkusz . Zainte resow anie M. M. Sw. wzras
ta i podob na organizacj a byłaby bardzo pożądaną.
1
) Arkusz ten uzyskał pochlebną opinję
Biura Centraln ego, które oświadcza, że
_,,je.st on cennym dodatki em do serji międzynarodowej".
2
) Z państw powojen nych pierwsz em,
które wydało arkusz
landja. Mapa fińska N. P. - 34 11 Turku, A.bon, staranni e wydana M. M. Św., była Fin, ukazała się na rynku
w 1925 r.
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Wszys tkie niedom agania , jak w sposob ie opraco wania szczeg
~:
· łów M. M. Św. tak i organi zacji jej sprzedaży, będą temate
m dyskł!s11 .
na Międzynarodowym Kongr esie Geogr af!czn xm w 192~ roku,
kt~ry
niewątpliwie uczyn i dalszy krok w reahz!1cJi ~ak domosłego. dzieła
· w dziedz inie kartog rafii, jakiem jest wydam e Międzynarodowe)
Mapy
Świata.

Uchwały Konf erenc ji Mi~d zynar odow ej, odbyt ej w Paryż
u
w 1913 roku. 1)
•
1. Tekst autent yczny uchwa l.

Teksty uchwał w językach francuskim, angielskim i niemi~ckim
~ędą
·uważane za oficjalne; jednak za autent yczny teks~ uchwał będ~ie.
uwhz~
y
·jedyn ie tekst w języku kraju, w którym odbyła się konfer encia
1 uc w Y
zostały zredag owane (Paryż, 1913).
2. Uchwa la ogólna .

Pożądanem jest, by przy oprac~ waniu ~apy Świata w s~ali 1
zastos owane były jednol ite znaki konwencJonalne, oraz Jednoh.: 1.000.0?0
ty sposob
-ogran iczenia arkusz y (L_o ndyn, 1909).
3. Wymi ary arkusz y •

a) Każdy ark?s.z ma obej~ow~ć pow}e:zchnię ograniczoną
4-ma
,stopnia mi szerokości 1 6-ma stopma mi długosci (Londyn, 190~).
.
b) Powyżej 60° szerokości można łączyć po dwa lub.wię
a;kusz y
tegoż pasa równoleżnikowego w ten sposób , by arkusz złozonyceJ
obeJmował
12, 18 i t. d. stopni długości (Londyn, 1909).
4.

Granic e, oznac zenia i objaśnienia arkusz y.

a) Arkusz e ograni czone będą południkami, o~ległymi o .6
stopni,
poczynając od południka Greenw ich i równoleżnikami, odległ
ymi o 4 stopnie, poczynając od równik a (Londyn, 1908).
•
•
b) Po każdej stronie równik a do szerokości ~8 0 1d~ce po sobie
. równoleżnikowe czteros topnio we będą oznacz one hteram1 od A. _do V.pasy
Oba obszar y, zawierające biegun y (koła) będą oznacz one hterą
Sektor y sześciostopniowe południków, poczynając od antypo
łuti~a
· Greenw ich, noszą numerację od 1 do 60, wzrastającą w kierun ku
wscho mm
· (Londyn, 1909).
.
.
c) Dla półkuli północnej każdy arkusz mapy będzie ~znaczony.ht
z następującą po niej literą pasa i liczbą sektor a, ktore przecm ~rą :t:ł,
aJą się
w danym arkusz u,

Z:

1) W końc·u każdej uchwały zaznacz ono, czy uchwała została
1
przyjęta w 1913 r.
,czy też w 1909 i następnie akcepto wana w 1913 r.
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Ntr t

N. K. - 72.

Przykład

Dla oznaczenia arkuszy półkuli południowej litera N ma być zastą
literą S. (Paryż, 1913). 1)
d) Każdy arkusz będzie posiadał godło, którem ma być nazwa najważniejszej miejscowości lub objektu geograficznego, znajdujących się ,n a
jego obszarze; prócz tego będą na nim umieszczone współrzędne geogra·
ficzne środkowego punktu arkusza (Londyn, 1909).
e) Jak pokazano w _legendzie znaków konwencjonalnych, każdy
arkusz będzie posiadał ogólny tytuł mapy na pierwszem miejscu po francusku: ,, Carte lnternationale du Monde au 1 : 1.000.000 e " i poniżej ten
sam napis w języku narodowym państwa które wydaje arkusz (Paryż, 1913)..
f) Na marginesie każdego arkusza ma być umieszczony mały szkic,
przedstawiający nazwy i oznaczenia 8 arkuszy przylegających (Londyn, 1.909).
g) Na każdym arkuszu ma być umieszczony mały szkic, dziesięcio··
krotnie mniejszy od mapy, który ma przedstawić wraz z linjami granic,
na~wy państw, kolonji lub protektoratów, do których odnoszą się terytorja,
umieszczone na arkuszu (Paryż, 1913).
h) Na spodzie każdego arkusza umieszczone będą objaśnienia znaków konwencjonalnych, stosowanych na arkuszu. Objaśnienia będą zredagow~ne w języku kraju, publikującego arkusz i conajmniej w jednym
z 3-ch Języków, w których zostały wydane uchwały konferencji londyńskej
(Paryż, 1913).
i) Każdy arkusz będzie zawierać wykaz najważniejszych materjałów,
wykorzystanych do jego opracowania (Londyn, 1909).
. j) Każdy arkusz będzie zaopatrzony w datę opracowania, datę wydama, oraz datę druku, umieszczoną pod południowo - wschodnim rogiem
ramki i wyrażoną liczbami miesiąca i roku. Przykład: 12, 1913. (Paryż, 1913).
piona

#

5. Siatka geograficzna

ł

ramka arkuszy. 2)

a) Równoleżniki i południki całkowitych stopni przechodzą przez cały
rysunek arkusza (Londyn, 1909}.
. . ~) N:t wsc!iodnim i zachodnim marginesie każdego arkusza równolezmki maJą hyc oznaczone w sposób zwykły od 0° na równiku do 90°
1
Dzieląc . p_odług tego systemu całą kulę ziemską otrzymamy 1.642 arkusze.
)
Jednak, uwzględ01a1ąc pkt. b) uchwały 3. ilość ich zmniejszy się do 1.042 (łącząc od
szer. 60° do 72° po ~wa, od 72° - 70° po 3, od 76° - soo po 4, od 80° - 840 po 6 i od
84° - 88° ,Po 10). Prócz tego większe obszary wód są obecnie zbyt mało znane, aby
mogły hyc ~pracowane w skali miljonowej (przy zastosowaniu izobat). Dzięki temu ilość
arkuszy, .ktore mogą być opracowane, zmniejszy się jeszcze znacznie. Biuro Centralne
w o~tatn1~h. swych raportach dzieli arkusze Międzyn. Mapy Świata na oddzielne bloki,
a m_1an'?w1c1e: 1) obszary biegunowe na północ od równoleżnika 680, 2) blok eurepej~
obe1mu1ący 128 arkuszy (z nich zawierających teren 102), 3) blok azjatycki 340 ark.
(zaw. teren 274), 4) blok afrykański 264 ark. (128), 5) blok Ameryki Północnej 336 ark
(197), 6) blokĄmeryki Południowej 216 ark. (111), 7) blok australijski 210 ark. (108) 8) blok
Oceanu S~oko1ne~o 252 ark. 9) blok Oceanu Indyjskiego 174 ark., 10) obszary biegunowe
na połud01e od rownoleżnika 600.
Ogolną przypuszczalną ilość arkuszy, zawierających teren, Biuro Centralne
o kr eśla na 974.
~korowidz ogólny arkuszy M. M. Św. podany jest w załącznikach (Tablice I i II) •
2
.
Patrz załącznik: Tablica III.
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na północ lub południe. Pozatem na marginesie wschodnim będą podane
w kolorze niebieskim odległości stopniowe, poczynając od bięguna połud,
.
. .
·
.
niowego, liczone qd 0° do 180°._
Na górnym i dolnym margmesie każdego arkusza połudmkt maJą hyc
oznaczone zwykłym sposobem od 0° do 180° na wschód i zachód od połud
nika Greenwich. Na górnym marginesie te same południki będą podane
w kolorze niebieskim, poczynając od antypołudnika Greenwich od 0° do
360° w kierunku wschodnim (Londyn, 1909).
c) Dla ·ułatwienia objaśnień marginesy boczne każdego arkusza ?ędą
miały małe litery a, b, c, i t, d. z góry na dół na każdym boku, umieszczone w ilości dwóch na każdy stopień, to znaczy w stosunku do każdego
pasa o szerokości jednego stopnia, ograniczonego dwoma następującymi
.
.
po sobie równoleżnikami.
W ten sam sposób pasy prostopadłe zawarte pomiędzy dwoma
następującymi po sobie południkami całych stopni b~dą oznaczon~ od
strony lewej ku prawej cyframi rzymskiemi I, Il, III t t. d. po dwie na
każdy pas, u góry i u dołu ramki (jak to wskazuje tablica znaków kon·
wencjonalnych. (Paryż, 1913).
6. Rzut.

a) Rzut Międzynarodowej Mapy Świata ma zadośćuczynić następu·
jącym warunkom:
I. Południki mają być linjami prostemi;
II. Równoleżniki mają być łukami kół, środki których leżą na prze.
dłużeniu południka środkowego (Londyn, 1909).
b) Wobec tego, że w skali miljono~ej. wi.ele r~utó~ ~~powt~da powyższym wymaganiom. oraz, że kurczeme s1.ę 1 ro~c1ągl!wosc ~apteru, na
którym drukuje się mapę, wpływa na odległości, kąty 1 powier~chm, z~ędnem
jest przywiązywać zbyt wielką wagę do wyboru rzutu, kto.ry P?Stadałby
najlepsze właściwości co do jednolitości form lub równowazności. Zdecydowano wobec tego na wybór rzutu, któryby mógł być łat~o skonstruowany i dawał możność poszczególnym a1 kuszom pasowac do czterech
. .
.
otaczających.
Rzut wielostożkowy, zmodyfikowany w ten sposób, ze połudmk1 są
linjami prostemi, zadośćuczynia tym warunkom (Londyn, 1909\
c) Rzut ma być skonstruowany w ten spo~ób, by dla każdego ark~sza
został obliczony samodzielnie w stosunku do Jego środkowego południka.
Środkowy południk ma być linją prostą, podzieloną na stop~ie.
Przez punkty podziału stopniowego środk~wego połudmk~ wykreśla
się koła, odpowiadające równoleż.nikom. Śr?d~t k~ł tych połozo!1e są ~a
przedłużeniu środkowego połudmka. Prom1en ~~zdego koła r?~na st~
vCtg . A gdzie A jest szerokością danego rów~olez~tka, a v ~lugosc!ą ?1ał~J
normalnej, to jest częścią normalnej, zawarte) pomiędzy pow1erzchmą 1 osią
.
.
,
elipsoidy ziemskiej.
Na łukach kół tworzących połnocny t połudmowy brzeg arkusza,
nanosi się w skali 'miljonowej, odległości w ich naturalnej wielkości.
Odpowiednie punkty łączone są linjami prostemi, które przedstawiają
. .
południki.
Południki, odpowiadające ściśle skali głównej są te, które ,.~naJduJą
się o 2° na wschód i zachód od południka środkowego. Długosc połud-
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nika środkowego jest mniejsza od naturalnej w skali miljonowej o małą
poprawkę. Poprawki podane są w specjalnej tablicy1 ) (Londyn, 1909).

g) Przedstawienie dna morskiego izobatami będzie uzupełnione umieszczeniem charakterystycznych sond, szczególnie dla większych głębokości
(Paryż, 1913).

7. Warstwice i barwy hypsometryczne.

8. N apis Y•

. a) Mapa Mię~zynarodowa ~a by~ warstwi~ową mapą hypsometryczną.
Pow1erzchme pomiędzy następu1ącem1 po sobie warstwicami będą pokazane zapomocą skali barw.
Mogą być jednak opracowane inne wydania, bez barw wysokościo
wych, w który~h barwy i .objaśnienia służą innym celom (Londyn, 1909)..
b) .zasadn~czo ~arstwic~ winny być wykreślane na mapie co 1OO mtr.,
poczyna1ąc od .-sredmeg~ poziomu morza. Warstwice 200, 500, 1000, 1500,
2000, 2~00,. 3000, ~OOO i ~· d. są przyjęte jako warstwice główne i muszą
na mapie figurowac obowiązkowo. Dla obszarów o terenie płaskim mogą
być zas~osowan~ wa.·stwice pomocnicze z odstępem 10,20 lub SO mtr.
Poządane Jest, by warstwica, określająca wysokość 100 mtr. figurowała zawsze z wyjątkiem zupełnej niemożliwości (Paryż, 1913).
. . c}. Do mniejs~ych. objektów terenowych, w razie trudności przedstawiema ich warstw1cam1, może być zastosowane cieniowanie lub sposób
kreskowy (Paryż, 1913).
d). Na. obszarach ma!o zbad~ny.ch teren może być · przedstawiony
w~rst~icami prze~wanemi, lub. ciemowaniem, lub też kreskami, odpowiedmo do stopma dokładności posiadanych danych. Mapa wykonana
w ten sposób będzie posiadać napis: ,,Wydanie prowizoryczne".
Ks,zta_łty terenu, o ile brak na to wystarczających materjałów, mają
pozostac meoznaczone (Paryż, 1913).
e) Kształty dna morskiego będą przedstawione w ten sposób, co
ks~tałty terenu na ląd~ie! to jest za pomocą linji wysokościowych (izobat) ..
Procz tego będą naniesione cechy głębokości, szczególnie w miejscach.

a) Dla napisów mają być użyte rozmaite formy alfabetu łacińskiego
(Londyn, 1909).
b) Do nazw, tyczących się hydrografji i środków komunikacji zastosowane będzie pismo pochyłe, do nazw innych objektów pismo proste(Paryż, 1913).
c) Ogólne typy napisów umieszczone są w załączonym wzorze 1).
Wymiary liter pozostawia się do uznania instytucji, wykonującej mapę
(Paryż, 1913).
d) Cechy wysokości będą pokazane cyframi prostemi, zaś cechy głę
bokości pochyłemi (Londyn, 1909).
e) Dla tytułów, podziałek lub objaśnień, umieszczonych na marginesach będzie zastosowane pismo rzymskie proste.

najgłębszych.

Pozio~em o~niesienia ~a być średni. poziom morza (Paryż, 1913).
f) Głowne izobaJy maJą przechodzić na głębokości 100, 200, 500
.
i 1000 mtr., .a następme co 1000 mtr: I~obaty pomocnicze mogą być stosowane pomiędzy O i 100 mtr., odpowiedmo do potrzeb i przy tych samych.
różnicach (1_0, 20 i 50 mtr,) co na lądzie (Paryż, 1913).

.

Rzut Międzynarodowej Mapy opracowany został przez francuskiego geodetę
)
M. C ..Lallemand'a. Dla każdego ~rkusza jest tu zastosowany rzut własny, oparty na
południku środko~ym arkusza, a więc rzut ten należy do typu rzutów wielościennych~
1:eoretyczn~e nawet 4 arkusze o wspólnym rogu nie mogą być sklejone. Różnica.
.
Jednak Jest ~ak n1eznaczn~, że w praktyce możemy załączyć 4, 6 i więcej arkuszy.
Całoś~ mapy. mog.hbyśmy. skleić na. ogromnym globusie o średnicy 12 metrów,.
c~ być moze będzie kiedyś n1epowszedn1ą atrakcją na jednej z przyszłych wystaw
1

międzynarodowych.

W języ~u polskim szczeęóło~ OJ?!s teoretyczny rzutu M: M. Św. umieszczony
zo~tał ~.Nr 10 i 11 "Przegląd? M1ern1czego za rok 1926 w artykule mż. W. Kolanowskiego::
Wielosc1enny. rzut Lalle1:31and a. ~odamy ty tylko, że zniekształcenia na arkuszach polskich
są bardzo n1ezn:1c~ne i z ~wagi na kurczenie się i rozciągliwość papieru są raczej,
teoretyczne. Na1w1ększe zmekształcenie w długości południków wynosi około O 11 mm
.,.
'
to jest 0,25 mtr. na kilometr.
Nie brak też głosów krytycznych w sprawie rzutu M. M. Św.
W numerze ni~iej_szym „Wiadomości Służby Geograficznej" umieszczony zost at
artykuł prof. A. Łomntckiego dotyczący rzutu Mapy Międzynarodowej.

9.

Pisownia

ł

transkrypcja nazw.

a) Dla kraju niezależnego lub mającego rząd autonomiczny, posłu
gującego się alfabetem łacińskim stale lub pomocniczo, przyjęta zostaniedla nazw miejscowości na mapie urzędowa pisownia kraju (Paryż, 1913).
b) Dla kolonji, protektoratu lub posiadłości państwa, które posługują
się alfabetem łacińskim stale lub pomocniczo, zostanie przyjęta ta pisownia.
literami łacińskiemi, którą oficjalnie stosuje się w tym kraju (Paryż, 1913).
c) Dla ważnych miejscowości, jak również dla innych ważnych objektów geograficznych, które poza nazwą oficjalną mają inne stale używan·e„
zaleca się inną nazwę wydrukować na mapie małem pismem poniżej lub
obok nazwy oficjalnej.
O ile zaś na arkuszu mapy pewien objekt geograficzny rozciąga się
na kilka krajów, wtedy nazwa tego objektu musi być umieszczona na mapiedla każdego kraju w jego pisowni oficjalnej (Paryż, 1913).
d) Dla nazw, umieszczonych na każdym arkuszu specjalna tablica
powinna wyjaśnić wymowę poszczególnych liter, o ile możliwe w 3-ech
językach, w których zostały wydane rezolucje konferencji londyńskiei
(Paryż, 1913) .
e) Pożądane jest, by rządy, nie używające alfabetu łacińskiego wydały urzędową transkrypcję swych liter literami łacińskiemi (Paryż, 1913).
f) Dla kraju, nieposiadającego jeszcze pisowni alfabetycznej, lecz posiadającego służbę pocztową, względnie celną, które posługują się alfabetem
łacińskim, zastosowana zostanie pisownia, przyjęta w tych służbach (Paryż, 1913).
g) W kraju, gdzie takie służby nie istnieją, również wtedy, gdy rząd
zainteresowany nie będzie w możności ustalić sposób transkrypcji, przewidziany w punkcie e) i f), zostanie to powierzone państwu lub państwom,
którym przypada w udziale wykonanie mapy (Paryż, 19.13).
1

Patrz

załącznik:

Tablica IV.
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10. Znaki i barwy konwencjonalne. 1)

a) Wody
kresek).

będą

oznaczone jednolitym kolorem niebieskim (bez użycia

Różnica między biegiem · wód stałych i wód czasowych ma być uwidoczniona; części rzek zdatne do żeglugi i kanały, gdzie to będzie możliwe,
będą oznaczone w sposób specjalny. Wodospady, wiry i inne przeszkody
do żeglugi mają być pokazane w miarę możn0ści (Paryż, 1913).
• b) Warstwice główne będą oznaczone linją ciągłą, pomocnicze kropkowaną, o charakterze linji ciągłej; warstwice mają być drukowane
kolorem czarnym, jak również punkty wysokościowe i ich cechy.
Izobaty mają być drukowane też ko)orem czarnym. Będą one oznaczone tymże znakiem co i warstwice, tam zaś, gdzie przebieg ich nie może
być uważany za pewny, mają być one oznaczone linją przerywaną. Dla
izobat głównych mają być w tym wypadku zastosowane kreski, dla pomocniczych - kropki. Punkty głębokości (sondy) i ich cechy drukowane
/
będą kolorem czarnym 2 ) (Paryż, 1913).
c) Drogi mają hyc oznaczone kolorem czerwonym. Będą one podzielone na trzy klasy według klasyfikacji, umieszczonej w objaśnieniu. W sposób
ogólny linja zaznaczona najmocniei będzie oznaczać drogi najważniejsze,
najsłabiej - drożyny lub ścieżki. Żadna jednak określona zasada nie jest
:przyjęta w sposób obowiązujący (Paryż, 1913).
d) Koleje będą drukowane kolorem czarnym. Dwa znaki główne
oznaczają linje typu normalnego wielotorowe i jednotorowe, znak trzeci kolej wąskotorową lub tramwaj. W kraju, gdzie jest w użyciu duża liczba
kolei o różnej szerokości - można zastosować klasyfikację szerszą, która
wówczas musi być wytłomaczona w objaśnieniach (Paryż, 1913).
e) Wszystkie miasta, figurujace na poszczególnych arkuszach, będą
podzielone najwyżej na sześć klas. W każdym wypadku, o ile to będzie
możliwe, należy przedstawić rzeczywisty zarys miasta. Względne znaczenie miast z punktu widzenia administracyjnego będzie wyrażone znakami konwencjonalnemi r ich znaczenie pozaadministracyjne, będzie przedstawione rozmaitemi typami napisów. Pod tym względem pozostawia się
do wyboru każdego kraju uwypuklić bądź liczbę zaludnienia, bądź znaczenie handlowe, bądź znaczenie historyczne, bądź też kompromis pomiędzy
temi rozmaitemi sposobami. Na dole każdego arkusza ma być umieszczone
objaśnienie, pokazujące przyjętą metodę klasyfikacji; dla arkuszy, obejmujących kilka krajów, wskazane będą metody, przyjęte dla poszczególnych
krajów ( ->aryż, 1913).
f) Linje telegraficzne będą oznaczone kolorem czerwonym, kable podmorskie - kolorem czarnym (Paryż, 1913).
g) Wielkie porty morskie, przeznaczone do przyjmowania okrętów.
,o zanurzeniu . nie mniejszem od 6 mtr., będą pokazane specjalnemi znakami (Paryż, 1913).
h) Brzegi jezior, poziom których podlega znacznym wahaniom, mają
być oznaczone linją niebieską przerywaną (Paryż, 1913).

Patrz załączniki: Tablice IV i IVa.
W znakach konwencjonalnych, uchwalonych w r. 1909 warstwice i cechy
wysokości były bronzowe (punkty wysokościowe czarne), warstwic.! pomocniczych nie
było i wszystkie warstwice miały linję ćiągłą. Izobaty były niebieskie, kreślone linją ćiągłą.
1
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i) Nazwy, odnoszące się do każd~go z tych objektów, będą druko·wane w tym kolorze. co odpowiedni znak (Paryż, 1913). ·
j) Objekty, przewidziane w załączonym objaśnieniu, mają być poka.zane zapomocą przeznaczonych ku temu znaków konwencjonalnych.
Co się tyczy szczegółów nieprzewidzianych w spisie, mogą być one
pokazane innemi znakami, według uznania instytucji, sporządzającej mapę
,(Paryż, 1913).
1
k) Barwy hypsontetryczn~ mają odpowiadać barwom załączonej skali ).
Każdy pas, ograniczony dwiema głównemi warstwicami, ma być pokryty
.
odpowiednim kolorem.
Pas O- 200, w którym winna być zawsze przeprowadzona warstwica
100 (patrz uchw. 7 pkt. b) będzie podzielony na dwa pasy o. różnym ~dcieniu koloru zielonego. O ile niema możności przeprowadzema warstwicy
100, cały pas O- 200 bęc;lzie pokryty kolorem zielonym ciemniejszym, t. zn.
.
-0dpowiadającym pasowi O- 100.
Również w pasie 200 - 500, o ile są przeprowadzon~ W8;rstw1ce 300
-i 400, drukuje się trzy odcienie koloru żółtego, odpowiadaJące pasom
200 - 300, 300 - 400 i 400 - 500.
To samo będzie stosowane do pasa ·500 - 1000! a. mianowicie. prz~
wyrysowaniu warstwicy 700, będą drukowane dwa odcieme farby specJalneJ
(500 - 1000), odpowiadające pasom 500 - 700 i 700 - 1000.
W wypadkach, gdy warstwice 300, 400 )ub 700 nie mog~ ?YĆ ~yrysowane pomiędzy warstwicami glównemi, będzie użyty kolor naJciemnteJszy
.z tych, które są wskazane pomiędzy temi warstwicami w załączonym
.
wzorze.
Barwy skali hypsometrycznej nie będą naniesione na wieczne śniegi,
lodowce i jeziora.
Lodowce zachowują barwę białą; jeziora zostaną pokryte jednostajnym
kolorem niebieskim, podobnym do pierwszego odcienia mórz (Pas O- 200 i
.
patrz niżej).
. 1) Morza będą pokryte kolorem niebieskim, potęgującrm. się. ze
wzrostem głębokości. Przewidziane jest sześć odcieni kol~ru meb1esk1ego,
które wystarczą, by pokazać nawet największe głębokości:
O - 200
1-szy odcień, pas
200 - 500
,,
,.
2-gi
500 - 1ooo
,,
,,
3-ci
„ 1000-3000
4-ty
„ 3000 - 5000
u
5-ty
,, poniżej 5000 mtr. (Paryż, 1913).
"
6-ty
m) Wierzchołki lodowe przedstawione będą jak lodowce i wieczne
~niegi w górach, to znaczy zachowają tło białe z warstwicami koloru
,czarnego. (Paryż, 1913).
11

11.

Podziałki.

a) Na każdym arkuszu ma być umieszczona podziałka kilometrowa.
,(Londyn, 1909).
b) Dodatkowa podziałka mil, lub innych jednostek narodowych, może
być umieszczona według uznania. (Londyn, 1919).
1)

Patrz załącznik Tablica V.
4
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czyli
c) Podziałka mil morskich (1 mila morsk a równa się 1852 mtr.,
na.
czona
umiesz
być
ma
o)
ikoweg
średniej wartości minuty łuku połudn

arkusz ach, zawierających części morza. (Paryż, 1913).
12. Cechy wyaok oici.

a) Cechy wysokości będą pokaza ne w metrac h. (Londyn, 1909). stow
b) Do cech tych mogą być dołączone wartości zaokrąglone
1909).
n,
(Londy
wych.
narodo
pach, lub w innych jednos tkach
rz
c) Wysokości średniego poziomu powier zchni jezior i mórz wewnęt
(Lon.
podane
ż
nych ponad średnim poziomem morza mają być równie
dyn, 1909).
służyć
d) Poziomem odnies ienia dla cech wysokości i głębokości ma poczyacji,
obserw
z
kraju
m
każdy
w
ny
obliczo
morza,
)
(średni
poziom
nionyc h na jego brzegach. (Londyn, 1909).
13. Granic e

pańatw.

entam i
a) Granic e państwowe muszą zgadzać się z planam i i dokum
musi
ich
nie
położe
mapę,
na
dyplomatycznemi. Przed wniesieniem granic
.
krajów
nych
esowa
zainter
je
instanc
iednie
być potwie rdzone przez odpow
(Londyn, 1909).
o lub.
b) Dla pokaza nia granic, nie mających charak teru definitywneg
być
ma
znaku
ż
Wzdłu
ny.
specjal
znak
owany
też sporny ch, będzie zastos
1913).
(Paryż,
.
granicę
daną
o
ująceg
propon
a,
państw
wskaz ana nazwa
krajec) Kiedy kwestj a granic zostan ie uregul owana , zainter esowa ne
swej
ze
które
,
lnemu
Centra
Biuru
umowę
mają zakomunikować swą
układzie
tym
o
ć
nikowa
zakomu
by
środki,
dne
niezbę
ie
strony podejm
1913).
państwom, biorącym udział w opraco waniu mapy. (Paryż,
14. Przyg otowa nie 'i wydan ie arkusz y.

ków„
a) Każde państwo, za wyjątkiem przewi dziany ch poniżej wypadopra·
się
ie
podejm
,
aficzną
kartogr
ację
organiz
ą
czając
wystar
posiadające
względnie
cowan ia i wydan ia arkusz y, obejmujących jego terytor jum,
1913).
(Paryż,
jum.
terytor
jego
część
nieb) Ponieważ ze ścisłego stosow ania tej zasady wynikałoby, żekraje,
by
jest,
ne
pożąda
jnie,
które arkusz e byłyby wykon ane podwó
łu wspólsąsiadujące z sobą porozumiały się co do opraco wania i podzia
nych arkusz y. (Paryż, 1913).
,
c) Konfer encja nie ustala żadnej zasady w stosun ku do tych krajów
było
co
tego,
iem
wyjątk
za
ego,
raficzn
karto~
tu
któr~ n~e posiadają instytu
wym1emone w uchwałach poprze dmch. (Paryż, 1913).
ustaliła.
. . d) W stosun ku do Afryki, specja lna podkom isja konferencji
być
·ma
ta
praca
i
ne,
esowa
zainter
a
państw
podz1~ arkusz y pomiędzy
onej
załącz
i
isję
podkom
tę
przez
dzonej
sporzą
tabeli,
podług
rozdzi elona
do uchwał niniejszych. (Paryż, 1913).
nie ..
, e) Inne wydan ia map w skali 1: 1.000.000, opraco wane przez
na
tych
powzię
,
ucłJ.wał
od
się
różnią
iczo
zasadn
które
ktore pa~.shv~,
1913).
(Paryż,
Sw.
M.
M.
konferenc11, me mogą być uważane za część
cenie„
f) Każdy arkusz mapy ma być sprzed awany po jednakowej
która zostan ie ustalon a.
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po 1 / 3 ceny ustalo.
.
lonej
lnym
speCJa
o
ze
papier
na
ane
drukow
będą
e
g) Wszys tkie arkusz
2)
1913).
(Paryż,
cm.
65
X
80
wymiarze
omić
h) Państwo, przystępujące do opraco wania arkusz a, musi zawiad pań
innym
to
ikuje
komun
strony
swej
ze
które
~ tern Biuro Centra lne,
stwom oraz instytu cjom kartog raficzn ym. (Paryż, 1913).
Rządy mogą nabywać
(Paryż, 1913).
).

arkusz e

pomiędzy sobą

1

CART E DU MOND E AU MILLI ONIEM E.

tion
L' auteur consac re le premie r chapit re de son article a la concep te
presen
Il
que.
histori
nt
de la Carte du Monde ainsi qu' a son develo ppeme
_principaux
ensuite I' etat actuel des travau x et en cite les defauts, dont lescouleu rs, la
des
et
ls
tionne
conven
signes
des
rmite
d'unifo
e
sont: le manqu
de la popudispropo~tion du nombr e des ecritur es par rappor t a la ?':nsit~
1elles,
mdustr
s
reg10n
des
feutlles
es
certam
ex.:
lation sur divers es feuilles; p.
dc~. 2 ,
par
es
l.ocalit
de
noms
de.
ntaine
cinqua
qu'une
t
porlen
surpeu plees, ne
popula hon
tandis que sur les feuilles de la Suede septentr1onale, qm a une
s GeoCongre
in
procha
Le
e.
centain
d'une
assez rare, on en trouve plus
per
s'occu
doute
sans
t
devrai
1928,
en
lieu
aura
qui
tional,
graphi que Interna
de ces questions.
x, qui
Dans le dernie r chapit re I' auteur parle de la partie des travau
on
L'editi
.
feuilles
sept
sur
s'etend
pays
du
concer ne la Pologpe. L'ense mble
N.-35
N.
w",
„Krakó
M.-34
N.
,
zawa"
„Wars
N.-34
N.
,
des quatre feuilles
ete confiee
„Wilno" et N. M.-35 „Lwów" ou le territo ire polonais domine, a ntale de la
occide
partie
La
ie.
Varsov
a
e
a !'Institut Geogr aphiqu e de l'Arme
„Praha ".
Pologne se trouve sur les feuilles N. N.-33 11 Berlin " et N. M.-35 compr ise
etre
it
pourra
Une 'p ointe qui depass e vers le Sud le paralle le 48,
son travail
dans la fedille N. M.-35 „Lwów". - La Pologne a comme nce repres ente
le
qui
ue,
publiq
ction
l'instru
de
ere
Minist
le
en 1924 et c'est
a I' etrang er.
a une
Des le debut de son travail, la Pologne manqu ait de carles
des
ation
prepar
la
baser
t
echelle conven able, sur lesque lles on pouvai
occudes
aient
proven
qui
cartes
les
car
,
feuilles de la Carte du Monde
de nivea1!.
pants etaien t surann ees et ne possed aient pas de courbe s son travail
de
base
pour
e
prendr
L'Insti tut Geogr aphiqu e fut tlonc force de
ndes au
les carles autrich iennes au 75.000-e, russes au 84.000-e et allema
200.000-e.
Le travail s' effectu e au pantog raphe.
obecnie bardzo
Pomimo tej uchwały różnica w cenie arkuszy M. M. Św. jest
kosztow.~ł ~ fr. fr.
i
francusk
arkusz
g~y
czasie,
samym
tym
W
ład:
naprzvk
znaczna , tale
(13 zł), brazylt1sk1 2 dol.
(1,40 zł), arkusz angielsk i 3 szyi. (6,40 zł), Stan. Z1edn. 1,5 dol.
.
zł.
4
około
cenie
w
będą
(18 zł). Arkusze polskie
u1ąc~ arkusze
2
Do uchwały tej stosują się obec!1iE: jedynie pa~stwa ,. opracow
)
e mme1sze. Polskie arkusze
w pobliżu równika . Arkusze państw. europe1sk1ch są znaczni
mają wymiar y 73,5 X 58 cm.
1
)

TABLICA li

52

WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFICZNEJ

NR l

ROWIDZ ~RKUSZY.
.ODOWEJ MAPY ŚWIATA

Les courbes de niveau adoptees sont les suivantes: 50, 100, 150,
200, 300, 409, 500, · 700, 1000, 1500, 2000 et 2500 m.
Le nombre des couleurs, que renferment les differentes feuilles, sont:
pour la feuille „Kraków" - 9, ,,Lwów" -8, ,,Warszawa" et „Wilno" - 6.
Jusqu'a ce jour a paru la feuille N. N.-34 „Warszawa", les autres feuilles
sont en preparation. La feuille N. M.-34 „Kraków", paraitra probablement
vers le milieu de l 'annee 1927.
L'article est accompagne de 6 planches et de la resolution de la
Conference internationale, qui eut lieu a Paris en 1913.
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TABLICA IV
NAPISY I WAŻNIEJSZE ZNAKI KONWENCJONALNE
MIĘDZYNARODOWEJ MAPY ŚWIATA 1: 1.000.000

Droga 1-go

Granica

rzędu

żeglugi

morakieJ ..................... ... .

Izobaty ... .... .. ............... ......... .. ................ .. .

2-go

Napisy.
Morza

WOJEWt

Kraj, departament (województwo).........•..........

Kujawy

O bazary

Stolice I mi asta 1-go

Miejscowości

POZNAŃ

rzędu

...:.................... -............ MORZE

Drotyna,

ZATOKA Wigry

Granica

Zatoki, jeziora

Rzeki,

dopływy

Mniejsze

Siedlce

2-go

................... .....

Rari.ą.mico

Znaki konwencjonalne.

Większe

4-go

miaato

w rz_e ozywiatym

Kabel podmorski ......................................... .

-+-+-+-+

Latarnia morska ....................................... ..

·-···BRESIL .. _ ·..

wewnętrzna (wojewódzka). . .......

•-

Warstwice (poziomice) główne -. . .. .. .............. .

•-

• _. - ·

__..,..-_,ooo......---...._

przybliżone

Cecha

6-go

wyaokości

......

_,,. , ,. - . . . _500_--.. . . _

..............

o

TATRY

Sxczyty,

prxełęcze,

doliny, lasy ................... ..

Turbacz

WAR

arkuaza. .............. ......-.............., ...............

Radjoatacja ......... .. ................... .

Watniejaze kopce graniczne ... ... ............. .

A

Kopalnia

Kolej dwutorowa. ................................... - - - - - - -

Ławice

.... .. ..... .. ........ ....... ...... .... ... .

wyaychaJt\ce .. ..... .... ... .. . .. ......... .

Pasma górskie

Godło

stałe

Rzeki

Ruiny

BANGU

Więkaza

mieJacowości

l.tAtK/NIA

Sxczepy ludów

port morski... ........... , .. .... .......... .

FRANCE

Lasy ........................ .......... .. .... .... ....... .

................................. ..

(podział adminlatracyJny)

Koleje, atacJe, drogi, moaty, brody

Większy

Punkt trygonometryczny, astronomiczny

pomocnicze............

•
Inne

+++++++++

aporna ..................... ..... .............. .

zaryaie •

Tu.szyn.

15-go

..................... .... ..

niewytyczona

Stolica .. ...... ........ . ......... .•... ................

. 8-go

państwowa

...... .... ................ WISU

dopływy

Cecha głębokości ................................. :... .

ścietka

::::::::.::=:·---.----

Ławice

w korycie wlękazeJ rzeki

Kanał

Wt\&kotorowa · ............. :......... .

Bagno ałodkie

w budowie ................................... ........ - - - -- - -

Bagno

Szlaki podrótnioxe ................................. ..

ałon•

..................... ..... ....... ... .... ................ ...

lodowe

Oazy

Ruiny .............• .. _. ........................ .

Wodospad

Wiry

Wydmy .... ....... .. .... ..... ...... ...... ... .... .... .

Lodowce

Kanał spławny

Jednotorowa .. ......... ...... ,....... : ........... - - - - - - -

piaskowe

~~

Większe cmlfntarze na pustkowiach ......

_ _flatter$

1880

...

__

TABLICA V

Skala barw Międzynarodowej Mapy Świata

1 : 1.000.000
mtr.
i

Linja wiecznego

wyżej

łniegu

:1 - - - - ~ - - - t 1000

· - - - -4700

~-----ł llOO

---·· ----------·--· 300

t - - - - - - - ~ 200

-- -

100

t(}()l---------'I

1()(}()1--------1

Depresja

UILICl VI

.Jlr/(uJze
Ni~dzYIJarodowęj Napy iwiala,
oóe)ITJuja.ce leryfo,ju'!} Pol Id

U!YA6A : Grubszą li'!Ją oprowBdzono arlruJze o,ortJcowywaoe
,oaez Jr.I. 6. - Dotychczas wydano arku;ze ~ Warsu, -·
wa·i .Kral<ow."'

Skala 1 : 15.000.000

FRANCISZEK BIERNACKI
Kapitan W. I. G.

TERMINOLOGJA
W TEORJI RZUTÓW KARTOGRAFICZNYCH
Dziedzina terminologii geodezyjnej, topograficznej i kartograficznel
jest u nas nietylko tematem sporów i terenem sprzecznych często
zapatrywań ale i szerokiem nieuprawionem polem. Chcąc umożliwić
całkowite i rzeczowe jej opracowanie, wprowadzamy w kwartalniku
stały dział t e r m i n o 1 o g j i i oczekujemy wypowiedzenia się
wszystkich pracujących w ty111 kierunku. Kapitan Biernacki podaje
pierwszy swe rozwatania nad terminologją rzutów kartograficznych.
{Przypisek Redakcji).

1. Terminy odwzorowanie kartograficzne i rzut kartograficzng są
używane (przeważnie) jako pojęcia identyczne, aczkolwiek właściwiej
byłoby podporządkować drugi termin pod pierwszy, rozumiejąc pod
odwzorowaniem dowolne, lecz określone, jednoznaczne i ciągłe przyporządkowanie sobie punktów dwóch figur geometrycznych, termin zaś
,,rzut kartograficzny" zachowując dla specjalnej kategorii odwzorowań,
powstałych drogą geometrycznego rzutowania wiązką promieni.
2. Przy każdem odwzorowaniu kartograficznem kuli, względnie
elipsoidy ziemskiej, na płaszczyznę, zmniejszamy bryłę ziemską w pewnym obranym stosunku. Z kuli ziemskiej otrzymujemy niejako globus,
wprawdzie nieraz o bardzo dużym promieniu i wobec tego będący
jedynie tylko konstrukcją myślową, lecz zachowujący wszystkie cechy
oryginału, a więc całkowite podobieństwo geometryczne, bez jakichkolwiek zniekształceń.
Drugie stadjum procesu powstawania mapy można sobie wyobrazić
i!l,ko odwzorowanie zmniejszanej w t_e n sposób bryły na płaszczyznę.
To ostatnie może być wykonane według jednej z nieskończenie wielu
metod, jakie sobie można pomysleć. Każda z tych metod określa się
przez właściwe j_ej prawo odwzorowania. Nie wszystkie te metody p_osiadają wartość dla kartografii praktycznej i tylko stosunkowo niewielka
ich liczba znalazła zastosowanie.
3. Skala główna jest to liczba (np. 100~000 ) , wyrażająca stosunek
zmniejszenia bryły ziemskiej, uważanej za kulę, lub elipsoidę obrotową,
gdy np. z kuli o promieniu R (= 6370 kim.) otrzymujemy kulę o pew·
nym zmniejszonym promieniu R1 ( 100~000 • R), stosunek zaś promieni
lub dowolnych figur na obu powierzchniach kulistych jest stały i równy
skali głównej (względnie ·dla pól, jej kwadratowi).
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t. j. stosun ek powie rzchni na kuli ziemskiej do odpopowie rzchni na odwzo rowan iu jest równy kwadr atowi
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konieczną, odróżniać pojęcie

skali od pojęcia podziałki, jako pojęcia
dla kartografii ·praktycznej rdzennie od siebie różne. (W literaturze
polskiej zdaje się, że pierwszy zwrócił na to uwagę A. Jankowski
w Przegl. Geogr.).
,
Podziałką nazywamy wszelką konstrukcję graficzną, (wszelki wykres, diagram lub t. p.) złożoną z jednej lub więcej linij prostych lub
krzywych, podzielonych na równe lub nierówne odstępy, opisane liczbami według obranej umowy.
.
W tern znaczeniu więc mamy podziałkę na limbusie kątomierza,
podziałkę na suwaku logarytmicznym, podziałkę t. zw. dziesiętną uży
waną dla planów mierniczych i t. p. Pojęcie podziałki jest w ten sposób
zdefinjowane bardzo szeroko i nie należy go zacieśniać do najprostszych
tego typu konstrukcyj prostolinijnych, używanych dla map. Zdefinjowaliśmy poprzednio skalę główną i skalę poszczególną jako liczbę„
Podziałka nie jest liczbą, lecz jej graficznem przedstawieniem, podobnie
jak równanie x 2 y 2 = r2 ma grafi~zne przedstawienie w postaci koła
w współrzędnych kartezjańskich. To jest zasadnicza różnica między
skalą i podziałką.
Podziałka ma niezmierną doniosłość dla kartografii praktycznej
przy konstrukcji map topograficznych w wielu arkuszach ; liczyć się
bowiem należy w każdej mapie z deformacjami, powstałemi wskutek
kurczenia się lub rozciągania papieru. Oczywiście, że podziałka na
dany1?1 arkuszu mapy topograficznej, stanowiącym cząstkę ogólnego
J?łas~e.go oąwzorowa!lla .obszaru, musi być. wykreślona na podstawie
srednze1 ska/z poszczegolneJ danego arkusza, rue zaś na podstawie skali
głównej mapy. W mapach topograficznych przeglądowych, o ile skala
poszczególna jest funkcją jednego tylko parametru, np„ zależy tylko
od szerokości geograficznej, można skonstruować podziałkę, złożoną
z linij prostych i krzywych, dających właściwie szereg podziałek, złą
~zónych w sposób ciągły, dla odpowiednich szerokości mapy. W wielu.
Jednak mapach geograficznych w małych skalach takiej podziałki nie
da się zastosować i trzeba zadowolnić się podaniem kilku przybliżo
nych skal dla odpowiednich obszarów odwzorowania.

+

Ponieważ teominologja kartograficzna nie jest ustalona w literaturze
polskiej, powyższa próba przyczynić się może do skrystalizowania pewnego
~ystemu pojęć. Terminologja ta nie jest ostatnim wyrazem w ·tej sprawie,
J~dnak wprowadzenie niektórych terminów już dziś, np. terminu ortomor/zzm, używanego powszechnie w większości literatury obcej i zgodnego
z matematycznym duchem teorji odwzorowań, (bardziej, niż np. wiemokątn?ś~), uważan_i. za r~cjonalne. Ró'"':nież pojęcie skali, najważniejsze
z poJęc kartografJt, nalezałoby rozklasyfikować w sposób powyżej podany.

Inż. JAN CZARNOTA
Kapitan W. I: G.

UWAGI I WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z OBSERWACJI
I. RZĘDU W ROKU 1926.
Wydział 1.-W. I. G. wykonał w roku 1926 obserwacje sieci triangulacyjnych I. rzędu: ,,Obozu ćwiczebnego Dęblin" i „Niem en - S z c z ar a" przy pomocy dwóch oddziałów: jednego pod
kierownictwem kpt. inż. Czarnoty, drugiego pod kierownict'Y'em kpt.
Sikorskiego, a następnie kpt. Borysowskiego.
·
Oddział pierwszy pracował 27 cm. teodolitem firmy Bamberga,
a drugi takiej samej średnicy teodolitem firmy Starke - Kamnierer.
Oba instrumenty 2", dające możliwość odczytu do 0.2".
Poza obserwacjami wspomniane oddziały wykonywały również
stabilizację i opisy topograficzne punktów tryg., na których mierzono kąty.
.
Zaobserwowano: oddział pierwszy 6 stanowisk sieci dęblińskiej
(od 1.VII. do 23.VII.), 9 stanowisk sieci „Niemen - Szczara" (od
15.VIII. do 4.XI.); oddział drugi 10 stanowisk (od 1.IX. do 10.XI. .
Długość celowych wynosiła w Dęblinie od 25- 36 km. w sieci „Niemen-Szczara" od 20-66 km.
W wyniku obserwacji wykonanych metodą Schreibera uzyskano
następujące rezultaty. Dla sieci dęblińskiej średni błąd jednostkowy
kąta z wyrównania stacyj wynosił 0.926"; zamknięcia tr?jkątów wynio:sły około 0.5'', a średni błąd kąta według formuły międzynarodowe)
0.349". Dla sieci „Niemen - Szczara" otrzymano dwa średnie błędy
jednostkowe: dla instrumentu Bamberga 0.823", dla Starke-Ka~mere r
1.496", skąd wagi obu instrumentów jak 1:0'5. Zamknięcia tró1kątów
wypadły w granicach 0.2"-1.1", średni błąd kąta według formuły
międzynarodowej 0.368".
.
.
Na podstawie doświadczeń poczynionych w polu 1 wyruków
osiągniętych z obserwacji można wysnuć pewne uwagi i wnioski, które.
ujęto jak następuje.

14
Wieże

Uwagi o budowie sygnałów.

obserwacyjne sieci dęblińskiej budowano systemem ameZbudowano
je w r. 1925, więc miały czas wyschnąć i dobrze osiąść.
Wieże sieci „Niemen-Szczara " zbudowano bezpośrednio przed
obserwacjami z surowego materjału i to musiało się ujemnie odbić

rykańskim, odznaczającym się prostotą budowy (fig. 1).
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na obserwacjach. Wszystkie wieże, za wyjątkiem jednej, zbudowano
systemem W. I. G., a mianowicie słupy 4X 4, przyczem słupy kozła
zostały silnie dogięte do słupa wiszącego (fig. 2-fig. 3). Takie wygię
cie, usztywniające stanowisko możliwem jest tylko przy użyciu surowego materjału.
względu na stanowisko wyjątkowo wysokie,
Jedna z wież,
bo 36 m., została zbudowana systemem niemieckim (fig. 4). System
ten daje mocną konstrukcję, lecz jest bardzo kosztowny.
Biorąc pod uwagę, przy porównaniu wymienionych systemów
wież, koszta i czas budowy i wyniki obserwacji, osiągnięte na tych
wieżach, dochodzi się do wniosku, że system niemiecki jest wskazany
przy wysokości stanowiska ponad 25 m., poniżej zaś tej wysokości
system słupów 4X 4.

*

2. Uwagi o ob•erwacjach.
Stan atmosfery w roku 1926 był niesprzyjający dla obserwacji;
ezęste deszcze, wiatry i mgły utrudniały w najwyższym stopniu dokonanie ich według planu. Obserwacje prowadzone nawet przy silnym
wietrze, gdyż właśnie wtedy było powietrze przejrzyste. Stanowisko
obserwatora było osłonięte płachtami, rozwieszonemi na wieży, które
uchylano tylko na moment celowania. W Tarasowcach, dnia 21.IX był
bardzo silny wiatr, zato powietrze było tak czyste, że wieże w Nowosiółkach, w odległości 66 km. było widać gołem okiem. Obserwacje
prowadzono wtedy cały dzień, i uzyskano wyniki zupełnie dobre.
Najbardziej ujemnie powinien był wpłynąć na obserwację fakt

heliotropów do oświetlenia celu. Nie uczyniono tego
z dwóch przyczyn: z braku ootrzebnej ilości partyj heliotropistów,
następnie z konieczności zakończenia obserwacji w bieżącym roku,
a więc w terminie bardzo krótkim.
Generał Schreiber pisze w „Zeitschrift fiir Vermessungswesen"
(rocznik z r. 1878, strona 228), że obserwacje I rzędu bez heliotropów
rzadko są pewne, a zwykle popełnia się błąd stały, wynoszący nawet
kilkanaście sekund, z powodu fałszywego nastawienia na cel, zależnie
od przeświecania słońca. Tymczasem i bez heliotropów uzyskaliśmy
wyniki dobre, ponieważ tak wyrównania stacyjne, jak też i zamknię
cia trójkątów w żadnym wypadku nie wykazały wspomnianego w publikacji gen. Schreibera błędu. Można twierdzić, że w Polsce musi
się używać heliotropów tylko na terenach bagnistych, w ośrodkach
silnie uprzemysłowionych i na tych wieżach, które projektują się przy
obserwacjach na tle ziemi, a nie horyzontu. W innych wypadkach
n~jczęściej obejdzie się bez heliotropów, a w tedy zwiększa się szybkość i łatwość obserwacji.
Wyniki obserwacyjne w r. 1925 można uważać za dobre, gdy się
porówna średnie błędy, poprzednio przytoczone z odpowiedniemi błę
dami państw ościennych. W dziele Jordana „Hadbuch der Vermessungskunde" (w tomie 1, str. 575) są zestawione średnie błędy kąta,
obliczone według formuły międzynarodowej, dla wszystkich sieci niemieckich wykonanych do tego czasu, następnie te same błędy dla
-triangulacji poszczególnych państw europejskich. Otóż najmniejszy

nieużywania

Fig. 1. Jedna z wież obserwacyjngch sieci dęblińskiej.

Wi L do m ości Służby Geograficznej.

Fig. 4. Wieża obserwacyjna (36 m}, wykonana systemem niemieckim.

Wiadomości Służby

Geograficznej.

Wiadomości Słuiby Geograficznej .
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błąd wypada dla sieci saskiej 0.35", ogólny błąd dla · wszystkich sieci
niemieckich wynosi 1.03"; dla państw europejskich w granicach
0.5"' - 1.8".
Co do szybkości pracy, to na 168 dni przypada 3468 nastawień,
czyli przeciętn~ szybkość obserwacji wynosi 21 nastawień dziennie
na jeden instrument. Jednak conajmniej 40 % tego czasu należałoby
odliczyć na niepogodę. Ta sama szybkość u gen. Schreibera, jak to
przytacza w „Zeitschrift fur Vermessungswesen" (rocznik 1879, str. 111),
wynosiła dziennie 17.2 nastawień.
Z przytoczonych porównań widzimy, że chociaż początkujemy
na tern polu pracy, to jednak wyniki osiągnęliśmy zadawalniające.
Czy i o ile te uwagi o obserwacjach są słuszne, wykaże dalsza
praktyka oraz wykorzystanie obserwacji poczynionych do ogólnych
prac tńangulacyjnych w Polsce.

3. Uwagi ogólne.
Pozatem nasuwa się nam kilka luźnych uwag, z których należa
łoby wyciągnąć wnioski na przyszłość, I tak, d r z e w o na budowę
sygnałów ścinane jest w lecie, a p o w i n n o b y ć ś ci ę te jeszcze
przed puszcze n iem sok ów, gdyż wtedy jest najtrwalsze. Stoi
temu na przeszkodzie z am k n i ę c i e kr e d y tu na prace polowe
w okresie zimowym.
W y po s a ż e n i e oddziałów w i n s t rum e n ty i narzędzia było
naogół n ie wy ś tarcz aj ą c e, w szczególności dawał się odczuwać
brak namiotów i ódpowiednich przyrządów do stabilizacji.
A ut o przydzielone do oddziału, okazało się za małe, gdyż przy
przejazdach musiano donajmywać jeszcze dwie podwody, co powo·
dowało wiele kłopotu i straty czasu. W przyszłości powinno być
przydzielone półtoratonowe auto.
Zastosowanie krótkofalowych ap ar a t ó w r a d j o nadawczo·
odbiorczych do komunikowania się obserwatora z heliotropistami
w znacznej mierze ułatwia użycie heliotropów do obserwacjii.
Warunkiem nieodzownym uzyskania dodatnich wyników obserwacyjnych jest d ob r y n a s t r ó j u geodety i wielkie s k up ie n i e
u w ag i w czasie obserwacji. Jest rzeczą ciekawą, jak wielkiego
skupienia wymaga obserwacja i jak bardzo odbijało się najmniejsze
roztargnienie na zgodności poczetów. Sprawę tę poruszało już wielu
geodetów, najsilniej podkreśla to prof. Witkowski w swoim dziele
„Prakticzeskaja geodezia", gdzie twierdzi, że lepiej nie rozpoczynać
pracy, gdy się nie jest w odpowiednim nastroju. Na to jednak nie
można sobie pozwolić, gdyż niewyzyskanie każdej pogodnej chwili
jest niepowetowaną stratą dla obserwatora.
Że na nastrój geodety, niemoże wpływać dobrze jego złe up o·
s aż en i e materjalne, tego niepotrzebuję udowadniać.

'
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ZYGMUNT PALUCH
Kapitan W. I. G.

ROZWÓJ I PRACE
REFERATU FOTOGRAMETRYCZNEGO W. I. G.
Zawiązek Referatu Fotogrametrycznego W. I. G. sięga roku 1920„
. Rok ten i połowa roku 1921 upływa na pracach organizacyjnych,
polegających przedewszystkiem na szkoleniu personelu, oraz na unormowaniu współpracy z lotnictwem, która została uzgodniona w ten
sposób, że do lotników należało wyłącznie wykonywanie zdjęć 'lotniczych podług zapotrzebowania W. I. G., zaś ich użytkowanie do celów
kartograficznych przypadło w udziale Referatowi Fotogrametrycznemu
W. I. G. Z okresu tego posiadamy szereg map poprawionych sposobami graficznemi na podstawie zdjęć lotniczych.
Personalną obsadę Referatu w tym okresie stanowiło 2 oficerów
i 1 fotograf.
Z wiosną 1921 roku został personel powiększony o 4 oficerów
oraz cywilny personel pomocniczy, pozatem został przydzielony na
czas robót w polu pluton lotniczy, składający się z 2-ch samolotów
wraz z obsadą.
Pierwszą pracą, jaka oczekiwała tak zorganizowany referat,
było zdjęcie naszej gr ani cy wsch o dnie j.
Po ustaleniu łącznie z delegacją Z. S. S. R. przebiegu linji granicznej, przeprowadzały oddziały trjangulacyjne W. I. G. i Ministerstwa
Robót Publicznych ciągi poligonowe wzdłuż granicy, nawiązując je do
istniejących punktów trygonometrycznych, w miejscach zaś gdzie
punktów tych w pobliżu nie było - do punktów specjalnie w tym celu
ustalonych drogą obserwacyj astronomicznych. Celem otrzymania
tych punktów na kliszy, oraz dla ułatwienia orjentacji lotnikom, sporządzono wokoło wymienionych punktów w_yraźne znaki, występujące
jaskrawo z pośród szarego pokrycia terenu (Rys. 1). Nadmienić należy,
że na licznych odcinkach granicy, a specjalnie na Polesiu orjentacja
wogóle była bardzo trudna, szczególnie zaś dla lotników z powodu
fatalnego w owym czasie podkładu mapowego, jak również skutkiem
właściwości samego pokrycia terenu, t. j. bagien i lasów o jednolitym
wyglądzie, wreszcie wskutek skąpej ilości miejscowości, oraz rzadkiej
sieci komunikacyjnej. Prawidłowy lot bez jasnych linii i plam terenu
i bez określonej formy drogowskazów był poprostu nie do pomyślenia.
Z gotowemi zdjęciami lotniczemi udawano się następnie w teren,
aby na miejscu ustalić wszystkie szczegóły dotyczące klasyfikacji
dróg, nazw miejscowości i t. p.

Rys. 1 a Znak

Rys. 1 b
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wylożonlJ brzeziną.

Układanie

znaku na bagnie.

"' "' ,.

-Rys. 2.
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Mapa fotograficzna .
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Rys. 3.
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' pieszo przez ostępy
Przebywanie dziennie dziesiątków kilometrów
leśne, przez uroczyska bagienne, przebywanie wbród rzek w porze
chłodnej, najprymitywniejsze odżywianie się oraz codzienna zmiana
kwatery, a nierzadko i nocleg pod gołem niebem -oto warunki tych
żmudnych prac.
Ponieważ zdjęcia lotnicze zawsze różnią się między sobą pod
względem podziałki (skutkiem nierównomierności
lotu i wynikających stąd różnych wysokości,
oraz różnych kątów nachylenia osi optycznej
kamery fotograficznej względem poziomu), musiały zatem być prostowane t. j. doprowadzone
do rzutu _poziomego i jednolitej podziałki
(1 : 100.000). Zdjęcia wyprostowane naklejano na
arkusze, na które zostały uprzednio naniesione

Rys. 6. Fotomapa z naniesionemi warstwicami i uwydatnioną sytuacją (1 : 10.000).

Wiadomości Służby
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wszystkie punkty geodezyjne danego odcinka
i w ten sposób powstawała mapa fotograficzna
(fotomapa, Rys. 2) z której były sporządzane plany
sytuacyjne również w tej samej podziałce (Rys. 3) .
. Chociaż zdarza się czasem tu i ówdzie
spotykać mniej lub więcej uzasadnione, lecz
najczęściej przesadzone zarzuty dotyczące natury technicznej i rentowności tej pracy, to
jednak przyznać należy, że przezwyciężywszy
szereg trudności między innemi nawet i natury
dyplomatycznej (z powodu rzekomych zalatywań
nad teren Z. S. S. R.), zasługuje ona, pomijając
inne jej wartości, na podkreślenie, że b y ł a
pierwszą w Polsce zakrojoną na tak
s z e r o k ą s k a 1 ę, i ż e p r z y n i o s ł a s z e reg bardzo ważnych doświadczeń tak
dla personelu fotogrametrycznego, jak również
dla lotników.
Mimo użycia aparatów przeważnie typów
starszych, lotnicy dokonywali całego szeregu
pięknych lotów fotograficznych ponad miejscowościami często na mapie nieuwidocznionemi,
gdzie nieuwaga i zboczenia od pasa granicznego szerokości 5 m., pogiętego nieraz w fantastyczne zygzaki, odbijało się dotkliwie i mogło
spowodować długie i przykre błądzenie nieraz
i konieczność lądowania na nieodpowiednim
terenie.
Praca ta, ukończona w 1924 roku stanowiła
wartościowy materjał, będący chwilowo podstawą przy uregulowaniu wynikających miej~cowych _sporów granicznych, została też wyzyskana przy reambulacji oraz przy opracowaniu
i kartograficznem map.
Długość granicy wschodniej wynosi około
1400 kim., powierzchnia terenu zdjętego około

JAMIIO,

rAllłfOtltH

e

GRANICA POLSKO-ROSYJSKA
PODZl~tKA f : 6.000.000

Rgs. 4. Schemat granic9
wschodniej pokrytej zdj,;ciami lotniczemi.
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POKRYTY

TEREN
ZDJĘCIAMI

LOTNICZEMI

-

TEREN
POMIERZONY

PODZIAŁKA

Rys. 5.

1:300.000

Schemat pobrzeża pokrytego zdjęciami lotniczemi.
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3000 kim. (Rys. 4), z czego połowa przypada na teren rosyjski.
Długość mapy fotograficznej wynosi około 140 m.
Dalszemi pracami Referatu Fotogrametry cznego
były pomiary szeregu O b o z ó w ć w i c z e b n y c h przyczem posłu
giwano się metodami wyżej przytoczonemi, z tern, że mapy fotograficzne naklejane na stoliki miernicze podług punktów geodezyjnych
i wymagające tylko nieznacznych wyjaśnień sytuacji, były uzupełniane
warstwicami mierzonemi zwykłemi sposobami tachymetrycznemi .
Zaletą tej metody było to, że nadzwyczaj drobiazgowa sytuacja,
jaką dostawano na kliszy, a zatem i na mapie fotograficznej, uzys1
kaaliśmy nową masę punktów, linij (szachownica pól), a nawet
cieni, które niezmiernie ułatwiały układanie warstwic i wpływały
w znacznym stopniu na dokładność oraz wydajność pracy.
Metodę tę, mającą zastosowanie jedynie w · terenach płaskich,
można uważać za przejściową, gdyż będzie z czasem zastąpiona zdję
ciami stereoautogrametr ycznemi z chwilą posiadania przez Referat
Fotogrametryczny odpowiednich przrządów.
Tym sposobem pomierzono około 300 kim. kw. w podziałce
1 : 10.000, pozatem przygotowano do pomierzenia około 350 km. 2 ,
sfotografowanych z powietrza, między innemi pas wybrzeża morskiego
szerokości 10 km., (Rys 5 i 6) oraz 28 km. 2 sfotografowanych z ziemi
(Tatry Zachodnie). Metody pracy polowej oraz przygotowania
jej do reprodukcji, zostały pod względem dokładności i wydajności
po szeregu prób i doświadczeń w znacznej mierze zmienione i ulepszone tak, że dają wystarczającą dokładność graficzną.
Biorąc pod uwagę niewielką obsadę personalną, posługiwanie się
przyrządami typów starych, oraz trudności, jakie zwykle trzeba zwalczać przy pierwszem stosowaniu metod nowych, można stwierdzić,
że Referat Fotogrametryczny zdołał wykonać dość poważną ilość prac.
Musimy jednak ciągle i głośno powtarzać, że praca nasza jest
w tym kierunku prymitywnem poczynaniem, że w tej dziedzinie nie
dorównu~emy jeszcze iJmym państwom, a to przedewszystkiem
z powodu braku przyrządów nowego typu, dozwalających na automatyczne wykorzystywanie zdjęć lotniczych, jak i ziemnych. Należyte
zrozumienie w sferach decydujących wartości tej gałęzi miernictwa,
która w czasie wojny odegrała tak wielką rolę, a obecnie rozwija
się w szybkiem tępie, cały szereg wynalazków w dziedzinie przyrządów fotogrametryczny ch i udoskonaleń metod pracy, zwoływanie
międzynarodowych kongresów fotogram., powstawanie towarzystw
prywatnych, obfita literatura (niestety, dotychczas tylko w językach
obcych, szczególnie w niemieckim), każe nam wytężyć siły, aby znikł
dystans dzielący nas od szeregu państw przodujących na tern polu.
Referat fotogrametryczny ma możność zaczerpnięcia głębszego
oddechu przez swe częściwe usamodzielnienie oraz powiększenie
obsady personalnej.
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LE DEVELOPPEM ENT ET LES TRAVAUX DE LA SECTJON
DE PHOTOGRAM METRIE ~E L'INSTITUT GEOGRAPHIQ UE
DE L'ARMEE a VARSOVIE.

L'a~teur ?ecńt l'or!~ne ~t ,le developpemen t de la section de photottrammetrifef et f~e son or1gme a 1. an 1920, puis passe une courte revue des
ravaux e ectues pa,r cette secbon.
~n. 1921 . la section fut incorporee a la delegation polonaise de la
comm1ss1on m1xte pour la delimitation de la Pologne et de la Russie
Elle Y effectua le leve, a !'aide de l'aerophoto d'une zone d'environ 1 kim.
la frontiere sur une longueur de ca 1400 klm., c'est
?es. deux cótes
a ?t~e 3000. klm. Ce travail, termine en 1924 constitu un document fort
pr ec!ef ux qm dur?!1t de longues annees, servira a regler tous les differends
re1ab s aux fronberes.
L~ sect~on p~ssa ensuite au leve par avions au 1 : 1O.OOO des cam s
. ,
exerc~ces; Jusqu a pre~ent 300 klm. 2 furent leves a laide de l'aerophofu,
8, kim: par photographte de terre (Tatra occidentales) et ca 350 kim.a
p~ep~res pour des futurs leves. La section a en outre collaboree a la
rev1s1on des cartes.
L' article est muni de 6 figures.
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UTWORZEN IE KWARTALN IKA
,,WIADOMOŚCI SŁUŻBY GEOGRAFIC ZNEJ".
Myśl zorganizowa°:ia własnego wydawnictwa petjodyczfego W. I. G.,
podnoszona niejednokrotn ie na zebraniach Sekcji Geograficznej i w toku
codziennej naszej pracy, doczekała się urzeczywistnie nia. Po pokonaniu
licznych trudności natury finansowej i formalnej przez Komitet Organiza·
cyjny kwartalnika, w dniu 8 marca b. r. ukazuje się Rozkaz Dzienny
W. I. G., którego wyjątek poniżej przytaczamy.

WojskowlJ lnsi1jtut Geograficzny.

ROZKAZ DZIENNY Nr 14.
Warszawa, dnia 8 marca 1927 r.

Kwartalnik nWiadom~ści Redakcja: Opierając się na uchwale „Sekcji
Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej"
Służby Geogr~ficzne J"
.
L. 1850,27.
s kł a d re d a k c11.. k wart a1ok res'Iam nas t ępuJący

nika „Wiadomości Służby Geograficznej ": Redaktor - Mjr. Lewakowski
Jerzy, Sekretarz - por. Zarychta Apolonjusz, Skarbnik - por. Kraczkiewicz Jan, Administrator - u. c. Królikowski Zdzisław.
Wewnętrzne zorganizowani e pracy redakcji powierzam mjr. Lewakowskiemu, podług zasad przyjętego statutu.
K o mi te t R e d a kc y j ny: kpt. Biernacki Francis zek, kpt. Czarnota
Jan, por. Czarnota Tadeusz, por. Czarnecki Stanisław, mjr. Jankowski
Ksawery, prof. Dr. Jezierski Wacław, Mjr. Karbowski Aleksander, prof.
Dr. Krassowski Jan, płk. Kreutzinger Józef, prof. Dr. Lencewicz Stanisław,
mjr. Lewakowski Jerzy, por. Pietkiewicz Stanisław, kpt. Rychlewski Józef,
por. Stocki Aleksander, ppłk. Surmacki Władysław, por. Zarychta Apolonjusz.
Podając powyżej skład „Komitetu Redakcyjnego ", którego przewodnictwo obejmuję osobiście, mam przeświadczenie, oparte na dobrej woli
i fachowem doświadcz~niu wszystkich Członków Komitetu, że praca nad
nadaniem właściwego kierunku pismu i utrwaleniem jego podstaw na
wszechstronny ch źródłach nauki i życia, będzie postępować pewnie i stale.
P ó p arcie ogół u: Powi.adamiając pp. oficerów W. I. G. o powstaniu kwartalnika, który jest nietylko oficjalnym organem W. I. G.
i Sekcji Geograficznej T . . W. W. ale powinien się stać ośrodkiem duc h o w e j j e d n o ś ci, j a k o w y r a z n a u ko w e j w s p ó ł p r ac y n as
ws z y s t ki c h, wzywam ogół pp. oficerów, a wszczególności panów Kie·
.rowników Wydziałów, Szkół, oraz przewodniczącego SekcJi Geograficznej
T. W. W. · do usilnego stałego popierania pisma, uważając to ze względu
na dobro służby za obowiązek naszego stanu.
Szef Wojskowego Instytutu Geograficznego

(-) Kreutzinger
Pułkownik.

Rozkaz powyższy, powołujący nasz kwartalnik do życia, następnie
poparcie- udzielone uprzejmie przez Pana Szefa Administracji Armji, ugruntowały naszą pracę. Wielkie zainteresowan ie ze strony sfer naukowo5

,
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geograficznych i naszych pp. oficerów, dobra wola, bezinteresowna i serdeczna współpraca, jaką P. T. Współpracownicy oraz Komitet Redakcyjny
niezwłocznie okazali, stawia nas w prawdziwie szczęśliwe położenie:
m oż e my m i e ć p e w n o ś ć t r w a ł e g o r o z w oj u c z as o pi s m a.
Powodzenie to niechaj będzie coraz szersze i pełniejsze, leży to
w mocy współpracy Wszystkich.
Do tej współpracy właśnie gorąco wzywamy, a Wszystkim, którzy
zaofiarowali nam ją dotąd, wyrażamy szczere podziękowanie.
Redakcja.

D ZJAZD SŁOWIAŃSKICH GEOGRAFÓW I ETNOGRAFÓW
W POLSCE 1927 R.
II Zjazd Słowiańskich Geografów i Etnografów odbędzie się w Polsce
w czasie od 2-go do 13-go czerwca 1927 r. Zagraniczni członkowie Zjazdu
oraz część polskich jego uczestników pomieszczonych będzie w specjalnym pociągu sypialnym, w którym odbędą podróż po Polsce.
Podczas tej podróży Kongres otwartym zostanie w Warszawie,
zamkniętym w Krakowie, ponadto odbędą się posiedzenia plenarne i sekcyjne oraz wycieczki w różnych miastach Polski. Prace zostaną zorganizowane w ośmiu sekcjach, a mianowicie:
1. Kartografja, Geofizyka, Geodezja, Meteorologja, Klimatologja, Hydrografja. 2. Geomorfologja i Geologja. 3. Fitogeografja. 4. Zoogeografja„
5. Geografja człowieka i gospodarstwa. 6. Antropologja, Demografja, Etnografja, Socjologja. 7. Geografja regjonalna. 8. Geografja historyczna„
Histotja geografji, Dydaktyka geografji.
Zarys programu podróży zjazdowej podajemy poniżej.
t.

Marszruta.

(Niektóre szczegóły programu są tylko ramowe).
2 c z e r w c a: D z i e dz i c e - Ka t o w i c e, koleją i popołudniu : 4 - 5
wycieczek samochodami, z których 1-sza obiera drogę : Katowice - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza, Grodziec, Szarlej, 2-ga Katowice - Murciki
i z powrotem przez Katowice do Szarleju, 3-cia dla zwiedzania osadnictwa jeszcze nie ustalona, 4-ta przemysłowa, Katowice - Chorzów Szarlej. Wszystkie wyjeżdżają o 1-szej z Placu Wolności w Katowicach„
zjeżdżają się o godz. 5-ej w Szarleju, gdzie po godzinnym odpoczynku.
nastąpi wspólny wyjazd do Srebrnicy oraz Tarnowskich Gór, skąd samochody wracają próżne do Katowic. {Sekretarz Komitetu Katowickiego
P. Prof. Betleja, Katowice, Gimnazjum Państwowe, Mickiewicza 13).
3 c z e r w c a: P o z n a ń. Godz. 1O- odczyty informacyjne o Polsce.
Godz. 18 - wycieczki: 1) geol.-morfol. Rataje - Szeląg - Fabianowoj
2) kulturalna (zabytki - muzea) i 3) gospodarcza (fabryki). Godz. 20 przedstawienie w operze. Godz. 22-raut w magistracie. {Sekretarzem Komitetu Poznańskiego jest P. Prof. Bolesław Olszewicz, Aleja Marcinkowskiego 3).
4 czerwca: Gdynia. Wycieczka do Kamiennej Góry. Obejrzenie
portu. Wycieczka na półwysep Hel statkiem. Z Helu koleją wycieczka
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etnograficzna do Jastarni. Powrót do Helu i statkiem do Gdyni. (Przewodni-

czącym Komitetu w Gdyni jest Komandor Rummel, Dyr. Floty handlowej).
5 czerwca: Wa~s~awa. 1~ .Przyjaz~ na Dworzec Główny
(godz. 8 rano). 2) Załatwieme spraw i mformacJe w biurze Zjazdowem

nc1; ?worcu (8 - rano). 3) Uroczyste zebranie inauguracyjne na sali miejskteJ w ratuszu (10 - 12): a) Wstępne przemówienie Prezesa Centr.
Komitetu Org. prof. Romera i zaproszenie do prezydjum przedstawicieli
państw obcych, b) Przemówienie Rządu, c) Przemówienie w im. St. M.
U:ar~zawy,. d) Pr~emówienie w im. Towarzystw Naukowych, e) Przemów1eme ,w. n~. Um~ersytetu, f} ~rzemówienie delegatów państw obcych
(Przemowtema tr~aJą me dłużeJ mż 3-5 minut każde). 4) Obiad (13-15)
wyda~y prz~z ~m. Spr. Zagr., dla oficjalnych przedstawicieli państw.
5) Zwtedzame miast~ samochodami (15-18). Marszruty będą dostarczone
przez p. Al. Janowskiego. 6) Przedstawienie w Teatrze Wielkim (19t - 22).
6 c z e r w c a: W ar s z a w a. 1) Zebranie plenarne ukonstytuowanie
· (9z--1
1
•
się Jaz d u w . mwersy t ecie
~ 21 ). 2) Z wiedz anie miasta
w grupach piechotą, tra~waJem lub samochodam!: a) Wystawa Kartograficzna urządzona
przez. W oJskowy Instytut Geograficzny (Gmach byłej Szk. Podchorążych,
al. UJazdowska), b) Muzeum etnograficzne (Gm. Muzeum Roln. i Przemysłu), c) Muzeum przyrodnicze (Uniwersytet), d) Wystawa krajoznawcza
(Resursa, ~bywat.elska), e) Instytut Nauk Antropologicznych Tow. Nauk.
Warsz. (Smadeckich 8). 3) Obiad (14 - 16) miejsce nie ustalone. 4) Posiedzenia Sekcyjne w Uniwersytecie (15! - 18). 5) Odjazd z Dworca Głów
nego do Wilna (~3 - 23!). Przewodniczący Komitetu miejscowego p. Wła
dysław Massalski, Warszawa, Praga, Marcinkowskiego 6 m. 10, sekretarz
Dr. Jerzy Lo~, Warszawa, Flory 3. Komitet pomocniczy Wojsk. Inst.
Geogr., ul. Wilcza 64, tel. 34-90.
.
7 c z e ,r ~ c a: , ~ i I n o. Z~iedz~nie mias~a (8-1 ~). Popołudniu wyci~czka, kto~eJ częsc ~orfologiczna. i etnograficzna skieruje się do Trok,
zas geobotamczna do Zielonych J ez10r. Wyjazd wszystkich uczestników
z placu Katedralnego o 2-giej popołudniu, powrót około 7-ej wieczór.
(Sekretarzem Komitetu Wileńskiego jest P. Prof. Rydzewski, Wilno,
Zakrętowa 15).
8 czerwca: Przejazd: Wilno -Łuniniec - Lwów.
9 c z e r w c a: L w ó w. W godzinach 8 - 1O rano zwiedzanie miasta.
P?południu wycieczki, z których ustalona dotąd tylko jedna, geobotan!czna do Janowa, około 30 kim. Morfologiczna na Roztocze możliwa, ale
ntepewna, tak sam~ etnograficzna. (Komitet, na czele którego stoją: Wojewoda Paweł Garapich, prof. Romer, Lwów, Długosza 25, jako etnograf
prof. Adam Fiszer, Lwów, Mikołaja 4).
'
O c z e ~ w c a: P r ze j.a z d L w ó w - B o r y s ł a w - C h ab ó w k a.
PostoJ 4-godzmny w Borysławiu. Zwiedzanie zagłębia naftowego.
, 11 c z er w c a i C h a b ó w k a - Z a k o p a n e - T at r y - C h aw ka. Ze .wzg!ędów technicznych zostaje pociąg Kongresowy w Chaowce. Teg?z dn~a. wyrus~ają wprost z. Cha1?ówki wycieczki samochodowe. A m1anowic1e: wycieczka geologiczna i etnograficzna z Chabówki
P~zez Zakopane do Morskiego Oka i z powrotem z zatrzymaniem w Kuź
~tcach, mo~fologiczna z Chabówki przez Zakopane do doliny Kościelskiej
1
z powrotem. Wszystkie wycieczki dojechałyby z Chabówki do miejsca
swych studjów między godz. 5! a 7! rano i zgromadziłyby się w Kuźni-
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cach na wspólnv posiłek i tańce góralskie o godz. 7-mej wieczorem.
Wróciłyby stamtąd do Chabówki w god~inach 9-ta do 11-tej.
.
.
12 czerw ca: Kr a k ó w. W godzmach rannych (8-10) zw1edzame
miasta. Wycieczki popołudniowe: a) etnograficzna do Bronowic (15 klm.),
b) geobotaniczna do Bielan i Woli J~stowskJe_i (ró~nież 15 kl~.), c). mor:
fologiczna piesza skierow:ana na Kopiec. Koscmsz~. W szys!kte ~yc1~czk1
odbędą się w czasokres1e od 3 - 5-teJ popołudmu. Rozw1ązame Z1azdu
i odjazd różnemi pociągami.
2. Spis referatów.
(Wykazaliśmy jedynie referaty więcej 'związanę z dziedziną wojsk?wej służby geograficznej. Przy referatach, których miejsce wygłoszema
jest zdecydowane, podano miejscowość w nawiasie).

Sekcja I.
Sawicki - Kraków: ,,Atlas Jezior Tatrzańskich".
Piątkiewicz - Kraków: ,,Prace stereofotogrametryczne nad nową
mapą Tatr" (Kraków).
Semerad - · Brno: ,, Geodeticke zakłady a roganizace w Ceskoslowensku".
Jankowski - Warszawa: ,,Przyczynki do nowej teorji zakłóceń j!eoidalnych (Warszawa).
W einberg - Leningrad: ,,Etat actuel des connaissances geophysiques
concernant de territoire de l'Union des Republiques Sovetiques Socialistiques".
Weinberg - Leningrad: ,,Le passe et le present de l'Observatoire
Geophysique Centrale et les formes desirables de renfoncer la cooperation
des instituts centrales geophysiques slaves de l'Observatoire".
Cermak - Praga: ,,Nowa budova vojenskeho zemepisneho ustavu
ceskoslovenske republiky".
Pick - Opava: ,,Hydrologicke pomery promieniste povidy Visly". .
Moniak - Lwów: Metoda rysowania blokdiagramów i zastosowame
ich w geografji i geologji" (Lwów).
Peterka - Praga: ,,La determination d'un point de l'espace dans .la
fotogrammetrie aerienne".
Peterka - Praga: ,,Essai sur la topographie aerienne contemporaine
aux Etats Unis".
Szwykowski, Bastamoff i Witkiewicz - Moskwa: ,,Expose des ree·
cherches theoriques experientales sur les instruments et apareils meteorologiques poursuivies a l'Institut Geographique de Moscou".
Matakiewicz - Lwów: ,,Droga wodna Wisła - San - Dniestr - Prut
(Bałtyk - Morze Czarne) z połączeniem do Lwowa".
· Sekcja II.
Kettner - Praga: ,,Les facides balto-pologne de l' ordovivien inf er·
rieur (termadocien) en Boheme (z pokazami).
Andrusov - Praga: ,,Sur la geologie de la zone de Klippes carpa ·
tiques de la Slovaquie".
Limanowski - Wilno: ,,Stosunki morfolo~iczne Wileńszczyzny w oko·
licach Wilna i Trok".
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Rydzewski - Wilno: ,,Morfologja i morfogeneza półwyspu Helu".
W einberg - Leningrad: ,,Essai de definition mathematiques des notions
geomorphologiques fondamentales".
Teisseyre - Lwów: ,,Le probleme de tassement des Karpates et
reman~ues sur l'analyse morphologique".
Świderski - Warszawa: ,, O charakterze jednostek tektonicznych
Karpat".
Kamińska - Poznań: ,,O pochyłościach w krajobrazie nizinnym".
Gontarska - Poznań: ,, O rozmieszczeniu wysokości względnych po
obu brzegach Wisły środkowej i dolnej".
Kołodziejska - Lwów: ,,Morfologja Wyżyny Małopolskiej w świetle
studjum profilów podłużnych".
Teisseyre - Lwów: ,,Mapa powierzchni szczytowej Karpat jako przykład nowej metody geomorfologicznej i geotektonicznej".
Ochocka - Lwów: ,,Mapa wysokości względnych w Polsce".
Tscherniawsky - Podebrady: ,,Shema de la tektonique de l'Ukraine".
Danes - Praha: ,,Spadove krivdy Vitavy v okoli prażskim".
Zych - Lwów: ,,Tektonika polskiej części Podola".
Czort - Kraków: 1,Podział Beskidów zachodnich (Magórskich) i śred
nich wraz z ich podgórzami na podstawie wysokości względnych".
Sekcja III.
B. - Kraków: ,,Podstawy wydzielania pięter roślinności
w Tatrach i Beskidach Zachodnich" (Kraków).
Motyka-Kraków: ,,Elementy geograficzne we florze porostów Polski".
Turowska - Kraków: ,,O posługiwaniu się nazwami miejscowości do
wyznaczenia zasięgów geograficznych drzew w Polsce" (Kraków).
Niedziałkowski - Warszawa: Metody klasyfikacyj typologiczno-leś
nych a fitosocjologja".
Pawłowski

Sekcja IV.
Jakubski - Poznań : ,,Pokaz mapy zoograficznej Świata" (WarszawaKraków),
Sekcja V.
Dvorsky - Praha : ,, Caracteres communs aux pays slaves".
Woźniakowski - Krzemieniec : Pasterstwo wysokogórskie w Czarnohorze" (Lwów).
Woźniakowski - Krzemieniec: , Gestość nazw na Podolu" (Lwów).
Sawicki- Kraków: ,,Osa 'ctwo na
o nic Polski".
Blondel - Paryż: ,,Sur les trans orma 10ns a ra1res en Europe ort
tale dans les pays słaves et Roumanie".
Syriste - Praga: ,,O rozmieszczeniu i życiu gospodarskiem kolonji
czeskich na Wołyniu".
Pawłowski -Poznań: ,,Wpływ granicy politycznej na pewne zjawiska antropogeograficzne".
Pawłowski - Poznań: ,,O rozmieszczeniu ludności
olskiej w wojeomorskiem".
Grodzic 1 wów: ,,Rozmieszczenie ludności na Polesiu".

/

WIADOMOŚCI StUŻBY GEOGRAFICZNEJ

70

Wąsowicz -

ludności

Lwów:
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,,Mapa narodowości w Polsce według spisu

1921 ".

Czyżewski - Lwów: ,,Regjony drzewno-gospodarcze Polski".
Deszczka - Poznań: ,,p rozmieszczeni dQlllÓw iesz){aln eh wiejskich w Polsce".
Jezowa - Poznań: ,,Geografja ruin w Polsce".
Ziemska - Poznań: ,,Rzut oka na drogi żelazne zwykłe w województwie poznański em".
Piątkowski - Lwów: ,,Stosunki narodowościowe w województwie
wołyński em".
Ormicki - Kraków: ,,Kartograficzne zobrazowanie zjawisk gospodarczych" (Kraków).
Kubijowicz - Kraków: ,,Podstawowa mapa antropogeograficzna miast".
Sekcja VI.
Mydlarski - Warszawa. ,,Struktura antropologiczna Polski i zagad,
·
. nienia poboru wojskowego" (Warszawa).
Mydlarski - Warszawa: ,,Zagadnienia typów budowy fizycznej na
ziemiach Polski" (Warszawa).
Se kej a VII.
Janowski - Warszawa: ,,Idea i praca krajoznawcza" (Warszawa).
Kolbuszewska - Poznań: ,,O rozmieszczeniu błot w wojew poznań'
skiem i pomorski em".
de Martonne - Paris: ,,Principe d'une disision geographique des
Karpates".
Sekcja VIII.
Almagia - Rzym: ,,Sur les cartes geographiques de la Pologne construites en Italie".
Sawicki - Kraków: ,,Pułkownika Heldensfelda zdjęcia topograficzne
południowego Królestwa".
Buczek - Kraków: ,,Karol Perthees, kartograf króla Stanisława
.
Augusta".
Semkow~cz - Kraków: ,,Komisja Atlasu Historycznego Polski".
Semkow1cz - Kraków: ,,Mapa Małopolski z doby Sejmu Czteroletniego".
Romanowska - Lwów: ,,Zmiana w zalesieniu byłego Królestwa
Kongresowego w ciągu stulecia". ,
Jacyk-:- Lwów: ,,Stopień dokładności na mapach XVII w."
Olszew1cz-Jakubowicz - Poznań: ,,Projekt wydawnictwa p. t. ,,Monumenta Poloniae Cartographica".
Dobrowolska - Kraków: ,,Studja nad osadnictwem w dorzeczu
--Wisłoki".
uczek- ~aków: ,,Mapy wojew. Bracławskiego p. Seweryńskiego".
,Jakubowski -- Warszawa: ,,Nowoodnaleziona mapa polska Śpisza
XVIII wieku" (Warszawa, Kraków).
Houl - Praga: ,,Prispevek a metodam vojenskeho popisu . zeme
w dobe valek Napoleonskych".
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W. I. G. w Kongresie,

W Zjeździe Słowiańskich Geografów i Etnografów wezm1e udział
jako przedstawiciel M. S. Wojsk. Szef W. I. G. Pułkownik Kr e u tz i n g er,
podejmując równocześnie przewodnictwo S e kc i i I w obradach zjazdowych. Do prac przygotowawczych w organizacji Zjazdu zostali wyznaczeni.
Mjr. Lewakowski i 'por. Pietkiewicz.
W. I. G. Wykonywa mapę orjentacyjną Zjazdu w skali
1 : 1.500.000, pozatem Komitet organizacyjny oddał W. I. G. do opracowania kartograficznego i reprodukcji m ap ę g eo 1ogi cz n ą prof. Nowaka
i m ap ę s z a łaś n i c twa w Tatr ach dr. Pacewiczowej.
Uczestnicy Kongresu otrzymają kartotekę z kompletem map obejOkładkę tytułową kartoteki wykonał por.
mujących tereny podróży.
Podjadek-Słupeczański.
W. I. G. urządza wraz z Sekcją Geograficzną T. W. W. wystawę
kartograficzną w lokalu „Szkoły Oficerów Służby Geograficznej" (Al. Ujaz-

dowskie !), celem zorjentowania uczestników Zjazdu o stanie kartografji
polskiej.
Do przewodnika zjazdowego będzie dołączony biuletyn W. I. G.
Przy nawale terminowych prac służbowych, wyjeździe oficerów
topografów w pole i ograniczonych budżetem warunkach, W. I. G. dokłada
jednakże wszelkich starań, aby wykończyć na czas podjęte roboty.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI GEOGRAFICZNEJ T. W. W.
Sekcja Geograficzna T. W. W. ukonstytuowała się w dniu 3.XIl.23 r.
Wytyczny program Sekcji Geograficznej miał na celu przyczynienie się
do ogólnego dorobku wiedzy wojskowej i wykazanie doniosłości i potrzeb,
int~resujących armję oraz społeczeństwo, zagadnień z dziedziny wiedzy
geograficznej. Z tych też powodów Sekcja Geograficzna postawiła sobie
za zadanie:
1) popularyzować zagadnienia wiedzy geograficznej w kołach wojskowych przez oddziaływanie osobiste oraz przez organizowanie popularnych odczytów z dziedziny geografji, uwzględniając w pierwszej linji
potrzeby wojskowe;
2) dążyć do pogłębienia fachowej wiedzy w dziedzinie służby geograficznej, przez zorganizowanie twórczej pracy naukowej oraz pracy
hibljograficzno-krytycznej wewnątrz sekcji.
Sekcja Geograficzna liczy ogółem 177 członków w tern 17 z poza
Warszawy - członków-korespondentów.
W przeciągu 1924 r. odbyły się 4 posiedzenia, oraz zostały zorganizowane odczyty: mjr. B us b a c-h a p. t. ,,Zadanie służby geograficznej
podczas wojny", mjr. Karbowskiego p. t. ,,Marchand'a-Topografja w zastosowaniu do artylerji", ppłk. Dr. Jaworskiego p. t. ,,Weinfeld'a - Tablice
statystyczne Polski".
Przyjęto projekt, aby podjąć opracowanie tematu: ,,Granice państwa
.
pod względem geograficznym i opisowo-statystycznym".
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W 1925 roku Sekcja Geograficzna odbyła 4 posiedzenia. W wykonaniu programu wysuniętego przez Zarząd Główny T. W. W. opracowano
referat popularny p. t. ,,Przeszłość, przyszłość i stan obecny mapy polskiej". Referat ten, opracowany siłami zbiorowemi, został rozesłany
wraz z mapami pokazowemi do wszystkich O. K. oraz członków-kores
pondentów. Referat ten zawierał materjał na dwa do trzech wykładów
1 został tak ułożony, by każdy fachowiec z łatwością mógł podjąć się
wygłoszenia go.
W dziale naukowym zaznaczyło się dążenie do zapoznania się
z nowemi metodami pracy zagranicą oraz do samodzielnej twórczości
naukowej; wynikiem tego były następujące referaty:
,,Uwagi o przeprowadzaniu wywiadu przy triangulacji" - ref. por.
Serafin.
,,Zmodyfikowanie rzutu Albersa" -ref. inż: Kolanowski.
„Djagram siatki geograficznej w rzucie gnomicznym do odnajdywania
odległych radjostacyj - ref. ppłk. Konig.
,,Suwak logarytmiczny i jego zastosowanie w praktyce topografa" -ref. por. Pietkiewicz.
,, Warstwice czy poziomice" - ref. kpt. Biernacki.
Program prac Sekcji Geograficznej na rok 1926, miał obejmować
oryginalne referaty dyskusyjne, jako zasadnicze zajęcia wewnątrz -sekcji„
referaty spr:awozdawcze, ponadto większe rozprawy oryginalne, wreszcie
referaty kraJoznawcze.
W dniu 24 marca 1926 roku odbył się w Oficerskiem Kasynie Gar:..
.
mzonowem odczyt prof. Eugenjusza Frankowskiego p. t.: ,,Lud na ziemiach
~olski". Dalszym ciągiem odczytu była wycieczka do Muzeum Etnograficznego w dniu 30 marca 1926 r. pod kierownictwem prof. Frankowskiego.
W ~niu 20 .lipca 1926 roku odbył się odczyt por. Zarychty p. t.:
'!~e?~~af1czno-polt~yczna sytuacja stanów południowych republiki brazyh!sk1e1 . Odczyt. 1lu~trowany był przeźroczami, dającemi szereg nader
ciekawych scen 1 widoków, dotyczących krajobrazu, życia i obyczajów
republiki brazylijskiej.
Na po.siedzeniu. w dniu 18.X.1926 r. Sekcja Geograficzna uchwaliła„
na podstawie memo11ału, przedstawionego przez por. Zarychtę konieczność wydawania specjalnego czasopisma o charakterze naukowym, poświę
conego zagadnieniom wojskowej służby geograficznej.
Na tym~e posiedzeniu .został wyłoniony komitet organizacyjny powyż
szego czasopisma w składzie: prof. Krassowski, kpt. Biernacki por. Ja'
miołkowski, por. Pietkiewicz, por. Zarychta.
. Na p~siedzenił! w ~niu 19.XI.1926 r. został przyjęty projekt regulammu ~ekcJi Geograficzne} opracowany przez Komisję złożoną z kpt. Sokołowskiego, por. Salacha i por. Tyszkiewicza.
. Na temże. posiedzeniu por. Zarychta w imieniu Komitetu OrganizacyJ~ego czasopisma odczytał projekt, przedstawiający zadania i cele .czasopisma, . skład r~dakcji i administracji oraz program na przyszłość.
W .spra~ie. ustalenia ty~ułu czasopisma została ogłoszona ańkieta, w rezultacie ktoreJ ustaloRo, ze przyszłe czasopismo nosić będzie nazwę Wia"
domości Służby Geograficznej".
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W roku 1926 zostały odczytane oraz wygłoszone następujące sprawozdania i referaty: Kpt. Biernacki „Warunki ortogonalności siatki geograficznej w rzutach kartograficznych", Kpt. Biernacki „Rzut Roussilhe 'a
i jego zastosowanie dla Polski", Por. Adamski „Polesie", Por. Pietkiewicz
"Sprawozdanie ze zjazdu geologów polskich w Wilnie", Mjr. Roeder
·
HSprawozdanie ze zjazdu fotogrametrycznego w Berlinie".
opracona
konkurs
ogłosił
Zarząd Sekcji Geo~raficznej T. W. W.
wanie tematu p. t.: ,,O sposobach przedstawienia terenu na mapach".
Sąd konkursowy wyznaczył drugą i jedyną nagrodę w sumie 100 zł.
por. Pietkiewiczowi Stanisławowi.
Dnia 31.L b. r. dotyczczasowy zarząd ustąpił, poczem na zebraniu
dnia 12.II. b. r. został wybrany nowy zarząd w składzie: przewodniczący
Ppłk. Surmacki, zastępca Mjr. Lewakowski, sekretarz Por. Salnicki
i skarbnik por. Romanow.
Do dnia 1 maja zorganizowano następujące odczyty: kpt. Biernacki - ,,Rzut wielościenny", ppłk. Surmacki - 11 Kartograficzne potrzeby
artylerji i ich aktualne rozwiązanie", prof. Rutkowski - · ,,Morfologja
terenów morenowych", prof. Janczewski - 11 Kartografja terenów morenowych", prof. Jaczewski - ,,Szlakiem wyprawy zoologicznej ś. p. dra
Chrostowskiego przez Amerykę Połudn.", por. armji francuskiej G. A.
Sauzey - 11 Przez Afrykę Centralną wzdłuż równika", kpt. Biernacki ,,Rzut Roussilhe'a i jego porównanie z rzutem Lamberta-Gaussa".
Zarząd sekcji postanowił w okresie wiosennym i letnim zwrócić
całe zainteresowanie w kierunku współpracy z Komitetem Organizacyjnym
II Zjazd u Sł o wiań ski c h Geografów i Et n ogr a f ów w Po 1s ce.
Wyłoniony z sekcji komitet na posiedzeniu w dniu 14.III b. r. wydzielił
z pośród siebie trzy s ekcje: sekcję gospodarzy, sekcję wyd a wn i cz ą i sekcję wy s t a w o w ą.
Z ad a n ie S e kc i i Go sp o dar z y: opracowanie krótkiego biuletynu o organizacji i pracach wojskowej służby geograficznej w Polsce,
oraz instrukcji dla gospodarzy, oprowadzających członków zjazdu po wystawie. Pomoc komitetowi miejscowemu w obowiązkach gospodarzy.
Z ad a n ie S e kc j i Wyd a w n i c ze j: opracowanie kartoteki zjazdu
w myśl wskazówek Komitetu Głównego oraz przygotowanie katalogu
wydawnictw W. I. G. wraz z odpowiedniemi załącznikami.
Z ad a n ie Sekcji Wystaw owej: zorganizowanie wystawy, obejmującej prace i dorobek W. I. G., oraz w razie możności dającej przegląd wojskowej przeszłości kartograficznej w Polsce.
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CZARNECKI
Porucznik W. I. G.

PRACE KARTOGRAFICZNE W ROSJI SOWIECKIEJ.
Zeszyt lutowy miesięcznika rosyjskiego, wychodzącego w Moskwie,
,,Gieodiezist" z r. 1926 zawiera ciekawą „ Kronikę prac kartograficznych",
w której wyszczególnione zostały ważniejsze prace kartograficzne, prowadzone obecnie w Z. S. R. R. Sprawozdanie to chociaż nie odźwierciadla
całkowicie stanu rzeczywistego prac dokonanych, daje jednak orjentację
jakie prace kartograficzne Rosji carskiej są kontynuowane, jakie prace
nowe · zostały wykonane, względnie zapoczątkowane, oraz jakie metody
stosowane są obecnie w pracach kartografji wojskowej. 1)
Widzimy tu przedewszystkiem, że mapy dawne w skalach, zastosowanych do podziałek calowych są zachowane i prowadzone nadal, mają
iednak one z czasem ustąpić miejsca mapom o skalach dziesiętnych. Tak
więc granica map 1:42.000 i 1:84.000 dochodzi tylko do południka Puł
kowo, zkąd zaczynają się nowe mapy o skali 1:50.000 i 1:100.000. Na
mapach tych warstwice wyrażone są w metrach. Po za tern nowe mapy
posiadają większą ilość barw . .Rzuty stosowane w nowych mapach mają
być zasadniczo dwóch typów: w mapach szczegółowych do skali 1: 1.000.000
włącznie rzuty wielościenne, dla skal mnjejszych rzut stożkowy, opracowany przez prof. T. Krasowskiego w 1921 r. 2).
Prace nad sporządzeniem i wydaniem map skoncentrowane są przeważnie w 4-ch instytucjach, posiadających własne oddziały kartograficzne.
Instytucjami temi są: 1) Wojskowy Urząd Topograficzny (Wojenno Topograficzeskoje Uprawlenje), 2) Wyższy Ur z ą d Geod ezy j ny (Wyzszeje Gieodieziczeskoje Uprawlenje 3 ), 3} Kom is ar ja t
L u d o wy S p r a w W ew n ę t r z ny c h i 4) Ko m i s a r j a t L u d o w y
Kom u n i kac j i. Prócz tego w mniejszym zakresie prace kartograficzne
prowadzą: Gos i zda t (Państwowe Wydawnictwo, były Sytin}, Gosp łan
(Państwowa Komisja Planów}, W y d z i a ł N a u ko w o - Te c h n i cz ny
W. S. N. C h. (Wyzszij Sowiet Narodnago Choziajstwa) i inne instytucje.
Rozpatrzmy kolejno prace, wykonywane przez poszczególne instytucje :
I Wojskowy Urząd Topograficzny (Wyzszeje Topograficzeskoje
Uprawlenje}. Część Europejska Z. S. R. R:'):
1) Mapa 1-wiorstowa (Wierstowaja karta) 1:42.000.
Mapa obejmuje przestrzeń na zachód od południka Pułkowo do gra·
nicy Z. S. R. R. Około 60 % mapy tej, pokrywającej terytorjum Z. S. R. R.,
1) W jednym z następnych zeszytów damy szczegółowy opis obecnej organizacji
.
pracy kartograficznej w Z. S. R. R.
2) W obliczeniach ma być przyjmowany elipsoid Bessela.
Wprowadzenie w mapach rosyjskich południka Greenwich staje się również aktualne.
3) W końcu 1926 r. przemianowany na Giedieziczeskij Komitiet W. S. N. Ch. (Wyzszago Sowieta Narodnego Choziajstwa).
4) Dawny podział Rosji na: Rosję Europejską i Azjatycką, zmieniono na: Część Europejską i Część Azjatycką Z. S. R. R. (Jewropiejskaja czast' i Azjatskaja czast' S. S. S. R).
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częściowo zdjęto nanowo, częściowo zreambulowanb w r.
sporządzona jest z klisz heljograwurowych i aluminjowych.

1925.

Mapa

2) Mapa 2-wiorstowa (2-ch wiorstowaja karta) 1:84.000.
Mama obejmuje przestrzeń od zachodniej granicy Z. S. R. R. do
południka Pułkowa. Wydano 980 arkuszy, z których 316 po r. 1918. Do
1918 r. mapa miała dwa kolory, arkusze opracowane po 1918 r. są przygotowane do wydania w trzech kolorach (sytuacja - czarna, rzeki - niebieskie, warstwice - bronzowe). 2/ 3 arkuszy wydawane są z klisz heljograwurowych, 1/ 3 z aluminjowych.
3) Mapa 3-wiorstowa (3-ch wiorstnaja karta) 1:126.000.
Mapa wydana na 517 arkuszach, dopełniona na wschód 208 arkuszami wydania czasowego (bez rzeźby terenu) oraz 67 arkuszami pasa
Leningrad-Psków-Witebsk--Czernihów-Odesa'; częściowo poprawiona
podług reambulacji 1922 r. Mapa grawerowana na miedzi.
S. R. R. (10-ti
4) Mapa 10-wiorstowa specjalna Części Europejskiej
,
wiorstnaja spiecjalnaja karta Jewropiejskoj czasti) 1:420.000.
Mapa wydana na 177 arkuszach. Od 1918 r. opracowano nanowo
11 północnych arkuszy Części Europejskiej i poprawiono 16 arkuszy
zachodnich. Mapa grawerowana na miedzi, wydawana w 4-ch kolorach.
5) 25-cio wiorstowa wojskowa mapa komunikacyjna (25-ti wiorstnaja
W ojenno-Doroinaja karta) 1: 1.050.000.
Mapa wydana jest na 27 arkuszach w 4-ch kolorach, grawerowana na
kamieniu.
6) 40-to wiorstowa wojskowa mapa strategiczna Europy środkowej
(40-ka wiorstnaja Stratiegiczeskaja Karta średniej Jewropy) 1:1.680.000.
Mapa zawiera 12 arkuszy w 4-ch kolorach, grawerowana na kamieniu.
7) Mapa w skali 1:50.000 (Karta masztaba 1:50.000).
Mapa obejmuje rejon na wschód od południka Pułkowo. Dotychczas
opracowano 170 arkuszy. Mapa wydawana jest w 3-ch kolorach z klisz
aluminjowych. ·
8) Mapa w skali 1: 100.000 (Karta masztaba 1: 100.000).
Sporządzenie tej mapy idzie równolegle do wydania mapy w skali
1 : SO.OOO, ponieważ otrzymywana jest ona bezpośrednio z mapy 1 : SO.OOO
drogą fotograficzną. Wydawana jest w czterech kolorach z klisz heljograwurowych (sytuacja - czarna, rzeki - niebieskie, warstwice - bronzowe,
lasy- zielone).
9) Mapa W skali 1: 200.000 (Karta masztaba 1: 200.000).
Wymiary arkuszy tej mapy 2° dług. i 40' szerok. Mapa wydawana
jest w 6 kolorach z klisz heljograwurowych. Rzeźb a terenu wyrażona
warstwicami co 20 metrów z jednoczesnem cieniowaniem. Dotychczas
sporządzono 15 arkuszy.
10) Mapa w skali 1: 1.000.000 (Karta masztaba 1: 1.000.000).
Wymiary arkuszy mapy i nomenklatury przyjęto t akie, jak w mapie
Mapa ta ma zamienić istniejącą 25-cio wiorstówkę.
międzynarodowej.
Dla Części Europejskiej i Azjatyckiej przygotowano 35 arkuszy.
11) 5-cio wiorstowa Mapa Kaukazu (5-ti wiorstnaja Karta Kawkaza
1: 2/0.000).
Do mapy tej dołączone są części Turcji i Persji.
Prócz zasadniczych .wydawnictw Wojskowy Urząd Topograficzny
wydał od r. 1918 następujące mapy ogólne:
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1) ,,Mapa administracyjn a Części Europejskiej Z. S. R. R." w skali
1 : 3.000.000, wydana na 2-ch arkuszach.
2) ,,Mapa administracyjn a Części Europejskiej Z. S. R. R." (,,Administratiwnaja karta Jewropiejskoj czasti") w 'skali 1 : 2.500.000 (60 wiorst
.
w calu) na 6-ciu arkuszach.
3) ,,Mapa administracyjn a Z. S. R. R." w skali 1 . to.OOO.OOO.
4) ,,Mapa fizyczna Europy" w skali 1 : 4.000.000 na 4-ch arkuszach.
5) "Mapa fizyczna kuli ziemskiej" w skali 1 : 20.000.000 na 2-ch
arkuszach (półkule).
6) ,,Mapa hypsometrycz na średniego i południowego pasu Części
Europejskiej Z. S. R. R. L,Gipsomietric zeskaja karta śriedniej i jużnoj
połosy Jewropiejskoj Czasti") w skali 1: 1.500.000 na 6-ciu arkuszach.
II. Wyższy Urząd Geodezyjny (Wyzszeje Gieodieziczesk oje Uprawlenje, obecny Komitet Geodezyjny W. S. N. Ch.).
'
Instytucja ta wykonuje prace następujące:
1) Wydanie z płyt aluminjowych planszetów zdjęć polowych w skali
1 : 25.000 i 1 : 50.000, oraz arkuszy mapy w skali 1 : 1.000.000. Od dn.
1-go lutego 1925 r. do dn. 1-go stycznia 1926 r. wydano 170 arkuszy
planszetów i map. Od 1926 r. planszety zdjęć topograficznyc h mają być
wydawane z dodatkowym opisem terenów, zawartych na mapie. W tym
celu przy oddziale kartograficzny m W. Urz. Geod. zorganizowana została
„Redakcja do opisu planszetów", która drukuje 1-szy opis do planszetu
H-37 - 80-B.
2) Sporządzenie w rzucie prof. Krasowskiego szkieletów map : Części
Europejskiej Z. S. R. R. w skali 1 : 1.500.000 i Części Azjatyckiej Z. S.
R. R. w skali 1 : 5.000.000 i przygotowanie do nich klisz. Obie mapy
opierają się na dużej ilości punktów, hydrografja i komunikacja możliwie
szczegółowe. Nazwy miejscowości podane będą na oddzielnych kliszach,
ponieważ ilość ich będzie się mieniać w zależności od celu mapy.
3) Grawura na miedzi „Mapy okolic Moskwy" w skali 1 : SO.OOO.
Mapa ta jest sporządzana na podstawie ostatnich zdjęć topograficznyc h.
Wyższ. Urzędu Geod. Ma być ona wydana w 5 kolorach z terenem
warstwicowym .
4) Sporządzenie Mapy niwelacyjnej Części Europejskiej Z. S. R. R
w skali 1: 2.500.000 na podstawie wszystkich dotychczasow ych prac niwe.
lacyjnych.
Prócz tego W. Urz. Geod. wydaje katalog punktów astronomiczny ch,
przyczem każdy zeszyt katalogu odpowiada 1 arkuszowi Międzynarodo
wej Mapy Świata 1 : 1.000.000. Do każdego zeszytu będzie dodany arkusz
mapy z oznaczeniem na nim pr,a c geodezyjnych i kartograficzny ch.
W druku 6 arkuszy.
Prócz tych prac W. Urz. Geod. przystąpił do opracowania Mapy
przemysłowej Z. S. R. R.

III.

Komisarjat Ludowy Spraw

Wewnętrznych.

Instytucja ta opracowała 3 mapy administracyjn e w rzucie prof. Kra.
sowskiego, które miały być wydane w 1926 r.
na 2-ch
6.000.000
1:
skali
w
R."
R.
S.
Z.
a
administracyjn
1) ,,Mapa
arkuszach.
2) ,,Mapa ścienna Części Europejskiej Z. S. R. R." w skali 1 : 2.000.000
na 4-ch arkuszach.
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3) ,,Nowa mapa Części Europejskiej Z. S. R. R." w skali 1 ; 3.000.000
na 2-ch arkuszach. (mapa ta ma zamienić starą mapę, wydaną przez
Kom. L. Spr. W.).

IV.

Komisarjat Ludowy Komunikacji.

W przygotowaniu 2-gie wydanie mapy komunikacyjne j Części Europejskiej Z. S. R. R. w skali .40 wiorst w calu, oraz schemat kolei żelaznych.

V. Ważniejsze prace innych instytucyj.
Gosp/an (Państwowa Komisja Planów) poruczył W. Kamienieckiem u
sporządzenie mapy ekonomicznej Z. S. R. R. na jednym arkuszu.
Wydział Naukowo-Tec hniczny W. S. N. Ch. (Wyzszij Sowiet Narodnago Choziajstwa) sporządza pod redakcją prof. Siemionowa-Tiań-Szań
skiego „Mapę dezymetryczną Części Europejskiej Z. S. R. R.". Mapa ma
wykazać szczegółowo stosunek gęstości zaludnienia z wyjaśnieniem gęs
2
tości zaludnienia na 1 w. w poszczególnyc h obszarach. Skala mapy
1: 420.000, arkuszy 145. Za podstawę służy mapa 10-cio wiorstowa. Jako
czasowo za pierwszy południk przyjęto Pułkowo (zasadniczo ma być
Greenwich).
Ta sama instytucja opracowuje pod redakcją C. Malawkina mapę
mineralnych materjałów budowlanych na obszarze Części Europejskiej
Z. S. R. R. Za podstawę służy mapa 25 wiorstowa.

FRANCISZEK BIERNACKI
Kapitan W. I. G.
GŁOS

NIEMIECKI O KARTOGRA FJl POLSKIEJ.

W „ Z e i t s c h ri ft d e r G e s e 11 s c h a ft f ii r E r d k u n d e 1925 ",
zamieszczono na 36-ciu stronach dłuższy artykuł pióra P. Wilhelma Hartnack'a p. t. ,,Entwiklung und Stand der Kartographie im Gebiet der Republik
Polen". Aczkolwiek duch artykułu idzie konsekwentni e po linji ogólnej
polityki Niemiec w stosunku do Polski, cechuje go jednak, w sprawach
rzeczowych, do ść duży objektywizm, nad którym trudno przejść do porządku
dziennego. Dla ~zynników zainteresowan ych niektóre uwagi ze strony
niemieckiej mogą mieć wpływ na metody pracy naszej wojskowej służby
geograficznej.
Pisarz niemiecki przyznaje, że kartografja Polski przedrozbioro wej
rozwijała się znakomicie i że rokowała wielką przyszłość o ile by w swym
rozwoju nie była podcięta przez losy historyczne, ze po upadku Polski,
nasza myśl kartograficzna kultywowana była na emigracji - dzieła jednak
narodowego w stylu nowoczesnym Polska nie posiada.
„Dopiero od lat 6-ciu moze być mowa o dążeniu do stworzenia
polskiej kartografi, która w rzeczywistości nie na własnych nogach
stoi, lecz posługuje się przejściowo materjałem państw zaborczych".
„W roku 1919 powstał Wojsk. Inst. Geogr., którego organizacja
znajduje się jeszcze ciągle w stanie płynnym. Stan miernictwa w Polsce
jest tego rodzaju, że pięć instytucyj z jmuje się pomiarami, lecz nie
~ewnątrz jakiejś wspólnej ramy, ale bez organiczonego związku między
sobą; jest to zjawisko, które do niedawna można było zauważyć
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prawie we wszystkich państwach Europy. Min. Pob. Publ. prowadzi
prace tńangulacyjne i niwelacyjne, pomiary ?liast, ~r-~nic państwowych
i częściowo kataster w b. zaborze pruskim. Mm1sterstwu Skarbu
podlega katasfer Małopolski. Całkiem odmienne pomiary przeprowadza Min. Reform Rolnych dla swych celów i nie jest przytem
związane żadnemi pełnomocnictwami ani instrukcjami z Ministerst~em
Robót Publicznych. Min. Spraw Wojsk. przeprowadza lokalne tnangulację, przedewszystkiem zaś zdjęcia topograficzne. Akademja Nauk
prowadzi wreszcie niwelację precyzyjną. Pozatem niejeden urząd
własnemi siłami prowadzi samodzielne pomiary, wymagające wewnętrznego związku. Ciężkie szkody, jakie powoduje podobny brak
organizacji, wywołały dążność do zjedno~zenia ~omiarów kraju w jednej
instytucji państwowej pod jednolitym k1erowmctwem.
„ Najbardziej zajmującemi pracami z pośró~ wyko~ywan.ych
w Polsce są prace Wojsk. lnstyt. Geogr., temu bowiem oprocz .tna!1:
gulacyj lokalnych i zdjęć topograficznych przypada przynaJmm~!
opracowanie map. Można zauważyć z krótkiego okresu kartogr~f11
polskiej, która ani naukowo, ani technicznie nie była przygotowana
do swego zadania, godne uwagi dążenie, aby od przedrukó~ prac
obcych przejść do własnej twórczości. Usiłowania w tym k1erm_iku
są zrobione, do osiągnięcia celu jest jednak bardzo dalek.o. Wo1sk.
Inst. Geogr. uznał, że celem stworzema narodowego polskiego dzieła
kartograficznego należy się zwrócić do :prac zaborców i stw~rzyć wt~~
sposób pierwsze wydanie Mapy Polski 1 : 100.000. - ~a .się tu. m~1eJ
więcej do czynienia z kopją tnaterjału po~s!awow~go 1 ?Ie z!111em, t?
faktu; że nie może tu być mowy o pols~1eJ ory~malneJ tw?r~zos.c1.
Praca umysłowa zawarta w rysunku teJ mapy Jest własnosc1ą memiecką, austrjacką lub rosyjską. Zaznaczenie tego niema na .celu
bynajmniej złośliwej krytyki Wojsk. Inst. Geogr. do czego mema
zresztą powodu. Każde inne państwo napewno post:1piłoby tak sam?,
o ile znalazłoby się w równie szczęśliwem położemu, aby mogło się
oprzeć na dobrych pracach poprzedników. Jednakowoż może to
charakteryzować, z jednej strony rozwój powojennej P.o!skiej kart?grafji, z drugiej zaś trzeba zapobiec, w imię beztronnośc1 i w mteresi~
naukowym, przecenianiu zbyt silnie z polskiej strony podkreślane}
twórczości w tern pierwszem wydaniu mapy. Praca polska przy teJ
mapie jest tylko zewnętrzna. Nawet wielkość arkuszy jest ~iejednolita, a dzieło, które swą orjentacją opiera. ;az na. tym. drugi. ,r';z
na innym południku, pomimo zaszczytnej polski.eJ dobreJ ~?lt przeJ~cta
do własnej twórczości, nie może sobie rościć pretensJi do dzieła
narodowego.
Z druóieJ'
strony nie da się zaprzeczyć, że nawet materjał pod0
"
• .. T a k'ie
stawowy
b. państw zaborczych pozostawia wiele do życze~ia
podstawy nie mogą wydać dzieła kartograficznego, odpowiadaJącego
współczesnym wymaganiom, dzieło takie nie powstanie również. przez
reambulację i przerysowanie na nowo, jak to się praktykuJe ~la
drugiego wydania mapy taktycznej Polski. Przykład Austro-Węgie.r,
po pośpiesznie przepro adzonem trzecim zdjęciu kraju w okresie
1869 - f887 i wykonanej jednocześnie reambulacji, powinien być
ostrzeżeniem. Starannie przeprowadzona rembulacja równa się pod
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względem trudności i kosztów nowemu precyzyjnemu zdjęciu, a przestarzałe podstawy są do tego celu raczej balastem, niż pomocą.
Szybko przeprowadzona reambulacja popra~i ~oprawda mapę, ale
jej dobrą uczynić nie może. A polska reambulacJa Jest przeprowadzona
nadzwyczaj szybko. Do maja 1924 r. Wojsk. Inst. Geogr. wydał

14 arkuszy nowego wydania, zreambulowanych przez Polski Korpus
Topografów. Wydanie czterokolorowe. Znaczna część reambulacji , ·
jest jeszcze nie wyzyskana.
.
.
.
„Nie należy pominąć milczeniem, że W. I. G. me bierze pełneJ
odpowiedzialności za reprodukcję map, o ile nie były one wykon:ine
własnemi siłami, tak co do wydania, jak i co do druku. Dla wielu
arkuszy, wykonywaq.ych przez firmy prywatne W. I. G. przyjął tylko
zewnętrzną odpowiedzialność. Trzeba jednak powiedzieć, że i wtedy
wykonanie odbywa się pod nadzorem państwowym i że koniec końców
i w tym wypadku Instytut ponosi zupełną odpowiedzialność.
. .
„Nie można było zdobyć żadnych informacyj co do wykonama
postanowień konferencji w sprawie organizacji miernictwa państwo
wego. Nie zajmując żadnego stanowiska, loja!nie jednak. możem~
stwierdzić, że wykazują one z jednej strony mezadowoleme Polski
ze swych dotychczasowych dzieł kartograficznych, z drugiej zaś
dowodzą woli Polski, rozpoczęcia twórczej pracy, w stosunku do
swojej urzędowej topo - i kartografji".
Tak - nie bez pewnej słuszności - piszą Niemcy o naszej kartografji.
Potwierdza to w sposób dobitny, wysuwaną kilkakrotnie z kół fachowych,
konieczność wkroczenia na racjonalną drogę pracy.
Pierwsze wydanie mapy taktycznej Polski jest zwykłą kontrreprodukcją map b. pań~tw zaborczych. Fachowcy ~oj~k. In~t. ~eoąraficznego
jasno sobie zdawali sprawę, że kontrreprodukcJa me zmiem oblicza mapy,
że wydane tą drogą mapy pozostaną w istocie rzeczy niemieckiemi,
austrjackiemi lub rosyjskiemi, będąc tylko zewnętrznie polskiemi. Do tego
zmusiła potrzeba życiowa. Mapa taktyczna Polski 1: 100.000, jako reprodukcja map b. państw zaborczych, nie jest dziełem kartograficznem nar?dowem i z tego każdy oficer zdaje sobie doskonale sprawę. KartografJa
polska nie rości sobie takich pretensyj. Jakaś mapa kraju na bieżące
potrzeby wszak była konieczna, a W. I. G. wybrał do osiągnięci:1 t~go
celu drogę najszybszą. Odnosi się wrażenie, że autor artykułu memieckiego nie przestudjował dokładniej kartografji polskiej, bowiem nigdy ni~
uważaliśmy kontrreprodukcji 1: 100.000 za alfę i omeg~ mapy taktyc~neJ.
Przeciwnie, wytykaliśmy od czasu do czasu wady materJału map. b. panstw
zaborczych, a rzecz jasna, że te same wady powtórzyć się musiały w polskiej
kontrreprodukcji.
Oblicze mapy zmienia się radykalnie w „Mapie Polskiej 1 : 100.000",
opartej na reambulacji i na nowem zredagowaniu i wykreśleniu oryginału
mapy. Mapa ta stanowi znaczny krok naprzód i jest. dziełem ~wórczym
kartografji polskiej. Wprowadza jednolitość co do skalt, co do pierwszego
południka, co do znaków konwencjonalnych. Mapy Polskiej 1 : 1OO.OOO nie
można uważać za ostateczne rozwiązanie skartowania obszaru Rzeczypospolitej, nie powstała ona bowiem drogą redukcji zdjęć oryginalnych,
opartych na jednolitej triangulacji Polski i dlatego dla czynników kompeteQtnychl ustęp artykułu niemieckiego, gdzie mowa o reambulacji i nowem
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do myślenia. Dopóki nie będzie przeprow adzony
triangula cja i niwelacj a, oraz uskutecz nione nowe
kraju:
pomiar
ny
racjonal
- dotąd
zdjęcie - mniejsza o to, jaką metodę ustali do tego celu nauka:
pomnii
ego
narodow
dzieła
kraju,
mapy
snej
nie będziemy mieli nowocze
piskiej.
kultury
kowego
Z drugiej strony warunki w jakich pracuje Wojsk. Inst. Geogr. brak
odpowie dniego lokalu, wygodn ych kreślarń i nowocze snego wyposażenia
technicz nego, wreszcie brak w pewnych działach doświadczonych specjalistqw, których mogą wyrobić tylko długie lata praktyki , wymagały dużo
troski, aby, borykając się na każdym kroku z trudnościami, stworzyć
iednak mapę współczesną, stanowiącą obecnie jedyną podstawową mapę
Polski;
zdjęciu, może dać dużo

II.

MIĘDZYNARODOWY

KONGRES FOTOGRAMETRYCZNY.

Korzystając z notatek udzielon ych nam przez
podajem y nieco wiadomości o przebieg u Kongres u.
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p. majora Roedera ,

W dniach od 22-go do 27-go listopad a b. r. odbył się w Berlinie
II Międzynarodowy Kongres Fotogram etryczny . Z zaproszo nych dwu
swych
tysięcy osób brało udział przeszło 300. Kraje całego świata wysłały
iczny
Geograf
lnśtytut
y
Wojskow
że
należy,
ić
przedsta wicieli. Podkreśl
w Pradze wysłał na Kongres wszystk ich pracown ików z Oddziału F otogrametryczn ego. Polskę reprezen towali: inżynierow,ie Dąbrowski, Leszczyński,
Niedziel ski, profesor owie Piątkiewicz i Weigel oraz mjr. g'oeder (W. I. G.).
Towarzy stwo Fotogram etryczne istniejące od
Międzynarodowe
roku 1907 składało się dotychcz as dwuch sekcyj: niemieckiej i austrjack iej.
podziału
Uchwały posiedze nia ogólnego na II Kongres ie wyraziły potrzebę
towarzy stwa na Hczni~jsze sekcje - Polska, Rosja i kraje nadbałtyckie
. - Repremiały tworzyć jedną sekcję pod nazwą „Wscho dnia Europa"
zym
najbliżs
w
iż
jąc,
zaznacza
towali,
zaprotes
Rosji
zentanci Polski i
czasie utworzo ne będą własne oddzieln e sekcje.
Celem Międzynarodowego Towarzy stwa Fotogram etryczne go jest
propago wanie i udoskon alanie fotogram etrji. Towarzy stwo organizu je
zjazdy, zebrania i wystawy , na których jest możność podziela nia się
wzajemn ie nowemi zdobycz ami i doświadczeniami.
II Kongres Fotogram etryczny rozpoczął się uroczyst em otwarcie m
przez ministra spraw wewnętrznych. W zakres program u wchodziły:
ji nauwykłady fachowe (6 godz. dziennie ), zwiedza nie różnych · instytuc
efotogram
prac
i
ntów
instrume
wystawy
firm,
i
w
kowych, zakładó
ski.
towarzy
wieczór
wreszcie
nice,
politech
w
h
trycznyc
W okresie Kongres u wygłoszono między innemi następujęce referaty :
Inż. Scheide r - Bern: Wyniki fotogram etryczny ch próbnyc h zdjęć
rji. Radca Szober - Wiedeń: T erro-ste reo - fotogram etrja na
Szwajca
w
Ateny:
usługach austrjac kich zdjęć katastra lnych. Prof. Lamped arios Lwów:
Weigel
Prof.
Grecji.
w
prace
czne
T erro- i aerofoto grametry
Madryt:
i
sasmend
Y
sasisY
de
Kap.
Polsce.
w
etryczne
fotogram
Prace
Fotogra metrycz ne prace Departa mentu Wojenne go. Prof. dr. Finsterwalder - Monach jum: Zastosow anie fotogram etrji w terenach wysokogórskich dla celów naukowy ch. Dr. Dock - Wiedeń: Stereofo togra-
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m~trja . z~stosow ana .d~ po~iaró w leśnych. Prof. dr. Miethe - Berlin:
Khsze t ftltry dla zdJęc powietrz nych. Leiber- Berlin: Zalety czerwon oczułych ~lisz dla zdjęć lotniczyc h. Proi dr. Hugersh off - Drezno: ,,Aerokartogra f nowe ~ykonan ie atitokart ografu. Prof. dr. Zaar - Briinn:
Kolorowa fotografj a na usługach fotogram etrji. Prof. dr. Jerszoff Moskwa :,, Fotogram etryczne prace w Rosji i przyrząd do przekształceń
na
"Sok?ł?ff · Do~en! Dakh~w. - Charków : Fotog_rametryczne prace im
niemieck
języku
w
drukiem
wyJdą
Ykramie~ ~Wym!emo~e wyzeJ referaty
ę „ Wiadomości Służby
1 mogą ~yc ~a ządame sprowad zone przez Redakcj
GeograficzneJ ").
. Poz~t~m od?yły się o~czyty publiczn e: P.płk. Boelke: - O zastosowaniu Z?Jęc po~ietr~ nych i fotogram etrji na wojnie. Dr. inż. Ewald: ZnaczeI1te zdJęc lotniczy ch dla gospoda rki i nauki.
Z o?~ziałów .wygłaszanych przez poważnych fachowc ów różnych
narodow osci ~ poz!o1!1u wys~a~y - w.ogóle z całego przebieg u II Kongresu .- nale~y .miec przeswia dczeme, że fotogram etrja stanęła na
wysokim. _poziomie rozwoju i jest nieocenioną dziedziną miernict wa

pr:zyszłosci.

Następny Kongres naznacz ony został na rok 1929 w Szwajca rji.

•

•

SPRAWO -Z DANIA
Travaux de la Section de geodesłe de l'Union geodesique et
geophysique internationale tome 2, publie par le secretaire
G. Perrier. Rapports generaux etablis a l'occasion de la
Rome 2 - 10 Mai 1922.
premiere. assemblee generale Paris - au Secretariat de la Section - 78, rue d'Anjou (8°) 1925~
Tom in 4° zawiera:
Sprawozdanie z _pomiarów szerokości, azymutów i długości geogra.
ficznych oraz długośct wyznaczonych na drodze radjowej przez H. L. P „
Jolly.
Sprawozdanie o dewjacjach pionu przez de Groaff-Hunter.
Sprawozdanie o pomiarach względnych natężenia siły ciężkości przez
Prof. E. Soler.
Opracowanie .P.omiarów astronomiczno-geodezyjnych, wykonanych
w Afryce ZachodmeJ, przez kapitanów Boullier Casson-Barbi Laborde
'
'
i Bary, w redakcji Majora Ed. de Martonne.
Sprawozdanie p. G. F. Dodwell o wyznaczeniach różnic długości
w Australji.
Sprawozdanie z pomiarów siły ciężkości wykonane w latach 19121922 przez G. Sans Hezelin w Hiszpanji.
Jak widać z powyższego spisu treści tom Sprawozdań przedstawia
się nader poważnie i interesująco.
Zestawienie wykonane przez H. L. P. Jolly' ego zawiera sprawozda.
me .z danyc!i, będąc~ch w związku z wyznaczeniami, współrzędnych geograficznych 1 azymutow, w okresie czasu od 1912-1922 r. Okres ten
łączy się ~ezpośrednio ze sprawozdaniami zamieszczonemi w pracach
dawn~go międzynarodowego związku geodezyjnego.
~a ~ońcu artykułu mamy nader przejrzyste i dokładne tablicowe
zestaw1eme otrzymanych wyników, które są uszeregowane według poszczególnych państw.
Na~t~pnie Major M~rtonne podaje nadzwyczaj interesująpe zestawie-·
.
nte .wym~ow oraz do~wt~dczeń uzyskanych przez oficerów służby geog~a!1czne1 pod~zas p~m1.arow astronomiczno-geodezyjnych w Afryce ZachodmeJ. Czytelmk zna1dz1e bardzo drobiazgowo opisane wszelkie czynności
przygotowa~c.ze, ~o pomiarów w krajach, w których nie ~amy jeszcze
dostateczneJ dosc1 wyznaczonych punktów astronomicznych, jak należy
p~zygotowywać o?s~rwacje i jak należy obserwować, zwłaszcza narzędziem
rowny_c? _wyso~o~ct, ab">: osiągnąć jak największą dokładność pomiarów·
w mozhw1e krotk1m czasie.
Sprawozdanie p. G. de Groaff-Hunter zawiera wiele ciekawych
dewj~cji kierunku pionu. W sprawozdaniu są podane
dan~c~ co
wymk1 6 p~n.stw, ktorych komisje nadesłały odpowiednie dane, a więc:.
Kanada, !JanJa.' Sta_ny Zjednoczone, Holandja, Serbja i lndje. Z powyż
szych panst~ Je~yme tylko Stany Zjednoczone i Indje dały wyczerpujące
dan.e, odpowiada1ąc na wszystkie pytania rozesłanego uprzednio kwestjolła11~~za ..
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Należy zauwazyc, że pomiary „Survey of lndia" są obliczone na
sferoidzie Everesta o spłaszczeniu= 1 / 300 , 8 •
Prof. Soler podaje wyczerpujące sprawozdanie z pomiarów nad
natężeniem siły ciężkości, wykonanych w różnych krajach, w czasie 19121922. Jest to jak gdyby przedłużenie podobnej bibljografji pomiarów
natężeń siły ciężkości, wykonanych dawniej przez Prof. Borressa. Prof.
Soler odnosi wszystkie pomiary do układu Pots~amskiego. Sprawozdanie
obejmuje 621 pomiarów. Na końcu sprawozdania znajduje się zestawienie
tabelaryczne pomiarów natęzenia ,siły ciężkości oraz wartości poszczegól_
nych pomiarów i redukcyj.
Sprawozdanie S. Hellina daje nam szczegóły pomiarów grawimetrycznych w Hiszpanji oraz zestawienia, zawierające miejscowości (82), w których zostały dokonane pomiary grawimetryczne. Jak z powyższego, krótkiego zestawienia widzimy, tom „Sprawozdań" jest nader bogaty w treść
i zawiera wiele danych.
]. Krassowski.
I

Th. Nłethammer ,et A. Lalive, Devlations de la Verticale et
Iaostasie, pg. 102 1 mapa. (Travaux astron. et geodesłque
executes en Suisse, vol. XVII).

+

Nader interesująca praca, nagrodzona, jako praca konkursowa,
im. Schlaefli; przedmiotem pracy· są b~dania nad odchyleniami
kierunku pionu, zaobserwowane w Szwajcarji, a spowodowane przez
przyciąganie olbrzymiego masywu Alpejskiego. Badania te dotyczą zastosowania teorji Hayforda do 16 stacyj szwajcarskich, rozrzuconych po
calem terytorjum Alp. Niedawno, przed paru laty zmarły, J. F. Hayford,
jeden z twórców współczesnej geodezji fizycznej, wykazał, że nietylko
masy górskie zewnętrzne należy brać pod uwagę w badaniach, wobec
wywoływanych zaburzeń w kierunku pionu, lecz także należy uwzględniać
brak i nadmiar mas, których działanie przyciągające kompensuje te anomalje, zgodnie z dawną teorją , izostazji Pratta, z tą zmianą, iż znajdują
się w całej skorupie ziemskiej. Rachunki, służące do rozwiązania tego
zagadnienia, są stosunkowo proste, jeżeli uczynimy szereg założeń dopeł
niających co do rozmieszczenia mas w głębi ziemi. Dzięki badaniom
Hayforda, można było oznaczyć, ze znacznem przybliżeniem, tę powierzchnię równowagi wewnątrz bryły ziemskiej, nad którą zachodzą zjawiska
kompensacji. Dzięki metodzie Hayforda, różnice pomiędzy odchyleniami
pionu, obserwowanemi i obliczpnemi, zmniejszyły się znacznie, co pależy
uważać za doniosłą zdobypz jego teorji.
Praca omawiana składa się z sześciu rozdziałów, w których ;aznaczono poszczególne częsc1, opracowane przez każdego z autorów.
W pierwszym rozdziale, N ie t ha mm er, profesor geodezji i astronomji
Uniwersytetu w Bazylei, podaje w zwięzłej, lecz nader przejrzystej, formie,
doskonały wykład o dewjacjach kierunku pionu, o wpływie mas zewnętrz
nych, mas kompens-acyjnych; podaje szereg definicyj oraz wzorów, służą
cych do obliczeń. Następnie daje rozwinięcia poszczególnych wzorów,
będących pewną modyfikacją wzorów Hayforda oraz Helmerta, w zastonagrodą
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sowaniu do redukcji topograficznej oraz izostatycznej. Wzory są obszer·
nie komentowane, tak, że zastosowanie ich jest znacznie ułatwione.
W rozdziale drugim, La I i v e stosuje wzory rozdziału 1-go do mate·
rjałów obserwacyjnych 16-stu stacyj sieci geodezyjnej szwajcarskiej; rachunki
są przeprowadzone szczegółowo, wraz z metodą dokładnego przejścia od
wzorów analitycznych do obliczeń stacyj. Przy opracowaniu rezultatów,
podany jest także materjał kartograficzny. Dla jednej ze stacyj (Gurten)
znajdujemy rachunek drobiazgowo przeprowadzony z wszystkiemi częścio
wemi szczegółami; jest to doskonały przykład zastosowania metody Hay·
forda, przerobiony od początku do końca. Przyjemnie będzie dla nas
zauważyć, że wśród materjałów kartograficznych został także użyty
,,Atlas Geograficzny" Pr of. Romer a (pg. 44).
·
Rozdział trzeci jest poświęcony w całości badaniom nad działaniem
kompensującem braków mas; w badaniach tych prof. Niethammer opiera
się na średnich wysokościach, obliczonych z materjałów kartograficznych
i wprowadza szereg uproszczeń rachunkowych we wzorach Ha yforda,
podając niektóre tablice, ułatwiające znacznie redukcje.
Rozdział czwarty jest całkowicie poświęcony badaniom nad głębo
kością warstwy kompensacyjnej od 1OO do 140 kim. i nad wpływem
zmiany tej głębokości na kompensację. Prof. Niethammer oblicza dla
każdej ze stacyj wpływ· zmiany głębokości warstwy kompensacyjnej dla
wartości różniących się od siebie o 20 kim., oraz bada dla każdej skła
dową dewjacji w kierunku południka i pierwszego wertykału. Autor
znajduje~ że zmiana w grubości warstwy może spowodować zmiany skła,
dowej masy kompensacyjnej przekraczające pół sekundy łukowej. Zmiana
głębokości warstwy kompensacyjnej w kierunku południka jest większa,
niż w kierunku pierwszego wertykału. Zjawisko to, w Szwajcarji, jest
zrozumiałe, gdyż jest spowodowane przez wielki masyw Alpejski, najpotężniejszy właśnie w kierunku południkowym.
Rozdział piąty jest poświęcony dyskusji błędów i odchyleń otrzymanych rezultatów; najwięks~a część odchyleń posiada charakter systema·
tyczny, z wyjątkiem odchyleń w wysokości danych stacyj, które to błędy
mają charakter przypadkowy.
W rozdziale szóstym znajdujemy dyskusje rezultatów, otrzymanych
przez autorów. Aby sprawdzić słuszność swoich rachunków, Prof. Nietham·
mer oblicza odchylenia kierunku pionu dla każdej z 15 stacyj, w dwu
założeniach: w puypadku uwzględnienia d;iałania przyciągającego jedynie
tylko mas zewnętrznych oraz w przypadku działania wypadkowego, spowodowanego przez działanie mas zewnętrznych oraz braku lub nadmiaru
wars.tw wewnętrznych kompensacyjnych, zgodnie z hypotezą Pratta. Obli·
czem~ przeprowadzone według pierwszego założenia daje odchylenia od
obse~wowanych dewjacyj kierunku pionu dwa razy tak wielkie, jak obli·
czeme, wykonane według drugiego założenia izostatycznego. Należy tedy
uważać, iż hypoteza izostazji lepiej przedstawia rozkład mas wewp.ątrz
skorupy ziemskiej, aniżeli hypoteza topograficzna.
Jako wynik powyższej pracy należy uważać, iż łańcuch Alpejski jest
skompensowany przez pewien brak masy poniżej poziomu morskiego i
wpływ tego braku masy może być obliczony przy pomocy hypotezy Pratta,
w postaci zmodyfikowanej przez Hayforda.
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Pewne znaczmeJsze odchylenia zaobserwowane można objaśnić, jako
skorupy ziemskiej, spowodowane przez zakłócenie •
mas.
Praca Prof. Niethammera i Laliva niewątpliwie zainteresuje koła
geodetów.
]. Krassowski.
zakłócenia wewnątrz
izostatyczne rozkładu

Rapport of the Imperial Japanese Geodetic Commission Nr IV„
Tokyo, 1924, pg. 65 1 mapa.
T. M atukuma. Deuiation of plumb lines near Takyo.

+

W celu wyznaczenia odchyleń kierunku pionu zostały wyznaczone
dla 15 punktów, w pobliżu Tokjo, współrzędne astronomiczne (szerokość
i długość). Szerokości wyznaczane były według metody Horrebow-Talcott' a, błąd prawdopodobny waha się od+ 0".035 do+ 0".137). Długości
były wyznaczane przez obserwacje czasu przejść gwiazd oraz sygnałów
radjowych, nadawanych przez obserwatorjum w Tokjo.
Wyniki wyznaczeń współrzędnych geograficznych, otrzymane na
drodze obserwacyj astronomicznych, zostały porównane z wartościami
tych samych współrzędnych, wyznaczonych na drodze geodezyjnej. Naj·
większą różnicę pomiędzy odpowiadającemi sobie współrzędnemi, znajdu·
jemy, w szerokości geograficznej, dla Ogawara (+ 20".20), a w długości
geograficznej dla Kirigamine (- 16".2).
]. Krassowski.

Rapport of the ~mperial Japanese Geodetłc Commission Nr V,
Tokyo, 1924, pg. 95.
I. Yamamoto, Observations of Gravity Gradients on N iitsa Oil Field.
Obserwacje wykonane zostały w latach 1918 - 1920 przy pomocy
wagi torjonalnej na 211 różnych stacjach.
Autor wyprowadza gradienty natężenia siły ciężkości dla poszczególnych stacyj i znajduje ciekawe anomalje w okolicach Gosek, gdzie się
znajdują znaczne ilości wody pod ziemią, oraz w pobliżu Szirone, gdzie
od niepamiętnych czasów obserwowano znaczne ilości gazów ziemnych jest to okolica, w której znajdują się pola naftowe.
]. Krassowski.

Teofil Szumański: Zasady Kartografji.
Książnica-Atlas. Lwów-Warszawa 1926.
W ubogiej naszej literaturze kartograficznej pojawienie się podręcz·
nika o rzutach kartograficznych musi być przyjęte z entuzjazmem. Ta gałęź
wiedzy jest w dużym zaniedbaniu. Brak popularnego podręcznika dawał
się odczuwać we wszystkich uczelniach.
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Koncepcja i ujęcie przedmiotu w zasadzie jest bardzo dobra. Nauka
o projekcjach nale~y do n~uk ś_cisłych. Pod tym względem podręcznik, ujęty
bar~zo met~dy~zme, z~~t~ra Jednak pewne drobne usterki. Najważniejsze
•
z mch wym1emmy pomzeJ.
. W, st~ p. D~~nicja p~~edmi?tu kartografii „jako kreślenia powierzchni
całeJ z~em1, lub JeJ częsct - 1est za wąska.· Powszechnie kartografja
uchodzi na naukę zło~oną z kilku różnych działów, a więc: teorji rzutów,
meto~ teoretyczne~o .1 syntetycznego zobrazowania treści, wreszcie metod
sztuki ~~pr~dukcyJneJ. ~zynność wyko~ywana w polu należy raczej do
t~pografJt, !11~ do ~art?&:raf1,1 .. ~e~ultaty p.omtarów topograficznych powszechnie
m~ ,,~n~st s!ę row!11ez pozmeJ na papier w dużej podziałce, np. 1: 25.000",
zd1ęc1~ bo~1em teJ skali us~utecznia się stolikiem i kierownicą, co daje
be~p~sredm<;> rysune.k ~a pap1~rze. w polu. Należy bezwzględnie odróżniać
poJęc!e. skali od p_oJę~ta podz1ałk1, są to bowiem rzeczy różne, niestety,
w ks1ąz_k~ch. myl~1e. ~nteq~ret~~a:1e, . ~omie.szanie pojęć i brak definicyj
ty~h J?O~ęc .n~e wyJ~sma naJw~z~1e1szeJ 1 :podstawowej rzeczy w kartografji.
Rowme~ w1ązą~e stę .tern poJęcia planu 1 mapy nie są należycie i wyraźnie
rozgram~zone 1 zd~fm1owane. ~ końcowych zdaniach wstępu, zapewne
przez m~dopatrzeme, wkradły się omyłki. Mowa jest o funkcjach kąta
prostego 1 o tabelkach tych funkcyj. Chodzi o funkcje kątów wogóle, nie·
tylko kąta prostego.
Dziwi nieco stos1;1nek autora do kwestyj matematycznych. Wszak nie
wy~acza ~ po~:ęczmku poz8:. ~lementarny kurs 6-ej klasy gimnazjum,
a więc zna1omosc t~y~~nometr11 dogarytmowania w podręczniku, przezna·
czonem dla nauczyc1eh 1 studentów geografji w wyższych zakładach naukowych (I) nie może ulegać kwestji. Przeznaczenie tak elementarnej książki
dla , ,,~auc~ycieli i st~~entów" nieco razi, nadaje się ona bowiem raczej
do cw~czen dla. uczmow k!as . wyższych, dla urozmaicenia teorji matetyczneJ. (>ewnemi za~tosowamami. T8;~ zresztą postąpił np. prof. dr. Łomnicki
~ SWOI?J, po?ręczmku trygonometrJi. Dla studentów geografji przydałby
się poziom meco wyższy.

.z

I. Powstawanie i zniekształcenia siatek.

.1. ,.. ,,rzut taki nazywamy prostopadłym ... " Niema rzutu prostopadłego,
!ecz Jest rzu! prostokątn~. Prostopadłe mogą być 2 proste, 2 płaszczyzny
t t. .P·, ale me r~ut. W. kilku miejscach użyto tego niewłaściwego terminu,
dopiero na stromcy 6-eJ mamy termin poprawny: rzut prostokątny.
. ~· Zgodność (= wierność) rzutu we wszystkich szcze«5ółach jak
zdefmJo:wano w końcu str. 1-ej, nie wiąże się koniecznie z poję~iem ~akła·
dalnosc.1 (czy „n~~rywal_no~ci 0 -:-iak pisze autor), obrazu na oryginał, jak
to wymka z trec,c1. Jezeh bowiem skalę rysunku zmienić, zgodność jest
z~chowan?-, l~cz nakładalność znika. W ogóle pojęcie „zgodności rzutu",
uzywane ltczme ~,;óż~ych miejscach ~siążki, jest dość mętnie zdefinjowane.
Często "zg?dnosc uzyto w znaczemu „równość", np. na str. 2-ej, wiersz
16-ty od gory.
O~tatnie zdanie na stronie 2 jest nieścisłe. ,.Zgodność linijna w jednym
tylk~ kierunku"···. Przeciwnie: 1° nie zgodność, lecz poprostu równość i 2'
obwod koła ma mesko~czenie wiele kierunków wyznaczonych przez każdo·
razowe styczne. Chodzi poprostu o równość promieni dla pewnego systemu
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krzywych, mianow1c1e dla równoleżników na kuli i' na obszarze. Kula
nadto ziemska musi być pomniejszona w pewnej t. zw. skali głównej.
3. W drugim wierszu tego punktu jest mowa o „przedstawieniu
w rysunku półkuli ... 11 zaś w 5-tym i 6-tym od dołu mowa o „rzucie pół
kuli". Otóż muszę zauważyć, że w sensie zdefinjowanym dotąd przez
autora, koncepcja punktu 3-go nie będzie rzutem, co zresztą delikatnie
autor sam zaznaczył na początku jako „przedstawienie". W następnych
punktach powtarza się to samo. Dopiero na str. 36 punkt 18 mamy pewne
wyjaśnienie tej kwestji. Należy stanowczo wprowadzić termin 11 odwzorowanie kartog~aficzne", a następnie z zakresu odwzorowań wyodrębnić te
nieliczne, które powstają drogą rzutowania geometrycznego wiązką promienisą to rzuty kartograficzne. Rysunek 3-ci należy uzupełnić promieniami,
.zaś rys. 4 oznaczeniami literowemi.
4. Wycinków nigdy nie można uważać za płaszczyz.nę, raczej należałoby powiedzeć „za· płaskie". Termin „środek rzutu" użyty niewłaściwie.
Środek rzutu jest to punkt O na rys. 1.
6. Na stronie 10-ej użyto terminu 11 kierunki główne". Należało je
.zdefinjować wyraźnie, bowiem odnosi się wrażenie, jakoby zawsze osie
wskaźnicy szły wzdłuż kierunków siatki geograficznej. Osie elipsy, są to
jedyne prostopadłe do siebie średnice sprzężone; niema osi głównych
elipsy, tak jakby jeszcze istniały jakieś inne osie.
7. Ostatnie zdanie wymaga korekty w budowie; raczej należy powie11
dzieć : długość na równoleżniku 60° ...
II. Siatki azymutalne -

normalne.

Dlaczego w tytule nie napisano: odwzorowania azymutalne? Siatka
.
Jest rzeczą wynikającą już z metody odwzorowania, względnie rzutowania.
Również siatka i sieć są to rzeczy nieco różne (zwłaszcza w geodezji).
8. Definicja odwzorowania azymutalnego normalnego - za slab~.
Styczność płaszczyzny z kulą niema nic wspólnego z jej normalnością.
11. Stale powtarza się zła pisownia przy logarytmowaniu. Można
wyciągnąć pierwiastek „z czegoś", lecz nie można brać logarytmu „z cze1, lecz poprawnie
goś". Pozatem nikt nigdy nie pisze log = 0,52284 log 0,3333 = 0,52284 - 1.
12. Str. 23. Przez jeden punkt też można zawsze przeprowadzić
koło wielkie; chodzi tu o to, że 2 punkty kuli w.yznaczają to koło jednoznacznie. Następnie dwa punkty wyznaczają 2 ądcinki łuków koła, trzeba
wyraźnie zaznaczyć, że chodzi o łuk mniejszy od 1t, Ortodroma zdefinjowana za wąsko. Co to znaczy, że ortodroma „wypada zawsze prosto" 1
O~raz jej może być bardzo prosty, a może być też bardzo złożony; natomiast w omawianem odwzorowaniu gnomonicznem obrazem ortodromy
będzie zawsze linja prosta.
14. Zamiast „równokątność 0 używa się powszechnie terminu „wier11
nokątność11, lub poprawniej „ortomorfizm .
15. We wzorach opuszczono w mianowniku promień R (jako czynnik).
Jeżeli przyjąć nawet R = l, to i tak, skoro w liczniku pisze się r, musi
być w mianowniku również R. Ostatnie zdanie na str. 29, jako zestawienie wyrażeń: ,,zachowanie zgodnych kątów .... rzut zwie się rów n ok ą t ny m II najlepiej uwypukla złą terminologję.
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17. Str. 34, zdanie ostatnie: ,,Oglądając globus ... " Otóż przy oglą
daniu może się zdarzyć zupełnie co innego, niż wynika z treści zdania.
Wymaga to uzupełnienia: przy umieszczeniu oka na osi ziemskiej.
Termin „siatka zgodnoobręczowa" - jest tłómaczeniem dosłownem
niemieckiego dziwolągu terminologicznego. Literatura niemiecka, zwłaszcza
u Eckerta jest dość obfita w tego rodzaju nowotwory.
19. Str. 38. ,,1,5708 z poprawką= 1,571". Żadnej poprawki tu nie
'
uwzględniamy, winno być „w zaokrągleniu".
20. Mamy nazwy: ,, sieć równej powierzchni", ,, siec zgodnej
powierzchni" - są to nazwy wprowadzające w błąd. Jedno z dwojga.
Pozatem mamy doskonały termin „odwzorowania równoważne", który dla
.
autora w całym podręczniku jest obcy.
,, ... obliczyć wartość ac na jakimkolwiek stopniu <p"; złe wyrażenie
myśli; winno być raczej : obliczyć wartość ac dla jakiejkolwiek wartości <p".
.Str. 41. ,,Mnożymy tę wartość przez ... podziałkę". Mnożyć coś przez.
podziałkę-doskonałe zestawienie dla uwypuklenia fałszywej terminologji
i nie odróżniania pojęć: skala i podziałka.
21. Str. 42. Ćwiczenie: ,,Czy ortodromy wykreślone w tej siatce
będą proste? - Mogą być bardzo proste, a mogą być też i bardzo skomplikowane. Tu o co innego chodzi.
23. Str. 47. ,,Azymuty, które tworzą z południkiem średnim .. ,''
Co ma oznaczać południk średni? Wszak w każdem miejscu, a więc
i w punkcie głównym mapy, istnieje tylko jeden południk.
W spółrzędnemi azymutalnemi nazywamy biegunowe współrzędne
sferyczne. Współrzędne prostokątne są ich funkcjami. Pod tym względem
w wielu miejscach jest błędne przedstawienie.
„Wyobrazimy sobie koło wielkie ... a dane punkty." Co ma oznaczać
·
to „a", dlaczego nie „i przez"?
Str. 48. ,,Wynik obliczenia wypadnie w kątach". Można coś mierzyć
w metrach, gramach, stopniach, ale nie w kątach, bo to jest wielkość,
a nie jednostka miary danej wielkości.
Str. 49. ,,Długość ta jest częścią koła wielkiego, przecinającego owe
punkty". Koło może przecinać tylko inne jakieś linje; przez punkty może
tylko przechodzić.
Nikt nie mówi: log łuk = 3.63782, łuk = 4343.3. Jest: log sin a =
= 0.81253-1, ma być 0.81283-1.
~tr. ~4 .. ,,W .punkcie o A= O (stycznym) odległość o= O" - przez
P?dame A me Jest Jeszcze określony punkt. Dopiero na końcu, w przypisku, owiadujemy się, że chodzi o punkty na równiku.
Str. 55. Zamiast logsin a 64° 21' winno być logsin 64° 20'.
25. Str. 56. Tekst prawie całej strony (i konsekwentnie w dalszym
.
ciągu . w r?żnych mieiscach) ujęty jest nieściśle. W tytule czytamy:
„prz.eltczen!e odległości o na współrzędne azymutalne dla siatki równej
powi~rzc~m." - {?tóż przedewszystkiem odległości o nie potrzebujemy
przelicza~ na wspołrzędną azymutalną, bowiem samo o jest tą współrzędną.
~a?to o me zależy od tego, jaki rodzaj odwzorowania będziemy rozwaz~lt, bo .prawo odwzorowania wyrazi się pewną funkcją o; samo o jest
Wielkością s.tałą dla danego punktu przy pewnym określonym biegunie
odwzorowama.
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„bb - rzut południka średniego." Czy istnieje kilka południków, że
jeden z nich, średni, wyodrębniamy?"
"Punkty węzłowe sieci na 30°."-Tak nikt nie mówi, lepiej: co 30°.
„Chcąc daną sieć otrzymać ... " Daną? Jaką mianowicie? Z tekstu
wynika, że równoważną, ale wtedy w sprzeczności stoi odkładanie od
punktu styczności O odległości sferycznych• tych punktów - bo wtedy
otrzymamy zupełnie inne odwzorowanie, t. zw. Postela.
„Inaczej jest z odległościami sferycznemi..." i t. d. aż do końca
strony. Całe to rozumowanie jest błędne. Odległości sferyczne nie są inne
dla każdej siatki, jak powyżej zaznaczono. Są one dla danego punktu
stałe, niezależnie od odwzorowania.
Str. 57. "Oto połowę wartości sin o"-to znaczy ł sin o, ma zaś być~
sin ł o; są to rzeczy różne .
26. Str. 59. ,,log 63.7 mm=1,80414". Liczby mianowane nie posiadają
lógarytmów.
30. Str. 65. ,,Odcinamy z punktu <p = 0° ... " To nie określa jeszcze
punktu, lecz wogóle równik.
Str. 65. Ćwiczenie 2. Dlaczego wprowadzono „połowę R", a nie R?
Str. 67. ,,Ale P wynosi
o co innego chodzi.

ściśle .!_ ".
P

Nigdy P nie

może

= . .!_ • Tu
P

31. Str. 70. lg cos o= 0.85724". Wsz~k to nie jest jeszcze log cos o?
Str. 12. ,,zgodnokątnej", ,,pośredniej" - nowe terminy; dotychczas
używał autor: ,, równokątnej" i „siatki prostej". Po zatem we wzorze
c = 2 RP. arc o zbędna dwójka.
Str. 74. ,,Następnie odcinamy•.. odległości sferyczne c." - Otóż c nie
są to wcale odległości sferyczne, lecz ich funkcje.
Na str. 76 na dole przykład liczbowy pomylony.
32. Str. 80, wiersz 4-ty zamiast „u dołu" ma być „u góry." Cały§ 32
jest bardzo dobrze ujęty i może być wzorem, jak takie rzeczy należy
ujmować.

33. Str. 85, wiersz 10-ty od dołu: "wówczas styczne koła są równomoże być tylko 1 koło styczne stożka z kulą lub też
2 koła sieczne.
34. Wiersz 4-ty od dołu: wysokość stożka kołowego i tworząca jego
powierzchni są to rzeczy różne.
40. Str. 95, wiersz 6-ty od dołu: oba równoleżniki wspólne
powierzchni stożka i kuli są sieczne nie styczne.
41. Winno być: 2° <p = (111200: 5). 2 = 22,24 X 2 = 44.5 mm. Tak
samo w następnym wierszu.
Nikt nie pisze w następujący sposób: sin 1° = 0.01745 - log =
== 0.24186 - 2; poprawnie: sin 1° = 0.01745, log sin 1° = 0,24186 - 2.
Różnice w logarytmach winny być wypisane w wierszu pośrednim
między dwiema sąsiedniemi wartościami logarytmów. Oprócz t~go nie
używa się liczb na numerowanie różnic, w znaczeniu użytym w pod-

leżnikami kuli" -

ręczniku.
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44. Wiersz 7. Autor pisze: ,,dwa koła zgodne (ale nie styczne!)".
Zdanie to jaskkrawo uwydatnia nieprecyzyjność myśli (Porównaj uwagę
poprzednią w tej samej kwestji).
Dwie cechy charakterystyczne odwzorowań stożkowych normalnych
są za słabe, należałoby je wzmocnić przez dodanie, że koła równoleżników
są współśrodkowe, oraz że . południki zbiegają się w jednym punkcie,
.
będącym środkiem tych kół.
46. Str. 118. Zamiast „iloczyn osi" - iloczyn wartości.
Str. 123. Zamiast „n ·= (sin Cfo sin 10°) : arc 10°" lepiej pisać:
·
n = (sin 50° sin 10°) : arc 10°.
49. Str. 125. Uwaga, że siatki stożkowe ortomorficzne nie znalazły
szerokiego zastosowania w kartografji jest nieprawdziwa. Przeciwnie,
znalazły bardzo szerokie rozpowszechnienie. Mapy rosyj skie: 10-cio wiorstówka, 25·cio wiorstówka, 40-wiorstówka, 100-wiorstówka są wszystkie
oparte na odwzorowaniu stożkowem ortomorficznem. Tak samo mapy
niemieckie: 1 : 200.000 (nowa), 1 : 300.000, 1 : 800.000, oraz francuskie
mapy 1 : 20.000. We Francji odwzorowanie stożkowe ortomorficzne jest,
od roku 1920, wprowadzone do kartografji, jako podstawowe dla prac ·
kartograficznych wojskowych. Również bardzo liczne mapy atlasowe
są na nich oparte. Niesłuszny jest dopisek na stronie 126. Odwzorowania te mają obszerne zastosowanie przedewszystkiem w kartografji,
mniej w geodezji, która używa przeważnie współrzędnych walcowych,
a nie stożkowych. Nieprawdą jest, że Polska pierwsza wprowadza ten
rodzaj odwzorowania dla map wojskowych. Wystarczy powołać się na
stare mapy rosyjskie, powyżej przytoczone, oraz na świeże francuskie.
Wojskowy Instytut Geograficzny jedynie podał projekt zastosowania tej
siatki do Polski.
50. Str. 130. W geodezji odwzorowanie stożkowe skośne nie ma tak
wielkiego znaczenia, jakie przypisuje autor. Raczej rodzaj odwzorowania
walcowego poprzecznego jest bardziej stosowany (Soldner, Gauss-Kruger).
51. Str. 131. Nie mówimy: ,,kąt mniejszy (od A) o czynnik n".
Zdanie to bowiem świadczyłoby, że A1 = A n, a nie A1 = A • n.
Str. 132. Tytuł tablicy przeglądowej źle zredagowany. We wzorach
opuszczono czynnik R na promień ziemi.
56. Autor używa terminologji: rzuty „zgodnokątne" i „równokątne''.
Trudno zrozumieć z całości książki czem różni się „zgodność" od „równości".
Stopnie południkowe nie zostają wszędzie „zgodne" -jak twierdzi autor,
gdyż w rzucie równoważnym zmniejszają się ku biegunom.
61. Str. 151. Dopisek. Tu właśnie występuje cała jaskrawość braku
określenia kierunków głównychi nie zawsze bowiem południki i równoleżniki na odwzorowaniu są kierunkami głównemi. Właśnie a i b są to
t. zw. moduły linijne w kierunkach głównych i tylko w przypadkach
szczególnych pokrywają się z kierunkami równoleżników i południków.
Bez racjonalnego wyjaśnienia tej kwestji na początku dziełka, gdzie się
wprowadza wielkości a i b, nikt nie przyzna równoważności odwzorowaniu Bonne'a.
64. Str. 156. Trudno się zgodzić z autorem, że nieuznawanie siatek
Zaszło tu znowu pomieszanie dwóch
stożkowych niema słuszności.
pojęć: terminologji z geometryczną interpretacją. Właśnie uwypuklenie,
że nie zawsze terminologja jest w zgodzie z geometryczną interpretacją
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ma bardzo dużo słuszności. Np. odwzorowanie de l'I~le'a t. z~. ,,s~ożk~
siecznego" nie ma nic wspólnego z geometryczną figurą stozka i kult
i nigdy go nie otrzymamy .przez r~z~inięcie stoż.ka sieczneg_o bez. pewny~?,
innych jeszcze czynnosc1. 1 Własme nazywanie „rzu~ami sto~kow~mi
odwzorowań, które przez rozwinięcie stożka ?ig_dy; Ole powstaJą, n!~~a
zbyt wielkiej słuszności i Breusing bardzo przemkhw1e rzeczy te .roz~oz~1ł.
We wszystkich zresztą nowszych podręcz~ikach tak spra~ę ~ą st~ UJmUJe,
np. w doskonałym podręczniku, A. R. Hmksa „Map ProJecbons , (Cam.
bridge 1921) i w bardzo wielu innych.
Trudno też zgodzić się z powszechnie używanym termi?em „rzuty
konwencjonalne". Wszystkie rzuty są to sztuczne konstrukcJe konwen'k R
cjonalne.
Str. 157. W tablicy przeglądowej brak we wzorach czynm a . :
Symbol r użyty w rubryce 3-ciej_ i 4-tej nie jes~ identyczny~i lep1eJ
odróżnić go inną literą. Wyrażenie r = O- "'-' ?1ema . sensu za~nego,
/ nawet w matematyce. Dlaczego w rubryce rzutow stozkowych rownokątnych dano kreskę, jakoby takie nie istn!ały, natomi~~t rzut La~berta Gaussa, zwany powszechnie „stożkowym wiernokątnym , podano w rubryce
· k b
·
niewłaściwej?
Str. 159. Dopisek. Zupełnie mylny pogląd . P.odaJe autor: Ja. o Y
kartografja elipsoidalna i topografja były pojęci~mi identyc~nemi. N1e?1a
to jedno z drugiem nic wspólnego. Tol?ografJ.a - to ze~poł wszystkich
czynności pomiarowych, obliczeniowych i graficznych, niezbędny.eh dla
zobrazowania terenu~ Często w topografji szereg rozwatań odn?~llD;Y do
kuli, a nie do elipsoidy. Kartografji elipsoidalnej ~ogóle Ja~o takie} m~ma:
Jest jedna tylko nauka: kartografjai czy zaś będz1e~y pow1~rzch!1ię ziemi
uważali za elipsoidę, czy za kulę, będzie to komphk?wało Jedynie wzory
prawa odwzorowania, nie zmieniając idei rozumowania. Nawet w o~wzorowaniach, używanych dla celów g~edezyjnyc? mat?y ~awsze pr~~1e do
czynienia z kulą o pewnym promiemu, me zas z ~ltpsoi~ą.. Własme d!a
uniknięcia trudności bezpośredniego odwzorowama elipsoidy, geodez1a
używa podwójnych odwzorowań: elipsoidy na kulę, a kult na płaszqyznę.
W spisie cytowanych podręcznikó": nie zauważyłem 11klasycznych
dzieł Tissot' a, ,,Memoire sur re1presentabon _des surfa~e.s ·: · o~~z ~ermaine' a „Traite des projections . Są to dzieła powazmeJSZ~ mz ~zieł?
Zoppritz-Bludau'a. Oprócz tego istnieje doskonały po_dręc~mk a!1g1elski,
specjalnie przeznaczony dla studjów. uni~~rsyteck!c~ .1 p~hte~h?icznych,
zasługujący na uwagę dzięki swej zw1ęzłosci, 1asnosc1 1 krotkosci. Je.st to
podręcznik Hinksa, wyżej wymieniony. (Wojskowy Instytut Geograficzny
przygotował polski przekład tej książki, która będzi~ drukowana}. . II .
Str. 171. Zdanie „łuk 7 ° 45' wyrazić w wart~ści względneJ n!~
jest jasne i używane. Dlaczego nie powiedzieć II w mierze bezwzględne)
lub „radjalnej '' ?
Wzór }. (cp1 n) = ).. (cp 1 O). cos Cf>n jest niejasny. Prz':z A oznacza .się
powszechnie różnicę długoś~i. geograficznyc~ dwu P!1J?-ktow. Jest to wielkość niezależna od cp • . Lep1eJ na oznaczeme długosc1 łuku rów~oleżnika
użyć np. formy:
1t

-- =

180°

R cos cpA 0

18011
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niedomagania podręcznika dadzą się łatwo uwzględnić
Natomiast są one w zupełności przewyższone
przez metodyczny wykład treści i nieocenione ćwiczenia, które stanowią
Dobrze byłoby dodać także cośniecoś
prawdziwą ozdobę podręcznika.
o odwzorowaniu wielościennem, tak często w życiu spotykanem przy
korzystaniu z map topograficznych, a więc materjału, do którego każdy
geograf wgląda; również należy wspomnieć o odwzorowaniach wielostoż
kowych i odwzorowaniu Międzynarodowej Mapy Świata.
Kpt. Franciszek Biernacki.

I\SIĄŻfil

I

MAPY

Powyższe

w następnem wydaniu.

A. PRZEGLĄD KSIĄŻEK I CZASOPISM.
t. Geodezja„ Geofizyka. Astronomja. Topografja. Fotogrametrja.
Bonn Samuel Prof. Dr. - Neues auf
dem Gebiete der Fhotogrammetrie, na·
mentlich der Luftphotogrammetrie. Sonder
abdruck aus 11 Geodatiscbe Woche" Koln
1925. V erlag Konrad Witt wer, Stuttgard.
[Nowości w dziedzinie aerofotograme·
trji. Odbitka z czasopisma „Geodatische
·
·
Woche"].
„C~asopismo związku rosyjskich
mierniczych w Jugoslawji". Zeszyt

•

z kwietnia 1926 r. - Nowe instrumenty
do zdjęć fotogrametrycznych.
Stolfi Carlo. - Zdięcie stereofotogrammetryczne lodowca del Lys (5 fotografji,
2 rys. i 1 mapa w tekście}. 11 L'Univers , ",
Rzym, 1927, Nr 1.
A. Fitonienko. ,,Prakticzeskoje ru·
kowodstwo dla pl'oizwodstwa trjangulacji".
Moskwa. 1927. Moskowskij Ziemielnyj Otdieł, (str. 340 z licznemi rycinami i tablicami). Cena 3.50 rs. [Podręcznik praktyc:yiy do wykonywania trjangulacji].
Messner O.,J, Picht, R. Berger.Seismometrische Beohachtungen in Potsdam in d. zcit vom 1. I. 1919 bis 31.Xll,
1924. Potsdam, 1926. Geodatisches Institut (Veroffentlichung d. preuss. geodat.
lnstitutes Nr 96), (str 44, 40).
[Obserwacje sejsmometryczne pruskiego
Instytutu Goodezyjnego w Poczdamie, od
1.1.1919 do 31,xn 1924).
,,Le Journal de• Geomełre• Experts Fran~ai•'', 1926, Nr 67, Jenvier.F. Gcndrc commandant. - Les Levćs au
20.000_!_ dans les Alpes en 1925.
[Zdjęcie 1 :20000 w Alpach w roku
19251 - 1926, Nr 70, Aout p. 387.
P. Capellani.-Dispositif donnant la sensation de la profondeur et du relief.
[Sposoby wyróżnienia wklęsłości i wypukłości terenu". W dziale wiadomości
urzędu patentowego].
Landesvermessung, die preussische. - Koordinaten und Hohen. Gemessen u. bearb. von d. Trigonometr. Abt. des
Reichsamts f. Landesaufnahme Tl. 2. Ber·
lin, 1926. Selbstverlag, (E. Mittler und
Sohn). (str. 71, V, 1 schemat. przegl).
[Współrzędne i wysokości zmierzone
i opracowane przez wydział trygonom.
Państwowego Urzędu dla pomiarów krajuCzęść 2. Zawiera okręg adm. Prusy za·
chodnie].

Macpherson. - Modern Astronomy
lts Rise and Progress. Oxford, Press
1927. (Str. 202 z ilustr.).
[Astronomja nowoczesna. Jej powstanie
i rozwój].
Meltzer Hermann, staatl. vereid. Landmesser u. Ing. zu Breslau. - Eiaige praktische Erfahrungen auf dem Gebiete der
Luftbildmessung Sonderausdruck aus „Ge·
odatische W o che" Kolo 1925. Verlag Kc,nrad Wittwer, Stuttgart.
[Doświadczenia z zakresu aerofotogrametrji, odbitka z czasopisma „Geodatiscbe
Woche"J.
Wall. - Photografic Facts and Formulas. Str. 394, 1927. 160.
[Dan~ fotograficzne i formuły].
W. Witkowski. - ,, Topografja" i
,,Prakticzeskaja Gieodezja". (Nowe wydanie w przygotowaniu przez Wojskowy Urząd
Topograficzny w Moskwie, - Wojenno Topograficzeskoje Uprawlenje).
,,Vermessungatechnl•che Rundschau", - 1926. Nr 11. O. v. Gruber. Die Anwendung der Photogrammetrie im
V ermessungswesen.
fotogrametrji
[Użycie i zastosowanie
w miernictwie, według odczytów w Szwaj- .
carskiem Towarzystwie Geometrów. Zurich, marzec, 1926).
Zarychta Apolonjusz, por. - Busola
Bezarda, opis i sposób użycia (str. 27, 4
nlb. i 11 rys. na osobnej tablicy).
[Wyczerpujący podręcznik użycia praktycznego busoli kierunkowej, umożliwia
jącej sp „rządzanie szkiców topograficz·
nych. Dozwolony do użytku służbowego
w odd.ziałach i szkołach wojskowych przez
oddz. III. Szt. Gen. ldz. 5894/reg.].
Whittaker, E. T.- Einfiihrung in die
Theorie der optiscbcn lnstrumente (wstęp
do teorji instrumentów optycznych. Przekład niemiecki A. Hay'a - 104 str.,
z 43 rys. - Lipsk, 1926.
Die Photogrammetrie und ibre
Anwendung bei der schweizerischen Grundbuchvermessung und bei der allgemeinen
Landesvermessung. (Fotogrametrja i jej za·
stosowania w szwajcarskiem miernit'twie
katastralnem i ogólno-krajowem). Zbiór
referatów, wygłoszonych w Szwajcarskim
Związku Geometrów. - Brugg, 1926.
Schmehl, H. - Ober die Anzahl de·r
geodatischen Linien zwischen zwei Pun·
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kten des Erdellipsoids (o ilości linij geode.z yjnych pomiędzy dwoma punktami elipsoido ziemskiego). Zeitschrift fiir Vermessungswesen, tom LVl (1927), Nr 1.
Friedrich, K. pułk. - Ober Punktgenauigkeit. (O dokładności punktu). Dtto, · Nr 2 - 3.
Montigel, R. - Die Genauigkeit der
Tachymetrie. (O dokładności tachymetrji).
Otto, l:',. r 4.
.Der mittlere
Lłidemann, Karl. Zielfehler bei Winkelmessungen fiir Klein·
triangulation (Średna błąd celowania przy
pomiarach kątowych dla małej triangulacji). Dtto, Nr 4.
Gigas. - Ein neuer Breithaupt - Reisetachymeter (nowy tachymetr podróżny
Breithaupta). Dtto, Nr 4.
Kamieński, M. i Witkowski J. Izogony Małopolski, Część I: Rezultaty
pomiarów magnetycznych w Małopolsce
w r. 1923. - Sprawozdania Komisji Fizjo·
graficznej Akademji Umiejętności w Krakowie, tom LX (1926), str. 41 - 6'().
Stolfi. - Rilievo stereofotogrammetrice del ghiacciaio del Lys. (Model sterofotogrametryczny lodowca lys). L'Universo, 1927, Nr 1.
Lyons. - Ancient surveying instruments (dawne instrumenty miernicze). '.l'he
Geographical Journal, 1927, Nr 2.
Ambronn, R. - Methoden der angewandten Geophysik. (Metody geofizyki
stosowanej). Dresden, 1926.
Terrestrial magnetism. - Annual
report for the year 1925.
Vektor-analytischer
Schumann. Ausgleich ceschlossener glodatischer Figuren in der Ebene (wyrównanie wektorowo - analityczne zamkniętych figur geodezyjnych w płaszczyźnie). Zeitschrift fiir
Vermessungswesen, tom, LV (1926) Nr
20 - 21 i 23.
Gast, P. - Der Gebrauch von Leuchtraketen bei der Erkundung 1. Ordnung
(użycie rakiet świetlnych przy wywiadach
1. rzędu). Dtto, Nr 22.
Mllller, W.- Rechnerische Ermittlung
nicht direkt messbarer Richtungen (Określenie rachunkowe odległości, nie dają
cych się pomierzyć bezpośrednio). Dtto,
Nr 22.
Gast, P. - Grundsatzliches zur Anlage einer Hauptdreieckskette (Zasady
zakładania głównego łańchucha trójkątów).

Otto, !\r 23.

Haerpfer, A. - Polarplanimeter - Nomogramm. (Nomogram do planimetru biegunowego). Dtto, Nr 23.
Prager Dr. - Znaczenie działalności
Państwowego Urzędu dla zdjęć kraju, dla

NR 1

opracowywanie planów rozbudowy i nowych
osad. "Mitteilungen des Reichsamts fiir
Landesaufnahme". Berlin, 1926/27 Nr 2.

„Mitteilungen des Reichsamts
fllr Landesaufn~hme", 1926127

Nr 1. Cz~ść urzędowa: Plan robót polowych na rok budżetowy 1926. Nowe publikacje wydziału trjangulacyjnego: współ
rzędne i wysokości sieci głównej Prus zachodnich i sieci bazowej pod Schubinem.
Współrzędne i wysokości punktów trygonometr. Okręgu administracyjnego Króle.
wiec.
Komunikaty Państwowego Składu map:
Nowo wydane mapy od 1.1.26 do 31.3.26.
Fritz Conrad. - Pomiary morskie "Mitteilungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme". Berlin 1926/27, Nr 3, 4.
Hlidek A. pułkownik - O topografji
w wojsku. ,,Vojenske Rozhledy". R. 1927.
Nr 1.
Nowakowski G. M.-Syste'my statek
kwadratowych w planach -,,Militiirwissenschaftliche und Technische Mitteilungen".
·
Czerwiec - sierpień 1926.
Walther Dr. Ing. - Kilka projektów
z dziedziny Fotogrametrji. ,,Mitteilungen
des Reichsamts fiir Landesaufnahme 1' ·
1926i27 Nr 3.

Mitteilungen des Rełchsamts
fllr Landesaufnahme, Berlin 1926/27
Nr 4.
Część urzędowa:

Dokładność

topograf.
1: 5000. Komunikaty
Państwowego Składu Map. Nowo wydane
mapy (1. 10. 26, -31. 12. 26.) wiadomości
o wystawach.
Stadtaus K.-Przep rowadzenie niwelacji przez wydział trygonifl)letrycznyw okr~gu
przemysłowym Dolnego S l ąska, ,,Mitteilunsren des Reichsamts fiir Landesaufnahme 1'
Berlin 1926/27 Nr 2.
Pollog, Dr.- Ostatnie zdobycze fotogrametrji „El progresso de la lngenieria"
1926. Nr 9 D •. K.
Lłischer, Dr. Ing. - Użycie fotografii
lotniczej do sporządzenia mapy warstwicowej terenu pińskiego „Zeitschrift fiir
Vermessungswesen" 1926 Nr 7.
Wellisch.-Nadwyżka sferyczna. Zbież
ność azymutów, rzędnych i południków.
"Mitteilungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme" Berlin 1926/27 Nr 2.
Boelke: - F otogremetrja terenu jej
stan obecny i widoki na przyszłość. ,,Heerestechnik" Nr 1 - 2 1927.
Lłps. - Topograficzna mapa podstawowa 1: 5000, a plany miejskich urzędów pomiarowych. 'lMitteilungen des Reichsamts
fiir Landesaufoahm e" 1926/27 Nr 3.
mapy

podstawowej
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NR 1

Astr. - geod. M. Kowal - Miedź
wiecki. - Astronomiczne wyznaczenie
azymutu w kierunku z Obs. Polit. Warszawskiej na pkt. trygonometryczny Okę
cie - Przegląd Mierniczy Nr 11 (28), listopad 1926, Nr 12 (29), grudzień 1926.
Mjr. K. Jankowski - Wyznaczenie
Przegl. Miern. Nr 11
siły ciężkości (28) listopad 1926, Nr 12 (29), grudzień
1926, Nr 1 (30) styczeń 1927, Nr 2 (31)
luty 1927, Nr 3 (32) marzec 1927, (d. n. n.).

Prof. dr.

inż.

F. Kucharzewski.-

Nasza najdawniejsza księżka o mierni.ctwie
Przegl. Miern. Nr Nr 7 (24) 10 (27), Nr 12
(29) z roku 1926.
Inż. I. Bittner. - Małopolskie mapy
Katastralne jako podstawa do zdjęć poligonowych - Przegl. Miern. Nr 1 (30), styczeń 1927, Nr 3 (32.) marzec 1927.
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Dr. F. Kt;płńskł. - Spółrzędne geograficzne Środka wieży Obs. Polit. Warsz.
Przegl. Miern. Nr 1 (30) styczeń 1927.
Prof. dr. inż. F. Kucharzewski.Piśmiennictwo miernicze polskie 1910 1925, Przegląd Mierniczy Nr 2 (31) luty
1927.
Inż. St. Kluźniak. - Ścisłe wyrównanie przez części jednokierunkol'._ego poligonu między stałemi punktami, rrzegląd
Mierniczy Nr 2 (31), luty 1927.
Inż. R. Laskowski. - Kataster pruski w świetle niemieckiej krytyki, Przegląd
Mierniczy Nr 3 (~2), marzec 1927. Instrukcja Techniczna do wykonywania robót
mierniczych, związanych z przebudową
ustroju rolnego - wydawnictwo Min. Ref.
Rolnych, Warszawa 1926.

2. Geografja i geologja wojskowa. Topologja. Geografja opisowa.
Terenoznawstwo.
Chmielowski Janusz i Świerz Mie-

czysław .gółowy).

Tatry wysokie (Przewodnik szczeT. IV. Przełęcze i szczyty (od
Lodowej Przełęcz po przełęcz pod Kopą,
Kraków 1926 Sekcja Turyst. Pol. Twa ·Tatrzańskiego. (Str. 100 Vili 8°).
Cobham Alan. - Australia and back.
With a foreword. Black (Str. 124), 1926 2 s. 6 d. [Do Australji i z powrotem. Z przedmową, wspomnienia sławnego lotnika],
Dawidienkowa.-,,S. S. S. R. porajonam. Sybir. (str. 112 z jedną mapą) cena
1.25 rs. (Z. S. S. K. rejonami. Syberja).
Edmonds. - To the land of the Eagle.
Travels in Montenegro and Albania. Routledge (73 ilustr.) 1927 12 s. 6 d. [Kraj
Orła. Podróże po Czarnogórze i Albanji].
Erdbild. - Das Erdbild· der Genenwart.
Hrsg. von Walter Gerbing, Leipzig 1926
List und von Bressendorf (tom. 1: zesz.
6- 8 Str. 337 - 736, 4 mapy 42 tabl. 6 zał. 4°.
[,,Teraźniejszy obraz ziemi". Wychodzi ze·
a,zytami].
Kontsantinow. - S. S. S. R. po rajonam. Uralskaja obłast' (str. 150 z jedną
mapą), cena 1.50 rs. (Z. S. S. R. rejonami.
Ural].
Kozierowski Stanisław ks. - B,adanie
nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski. - Tom VI.
A. - O. Poznań 1926, Krajowy Instytut Wydawniczy. (Str. 335, XVI).
Kozierowski Stanisław ks. - Pierwotne osiedlenie dorzecza W arty od Koła
do Ujścia w świetle nazw geograficznych.
Poznań 1926, Instytut Zachodnio-Słowiań-

ski. (Str. 136), [odbitka z „Slavia occidentalis t. V, 1926].
Mauclere Jean.- Sous le ciel pile de
Lithuanie. Paris 1926 Plon. (Str. 212, 43 ryc.
2 map7, kolor. 16°). [,,Pod bladem niebem
Litwy'].
Mielert Fritz.- Ostpreusen n.ebst dem
Memelgebiet und d. Freien Stadt Danzig.
Bielefeld 1926, V elhagen und Klasing
(Monographien zur Erdkunde No 35). (Str.
163, 115 ryc. 3 mapy). [Prusy wschodnie.
obraz Kłajpedy i w. m. Gdańsk].
South American Handbook 1927,
The. - A guide to the Countries and
resources of Latin America. inclusive of
South and Central America, Mexico and
Coba. Edited by J, A. Hunter. South
American Press 1926. 2 s. 6 d. (Str. 706).
[Południowa Ameryka na r.1927. Przewodnik
po krajach i źródłach Ameryki Łacińskiej„
włącznie z Amer. Południową, Środkową,
Meksykiem i Kubą. Wydane przez J. A.
Huntera. Prasa Połudn.·Amerykańska 1926].
Świątkowski Wacław. W dorzeczu
Narwi. Łomżyńskie i sąsiednie powiaty na
południu i zachodzie. Dr,uga wycieczka po
kraju. Warszawa 1927. Swiętoński i S-ka.
(Str. 64, 1 mapka).
Spitzberg. - Missions scientifiques
pour la mesure d'un arc de meridien au
5 entreprises en 1899 - 1901 pour les
auspices des gouvernements russe et suć
dois. (7 /8).
Bohm. - Prof. Dr. A. V,: Zonnentafel fiir das Erdspharoid S. W ellisch 1915.
(9/ 10).
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Netzsch.-Nowe urzędowe mapy turystyczne Bawarii w skali 1 : 50,000.
,,Mitteilungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme". 1926/27. Nr 4.
Opperman E. - Nauka o barwach
Ostwalda w zastosowaniu do kartografji.
,.Mitteilungen des Reichsamts fiir Landesaufnahme" 1926/27 Nr 3.
Kleffner. - Rytownictwo na miedzi
i mapa 1 : 100.000. - ,,Mitteil. des Reichsamts fiir Landesaufnahme" 1926127 Nr 1.
Dr. W. Geissler. - Zasady redakcji
atlasu miast niemieckich. - ,,Mitteilungen
des Reichsamt fiir Landesaufnahme" Berlin 1926/27 Nr 1.
Albrecht Haushofer. - Der Staat
Danzig (,,Państwo Gd ańsk"). Zeitschrift
der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin,
1926, Nr 7/8, str. 335 - 350.
Robert Mayer.-Ober morphologische
Karten (o mapach morfologicznych) Zeitschrift fiir Geomorphologie, tom II
(1926), zeszyt 3.
F. Machatschek. - Landeskunde der
Sudeten und W estkarpatenlander (Kraje
sudeckie i zachodnio-karpacki}. - Stuttgart, Engelhom, 1927. - XI + 440 str.,
217 tabl. i 42 fig. w tekście.
S. R. Stełnmetz. - Die N ationalitaten
in Europa (narodowości Europy). Zeitschrift
der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin,
Erganzungsheft Il. Berlin 1927, wydanie
Tow. Geograficznego.
Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie T. Ili. za rok 1925
2
i 1926 Kraków „Orbis" 1926 (Str. 210
5 tabl.
nlb.
Treść: Szajnocha Wł. Czterdziestolecie
Gabinetu Geologicznego Uniw. Jagielloń
skiego (1886 - 1925). Bohdanowicz K.:
Czterdzieści lat Zakładu Geologicznego
w Uniwersytecie Jagiellońskim a geologja
ekonomiczna. Friedberg W.: Działalność
Zakładu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego na polu paleontologji. - Zelechowski Wł. : Otoczaki znalezione w wę
glu z Grodźca i Królewskiej Huty.-Jarosz
Jan: Obecny stan badań nad stratygrafją
dewonu i dolnego karbonu w okręgu Krakowskim. - Rydzewski Br.: Kra jurajska
w dyluwjum Puszkarni pod Wilnem i głę
bokie wiercenie w Wilnie.

+

NR 1

Jakubowski J. - Dwie nowoodnalezione mapy polskie - notatka (Prz. Geogr.
T. VI, Warszawa 1926),
Service geographique de l'ar•
mee. - Cahiers du ... Rapp ort sur les tra. veaux executes en 1922 et 1923 Paris 1926
Impr. Service geogr. de l'armee. (Str. 174°
'
XIV. 18 wykresów i schematów).
Sprawozdanie z prac wojskowej służby
geograficznej wykonanych w latach 1922 1923. Zawiera:
Odbudowanie sieci Triangulacyjnej w obszarach odzyskanych. Połączen i e sieci francuskiej z belgijską. Nawiązanie geodezyjne Sardynji z Ligurją przez Korsykę. Prace topograficzne. Przejęcie mapy
1 : 100.000 przez służbę geograficzną, uzupełn i enie w sprawie rzutu Lamberta, Studja
nad wprowadzeniem nowej mapy Francji
1: SO.OOO. Prace w Algierji, Tunisji, Maroku, Syrji...t Ogólna mapa Żeglugi powietrznej. :Szczegółowy wykaz pr&c poszczególnych sekcyj Służby Geograficznej:
geodezyjnej, topograficznej, kartograficznej, składu map. Sekcji Maroko, biura
topograf.XIX KorpusuArmji biura topograf.
Armji W schodu.
Travaux et memoires du bureau
interoational de Poids et Mesures T. XVII.
(Str. 482) Paris 1927 Cauthier-Villars et
Cie, [Prace Międzynarodowego Biura Miar
i Wag].
Otte, Oberlehrer H. - Der Erfinder
der flachentreuen Kukelrumpfprojektion.
(718]
Otte,Oberlehrer H.-Neue Forschungsergebnisse iiber Tissots kompensative
Landkartenprojektion. [7 /8]
Meiszner O. - Ist der Erdellipsoid
zw ei o der dreiach sig? [7 /8]
Baumgart Vermess. - Amtmann G.:
Zenitlicht fiir Reliefkarten. [9,10].
Kpt. Fr. Biernacki. - Prace Kartograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego, Przegląd Mierniczy, Nr Nr:
3 (20), 4 (21), 6 (23), 10 (27), z roku 1926.
Kolanowski Wł. inż. - Rzuty Kartograficzne. Przegląd Mierniczy, Nr Nr 5 (10),
6 (11), 7 (12), 8 (13), 9 (14), 10 (15), 11 (16),
12 (17) z roku 1925 oraz 2 (19), 3 (20),
4 (21), 5 (22), 6 23), 7 (24), 10 (27), 11 (28),
12 (29) z roku 1926.

+

!ł. Geografja gospodarcza i polityczna. Etnografja. Statystyka.

Deu, Fred Hermann. - Das Schicksal
des deutschen Memelgebietes. Seine wirtschaft. u. politische Entwicklung seit d.
Revolution. Berlin, 1927. Verlag der Neuen
Gesellschaft (105 str. 8 tabl. 1 mapa, 8°).

•

[Niemiecki obszar Kłajpedy, rozwój go·
spodarczy i polityczny od 1918 r.].
Ministerstwo komunikacji. - Spis
stac~j kolej i normalno - torowych Euro·
py Srodkowej. Załącznik do schematycznej

Nil t
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mapy koleii Europy Środkowej. Bydgoszcz,
1917. ,,Biblioteka Polska". - (Str. 526).
llou••et Albert: - Le Royaume serbe,
croate, slovene. Son organisation. sa vie
politique et ses institutions, Paris, 1926
Bessard (271 str. 44 fot. 8°).
[Królestwo S. H. S. jego organizacja,
iycie polityczne i instytucje).
Obst Erich. - England, Europa und
die Welt. Eine geopolitische und weltwirtschaftliche Studie. Berlin, 1927. K.
Vorwinckel. (Str. 356, xy. 54 rys. 17 tabl.
so). [,,Anglja, Europa i Swiat"].
H. Morsztyn. - Zarys Geografji Gospodarczej Polski. Moskwa 1926. Centralne Wydawnictwo Ludów S. S; S. R.
(Str. 55, 3 nlb. 7 map),
Polskie Koleje Pań•twowe 1 Spis stacyj, przystanków i ładowni kolejowych, ważny od I.V.1926. (Str. 225, 3 zał.).
Zawiera: koleje państwowe, koleje prywatne pod zarządem pomiarowym, koleje
prywatne pod zarządem własnym uczestniczące w bezpośredniej komunikacji w ruchu
państwowemi
wewnętrznym z lcolejami
i kolejami prywatnemi pod zarządem po.
miarowym.
Iwan Szymonowycz. ........ Zachidna
Ukrajina. T eritorija i Naselenja. Statystyczna rozwidka Lwiw 1926 nakł. autora.
Druk. Staropigijskoho Instytuta (Str. 22.
1 mapa 8°).
(Zachodnia Ukraina, kraj i ludność).
Leo Witschell. - Das Ergebniss der
Sprachenzahlung von 1925 in siidlichen
Ostpreussen.
Hamburg L. Friederichsen et Comp.
(Veroffentlichungen des Geographischen
Instituts der Albertus-Universitat zu Ko'nigsberg. - Zesz. VII-my).
[Wynik spisu ludności pod względem ję
zykowym w południowych Prusach W schodnich w roku 1925].
Władymir Woytinskl. - Die Welt
in Zahlen. Populire Darst. der Ergebnisse
d. Forschg. auf allen Gebieten d. Statistik.
In 7 Biichern. Buch 4. Berlin 1927. Mosse
[,,Świat w cyfrach". Popularne zestawienie
wyników badań we wszystkich dziedzinach
statystyki. Tom 4 p. t. ,,Przemysł". (Str.
376.XXIII. 19 kolor. tabl.).
Verkehr der deutschen Binnenwasserstrassen. Bearb. im Statist. Reichsamt
1925. Berlin 1927 R. Habbing (Statistik
des Deutschen Reicha Bel 326). (Str. 304,
1 mapa, 4 °). [,,Komunikacja wodna, śród
lądowa w Niemczech". Opracowane przez
Państw.owy Urząd Statystyczny w r. 1925].
Dmitrij Żelenin.-Russische (ostsla·
·
vis che) V olkskunde.
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(Grundriss der slavischen Philologie u.
Kulturgelchichte) Berlin 1927 Gruyter et
Comp. (Str. 424, XXVI z.ryc. 5 tabl. 1 mapa
narzeczy).
[Etnografja Rosji wzgl: Wschodniej Sło
wiańszczyzny. Zarys Słowiańskiej filologji
i historji kultury. ·
Olazewicz, B. - Polskie zbiory kąrto
graficzne. - Warszawa 1926.
Eneborg, H. - Om industrikartor och
metoderna for deras utarbetande (o mapach przemysłowych i metodach ich opracowania). Globen (wydawnictwo Zakładu
Kartograficznego Szwedzkiego Sztabu Generalnego), 1926, Nr 7.
Roswall, Gunnar. Kartans anpassing
efter tidens krav (Przystosowanie mapy
do żądań czasu). Globen, 1926, Nr 8.
G6rski A. - ldeologja krajoznawstwa
(Ziemia Nr 23-24. Warszawa 1926).
Kulwleć K. - O naukowej działalności
Towarzystwa Krajoznawczego (tamże).
Pawłowski St.-Krajoznawstwo ageografja (tamże) .
Szydłowski T.-Szydłów, miasteczko
średniowieczne (Ziemia Nr 1, Warszawa
1927).
Massalski W.-Bukowa Góra (Ziemia
Nr 2. Warszawa 1927).
Romer E.- Przyczynki do dziejów Mię
dzynarodowej Mapy · wiata 1/M w Polsce
(Polski Przegląd Kartograficzny Nr 15-16
Lwów- Warszawa 1926).
Wąsowicz I.- 0 nowych mapach kontynentów {tamże).
O polskiej wyspie
Wąsowicz I. etnoa-raficznej koło iytomierza. Tamże.
Anger, Helmut.-Die wićhtigste geograpbische Literatur iiber das Russische
Reich seit dem Jahre 1914 in russischer
Sprache. - (Najważniejsze dzieła geograficzne o Państwie Rosyjskiem, opublikowane od roku 1914 w języku rosyjskim).
Hamhurg, Friedrichsen · & Co., 1926. Stronic 64.
Bujda, Antoni.-Miasto Łuck w świetle
cyfr i faktów. .,Samorząd", 1926, Nr 40,
str. 828 - 831.
Karasiewicz Kazimierz. - Bory Tucholskie. Warszawa, ,,Ruch", 1926, str. 103.
Biedk6wna Zofja. - Krajobraz przełomu Sanu. Sprawozdania Naukowe Krakowskiego Koła Geogr., tom Il, Kraków,
,, Orbis", 1926.
Morfologja
Galank6wna Marja.
okolic Sanoka. Tamże.
7
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·GotJdearic~ Mwiąl). - Pr.qł,Jem górnej
Or.awy. Tamie.
...licld Bronislaw.-Kilh uwag o QlOrfologji Podhala. Tamże.
-'owała.ki M. - Wartość przemysłowa
kaoli114w polesko- )Yołyńskich. Posiedzenia
Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 1926, Nr 15, str. 20 - 2 t.
Opis złóż kaolinu
Małkowski St. oraz ich charakterystyka petrograficzna.
Ta,nie, str. 17 -20.
l>t.si:y:dd M. - ~p,rąwQzdanie z prac
toJ'fowych i hydrqgeologicznych na terenie WQjew. Poleskiego i BiałostQcJci~gp
w roku 1925.- Tamie, str. 39-42.
W ody ar ezyjskie
Roalońskł Z. '!' P o~!1 ps)(ierp,- O~pływ po)Yierzchn4,wy
1 podZl.#łJDDY w dorzeczu Przetnszy. Tam~e,
str. 53-57.
.Staijlo Józef. - Cbarakteryst,rka krajobrazu „Szwajc·arji Kaszubskiej . Sprawozdania Nauk. Koła Geogr. Kraków, II,
19~6.
Kubijow-i&z Wł.-Rozmieszczenie· ludności na Polesiu. Tamże.
Paasarge. Prof. Dr. S. - Morphologie
der KJ;,mazonen oder Morphologie der
Landschaftsgiirtel? [Petermanns Mitteilungen 1926, zesz. 718].
Otto A.-Stud~en zur Morphologie des
Neissetales zwischen Littau und Gorlitz.
[Tamże 7/8].
lchłerenberger,R.-Die Memei Frage
ais Randst~atenproblem. [Tamże 7/8]
.Schalz, W. - Siedlingągeograp_hie des
Deutschen Oberlandes. (Prusy W schodnie). [T ąmie 7/8]
Passarge, Prof. Dr. S.- Die politischgeograpbisch.e Grundlagen des Siidseegebietes vor dem Eintreffen der Europiier.
·
[Tamie 9/10]
MGłlerr.ed, Dr. Fr. - Vel,s ReJiefkJlrte, ein Mittel zur geog,raphisch-_geologi,c:b~n Betrachtung der Republik Guatemala. fTamże 9110]
Loth !.-Gibraltar. Zarys geograficzno.e_olityczn_y. (Pnegląd Geograficzny tom VI,
Warszawa, 1926).
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PrzyrodzoQ,Y ~b.s~ar
~mo•,ui•J.d I.
Polaki i jego granice v świetle nowoczesnych poglądąw (Prz. Geogr. T. ' Vl
Warszawa, 1'926).
Kaczorowska I. - Studjum geograficzne puszczy Kampinoskiej (tamie).
Smoleński I. - ,Zjawisko epigenezy
dolin subsekwe~tnych w Karpatach(ta~że).
Lencewicz St. - Czwart9rzędowe ruchy epirogenetyczne i zmiany sieci rzecznej_ w Polsce środkowej (tamże).
Zaborski B. - Ozy między Grójcem
i Odrzywołem notatka {Przegl. Geogr.
T.VI Warszawa, 1926).
..X. - Wielki lot płk. de Pinedo naokoło
Atlantyku (z mapą). ·»L'Universo" R 1927,
Nr 3.
Blasi di Aldo. - Pierwszy fot R. E.
Byrda do pieguna północnego {z liczn.
. illustr.) ,,L'univerfJ0 11 R ,927, Nr 1.
U2$ie~owaMa,rja. -Łąki słon e i torfowiska nadbrzeżne. ,,Ziemia" Nr 2, r. 1927.
ScJieer Dr. - Jak należy korzystać
z mapy 1:25.000 'przed wycieczką w teren
i po powrocie z wycieczki. ,,Mitteilunge u
des Reichsamts fiir Landesaufn~hme '',
Berlin . 1926/27 Nr 1.
Soldan W. - Rzeki i jeziora w krajobrazie niemieckim. ,,Mitteilungen des
Reichsamts fiir die Landesaufnahme, BeFlin
1926127 Nr. 2.
Engberdlng.- Lotnictwo i mąpa „Mitteilungen des l<eichsamts fiir Landesaufnahme 1926127, Nr 3-4.
Engelmann. - Die topographischstetistiscben Werke Osterreichs ( dzieła
topogrąficzno-statystyczne o Austrji). Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in
,Wien, 1926, Nr 10 - 12.
Keller K. - Die fremdsprachlicbe Bevo1.kerung im Freistaate Preussen (Ludność obcojęzycz,ia w pań,twie pruski~,n).
Zeitschrift de~ preuąsischen statistischen
LaJ1desamtes, 1926.
Paulcke W. Geologische Notizen aus
,neinem Kriegstagebuch (notatki geologiczne z mego dziennika w5>jennego ). Geo·
logische Rundschau, tom XVIIa; listopad
1926.

4. Kartografja. Grafika.
S!um.ań~ki Teofil: - Zasady kartogr;lfJ1 (s1atk1 g.eograf1czne), Podręcznik
dla nauczycieli i studentów geografji
"Lwów - Warszawa 192p, Książnica - Atlas
i Tow. Naucz. Szk. Sredn. i Wyższ. Str.
t 95, VIII, 1 ntb.).
Bliu. · - W oop Cuts. The Practice of
engroving and cutting upon wood 19;?6, 1 s.
[Drzeworyty. PraktyJca rytownictwa na
drzewie] .

Kolanowski Włodzimierz inż. - Rz~ty
KartograficzQe. Biblioteka Przeglądu Mierniczego No 3, WarSZjlWa 1n~ - 26,
(Str. 304, 73 rys.). [UzupełniQna odbitka
z „Przeglądu Mierniczego 0 ] .
Seaby. - Colour Printing with lino·
leum and wood błock, 1926 3 s. 6 d. Str. 38.
[.I)rukowąnie kolorowe :.l gumy i bloków
drewnianych],
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Thorade, P;of Dr. H. - Mase Echerts
Kartenwissenschaft••, 7/8. .
" Heisbane"ll. W. - Die Erddimensionen
nach den europiischen Gradmessungen.
Lehman R.- Die Gestaltung der Erdoberflache.
Sauer C. O. - The morphology of
landscape.
Wagem~nn G. -Grundziige der ma·
themaŁischen Erdkm,de.
llaehatscliek F. - Landerlć'unde von
Mitteleuropa.
Wolsehtedt P.- Probleme der S eehildun_g in Norddeutschland. [9/10].
Władonioici Geografłczbe. - Wydawnictwo Kralćowskiego Oddziału Polskiego T ówarzystwa Geograficzhe1ro, Rok
V, zeszyt I, Kraków, styczeń 1927 r. Zeszyt Il, Juty 1927 r.-Treśc: Zjazd Sło-

wianskich Geografów i Etbografów-ąpra
wy Krakowskiego Oddziału Pol. Tow.
Geogr. - Ruch geograficzny w świecie
i w Polsce.
Vara kartor. - Kort redogorelse for
svenska kartverk. (Nasze mapy. Krótkie
sprawozdanie o kartógrafji szwedzkiej).
Str. 139, XXXII, z 33 skorowidzami,
19 próbkami map oraz objaśnieniami znaków. Stockholm, Generał!tahebs litografiska anstalt (zakład kartograficzny Sztabu
Generalne·go ), 1926.
Rodier E.- ln!ltytut Kartograficzny im.
E. Romera (przegląd publikacyj). Polski
Przegl. Kartogr. Nr 15 - 16, Warszawa
1927.
Wąlfowłcz J. - Mapy Polski,, Mapy
Europy i krajów Europejskich, Mapy Swiata,
Atlasy (przegl11d publikacyj) (tamże).

5. Roczniki. Sprawozdania.
Annuaire astronomique et meteorologique pour 1926 par Camille Flammarion
62-e armee, Paris 1926 E. Flammarion.
(86 fig, map i wykresów).
[Rocznik astronomiczny i meteorologiczny].
Ąnn aire de la Socićtć mćtćorolo
gique de France T. 67. 1924. Comptes
ren(łus des sćance. Paris,1926. E. Chiron {8°).
[Rocznik towarzystwa meteorologicznego. Protokóły posiedzeń. 1924.]
Biuletyn Obserwatorjum Astronomicznęgo w Wilnie. I. Astronomia Nr 8,
Wilno, 1926 „Znicz". (Str. 16. 8 °).
[Tytuł w języku polskim i francuskim,
tekst w języku angielskim].
Jahrba'Cli der Geographischen Gesellschaft Greifswald, hrsg. von Wilhelm
Hartnack 43;44 (1925/26) Greifswald 1927.
Bruncken et Comp. (Str. 137, IV, 5 ryc.,
3 t abl., 1 mapa, 8°).
[Rocznik Towarzystwa Geografi~znego
w Greifswaldzie].
Jabrbucb der Preussischen Geologiscben Landesanstalt zu Berlin. Bel 47.
1927. Berlin. 1926. Preuss . Geolog. Anstalt. (Str. 599.III, 32 tabl. i map, 4°).
[Rocznik pruskiego Instytutu Geologiczn].
Janowski Al. - Wydawnictwa Towarzystwa (Krajoznawczego) Ziemia No 23 24 W-wa 1926).
Janowski Al. - Sprawozdanie z działalności (Tow. Krajozn.) Ziemia No 23 25 W-wa 1927).
Kalendarz astronomiczny T owarzyst wa Miłośników Astronomj~ na rok 1927
pod redakcją prof. Michała Kamieńskiego,
dyrekto ra Obserwatorjum Astronomiczne-

Katalołfł.

go Uniw. Warszaw. Warszawa, 1926. Kasa
im. Mianowskiego. (Str. 32. 8°)
Katalog wydawnictw kartograficznych ,
S. A. Książnica Atlas Zjednoczone Zakł~
Kartograficzne i Wydawnicze T. N. S. W.
Lwów, Warszawa, 1927. (Str. 40. 8°).
Leneewłez St. - XIV-ty międzynaro·
dowy kongres geologiczny. Sprawozdanie
(P rz. Geogr. T. VI). Działalność Polsk. Towarzystwa Geogr. w r. 1926 {Prz.Geogr.
T. VI W-wa 1926).
Lłps 1-Drugi Zjazd Międzynarodowego
Towarzystwa Fotogrametrycznego (22- 25,
XI, 1926 w Berlinie), ,,Heerestechnik"
No 1-2, 1927.
Komunikaty Państwowego Składu
Map w Berlinie : Skorowidz do topogra ·
ficznej mapy podstawowej państwa niemieckiego 1:5000. ,,Mitteilungen d~sReichsamts fiir Landesaufnahme", 1926/27 Nr 2.
Mei4tel H.- Das Badiche Vermess11ngswesen (miernictwo badeńskie). Zeitschrift
fiir V ifmessungswesen, 1927, No 1.
Ma~ Leod N. N., rńajor.-The military
geographical institute of Czecho-Slovttia,
Geographical Journal, LXIX (1927}, Nr 1.
„M1ttełlungen des Relch•amt• fllr
Landeaaufnahm~", Berlin 1926 - 27
No 1 - 3.
Część urzędowa : 1) Roczne sprawozda·
nie Urzędu Państwowego dla Zdjęć kraju
za czas od 1.4.25 do 31.3.26 wstęp, wy•
dział trygonometryczny topograficzny i kartograficzny. Filja Urzędu w Saksonji Pań
stwowy Skład Map. - 2) Sprawozdanie
z Walnego Zebrania Niemieckiego Związku
dla popierania nauk matęmatycznych i przyrodniczych. Komunikaty Państwowego Skła·
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du Map. Wiadomości o wystawach. Nowowy:danej mapy od 1.4 1926 do 30.9 1926.
Obersicht der Literatur fGr Ver·
messungswesen u. Kulturtechnik

NR 1

vom Jhare 1925, - (Przegląd literatury
z dziedziny ·miernictwa i techniki meljoracyjnej z roku 1925). Zeitschrfit fiir V er·
messungswesen, LV (1929). No.
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,rapbischen Abt. des Preuss. Landesauf·
oahme (geizt Reichsamt f. Landesaufnahma) 1: 200000. Berlin. R. EiseD1Schmidt.Nr 26, Stralsund, a. 1904, n. 19~4, Nr 76,
Spandan, a. 1907, n. 1924. Nr 102 Wittemberg, a. 1908, n. 1925. Nr 105 Glogau.

101

1903, n. 1921. Nr 29 Kolberg, a. 1902, n
1924. Nr Nr 56, 113, 125, 142, 54, 83; 170
192. ]Topograficzna mapa przeglądowa
państwa niemieckiego. Miedzioryt kolorowy, a= rok wydania I. n.= rok uzupeł
nienia mapy. Cena egzemplarza 3.00 mk.J.

, B. MAPY I ATLASY.
1. Mapy topograficzne i
Nouvelle Carte de France au
1: 100.000. Dressee par le Service Vir.inal par ordre du Ministere de }'Interieur
Paris. Libr. Hachette 79 Boulevard St.
Germain.
[Nowa mapa. Fra~cji ..~ydawnictwo Wydziału Komumkac11 M1msterstwa Spraw
Wewnętrznych składa się z 602 arkuszy
ograniczonych południkami co 30' i równoleżnikami co 15'. Format około 28X 38 cm.
5-cio kolorowe komunikacje, miejscowości
czerwono, lasy i zagajniki zielono, wody
niebiesko, rzeźba terenu brązowo . pozostałe szczegóły czarno. Mapa dokładna
i aktualna. Cena arkusza 3 franki.
Karte d (es) d (eutschen) R (eiches)
Preussen, Hrsg. von d. Preuss. Landesaufnahme jetzt Reichsamt f. Landesaufnahme Berlin. Amtl. Hauptvertriebstelie
d. Reichsamts f. Landesaufnahme R. Eisenschmiedt 1 : 100,000 (Ausg. C) Umdruckausgabe.
Nr 8. Kinten, a. 1910, h. 1914, n. 1925.
Nr 17. Heinrichswalde, a 1912, h. · 1921,
n. 1925.
Nr 74. Pr. Eulau, a. 1910/ 11, n. 1922.
Nr. 75. Friedland in Ostpreuss. a.
1864/65, n. 1922.
Nr 96. Rummelsburg in Pommern a. 1875,
n. 1920, 1925.
Nr 100. Marienburg a. 1898, 1904, 1908,
n. 1924.
Nr 222. Schneidenmiihl a. 1876, n. 1921,
1925.
Nr Nr 113, 114, 148, 149, 238, 243, 290,
333, 402, 459, 503.
[Mapa Państwa Niemieckiego 1 : _100.000.
a = data zdjęcia, h = data wydama, n =
data uzupełnienia mapy. Cena egzempl.
0'40 mk.].
Schaade P. .-Tiirkei 1 : 2.000.000. Berlin 1926. C. Flemming et Wiskott (Flem·
ming Generalkarte Nr 77 (90X 67,5, 8°).
[Mapa Turcji].
Messtischblatt des Freistaates
Preussen. Preussische Landesaufnahme
(jetzt Reichsamt fiir Landesaufnahme)
1 : 25.000. Berlin R. Eisenschmiedt.
Nr 63. Kaukehmen, a. 1912, n. 1923.
Nr 113. Osseningken, a. 1912, n. 1924.
Nr 115. Szillen, a. 1913, n. 1924.

przeglądowe.

Nr 213. Alteo Kirchen, a. 1885. b. 1925.
Nr 382. Rathsdamnitz, a. 1889, b. 1924.
Nr 780. Gr. K.rossin, a. 1889, n. 1924.
Nr 907. Sdorren, a. 1914, 1917, 1924,
h. 1926.
Nr 1064. Dramburg, a. 1890, n. 1914.
Nr 1563. Berlinchen, a. 1891, n. 1923.
Nr 1626. Hohenfinau, a. 1888, n. 1924.
Nr 2051. Aurith, a. 1894, b. 1923.
Nr 2120. Tammendorf, a. 1894, n. 1923.
Nr 2822. Kroitsch, a. 1886, n. 1924.
Nr 3087. Cziasnau, a. 1881, b.• 1902,
n. 1923.
Nr 3353. Schwientochlowitz, a, 1881,
n. 1924.
Nr 259. Ruppin, a. 1885, b. 1925.
Nr 260. Sagard, a. 1885, b. 1925.
Nr 261. Sugurd, a'. 1885, b. 1925.
Nr 316. Lubkau, a. 1885, b. 1925.
Nr 315. Bergen auf Riigen, a. 1885,
b. 1925.
Nr 374. Putbus, a. 1885, b . . 1925.
Nr 375. Vilumitz, a. 1885, b. 1925.
Nr 443. Gr. Zicker, a. 1885, b. 1925.
Nr 1775. Koltschen, a. 1891, b. 1923.
Nr 2116. Becskow, a. 1901, n. 1934.
Nr 2180. Oderin, a. 1901, n. 1924.
Nr 2412. Schlichtingsheim,a.1892,b. 1922.
Nr 2887. Janer, a. 1886, b. 1913, n. 1924.
Nr 715. Hagenau, a. 1909, n. 1926.
Nr 766. Usedom, a. 1886, b.1911,n.1925.
Nr 814, Arys, a. 1902, h. 1926, b. 1914,
n. 1922.
Nr 1087. Dtsch. Eglau, a. 1910, n. 1925.
· Nr 1983. Frankfurt a. d. Oder, a. 1894,
b. 1922/23.
Nr 2761. Liegnitz, a. 1886, b. 1906,
n. 1926.
Nr 2762. Kunitz, a. 1886, n. 1926.
Nr Nr 212, 839, 1113, 1121, 13,86, 1467,
1812, 2101, 2167, 2680, 2938, 833, 837,
1024, 1032, 1307, 1748, 1749, 1817, 1889,
2433, 2651, 2744, 2929. 3061, 3119, 1123.
1124, 1385, 1390, 2673, 2868.
[Arkusze zdjęć stolikowych Prus
1 : 25.000. a = data zdjęcia, h = data wy·
dania, b = data poprawienia, n = data
Cena egzemplarza
uzupełnienia mapy.
0·90 mk.].
Topographische Ubersichtskarte
d(es) D(eutschen) R(ciches). Ausgabe A
(Kupfer bunt druck). Hrsg. von d. Karto·

2. Mapy geograficzne.
Weltatlas. Wien,
G. Freytags,
1927. Freytag et Berndt (255 map kolor.,
19 X 21 cm, spis nazw. 142, II, str.).
[Atlas świata).
Hickmans A. L. Geographisch·statistisches Universal -Atlas. bearb. von
Alois Fischer. Wien, 1927, G. Freutag et
Berndt (Str. 80, 90 map kolor. 17"5 X21 cm).
[Uniwersalny atlas geograficzny i statystyczny].
Premier atlas of the world. W. A. K.
Johnston. 1926. (63 mapy, 112 str. Skoro·
widz z 26.000 nazw miejscowości.
[Atlas świata „Premier").
Reclus Onesime. - Atlas pittor~sque
de la France. Recmil de vues geographi\:Ues et pittoresque de F ous Je departements, anompaquees des notres et de legendes explicatives par onesime Reclus
20 edition completeineur refondne et mise
a jour. T. 3. Paris. Attinger. (Str 399.4°).
[Kolorowy atlas Francji zawiera mapy
wszystkich deparłamentów wraz z obja·
śnieniami. Wydanie drugie poprawione].
E. Romer i J. Wąsowicz. - Rzeczp_<>spolita polska. Mapa poliryczna 1: 850000
Wydanie II-gie. Lwów, 1927. Instytut kartograficzny E. Romera „Atlas".

Ubersichts-Karte iiber die pr.i vaten
kommunalen und gemischtwirtschaftlichen
Neben - und Kleinbahnen, Strassenbahnen
Hoch-und Untergrundbahnen Deutschlands
1:100,000.Magdeburg 1927,Mitteldeutscher
Arbeitsgeberverband d. Kreise und Gemeinden (1 mapa 117.5 X 91 cm. 8° kolor.
skorowidz nazw 82 str.).
[Mapa poglądowa prywatnych bocznych
linij kolejowych, kolejek, tramwajów, kolei
linowych i podziemnych w państwie niemieckiem].
E. Winkler. - Eisenbahnstrecken u.
Lademass-Karte von Mittel-Europa. Bearb.
'von J. Engst. 1: 140,000 Dresden 1927.
A. Urban (1 mapa kolor. 140 X 90 cm,
13 map dod., 36 str. z ryc.).
[Mapa kolejowa środkowej Europy].
Verkehrakarte. - Neue Verkehrskarte von Pommern und die NordJichen
Grenzmarken 1: 600000. Stołp in .Pomern
1927. O. Eulitz.
(Eulitz Verkehrskarte Nr 4. - 60 X 32 cm,
)
k o ]or..
[Nowa mapa linji komunikacyjnych Po- .
morza i północnych Marchji granic:tnych.
Wydawnictwo Map Komunikacyjnych Eulitz, arkusz 4].

3. Mapy techniczne, gospodarcze, turystyczne, plany.

Ó. M. (Deutache lfotorfahrer)
karte 1:300.000 Blatt Gorlitz (46X 37 cm.),
Strassbur1r (49,5 X 37 cm.), Briissel
(47,5X37 cm.), Lecuwarden (44,5X 37 cm.),.
Amsterdam (45,5 X 37 cm.), Antwerpen
(46,5 X 37 cm.), Breslau (46,5 X 37 cm.),
Oppeln (47X 37 cm.). - Berlin 1926 Haupt
"betriebsstelle d. Reichsa rn ts f. Landesaufnahme.
[Niemiecka mapa automobilowa] .
Eiaenbahnkarte von Deutschland
und einem Teile der angrenze nden Lander ca l : 2.300.000 Diisseldorf 1926 A.
Bagel A.9. (1 mapa 64,5 X 51 cm., kolor.
.
spis stacji kolej. 24 str.).
.. [Mapa kolorowa Niemie<' i części kraJow ościennych].
France economique que departamental: Dressee par O. Lapage Carte de
~e1ne-t:t-Marne in 1' echeJJe de 1 : 200.000
aris 1927 E, Blond_e l La Rongery.

[Arkusz: Seine - Marne.. Mapa gospodarcza departamentu Francji].
G. Freytags et Bernds AutomobilRoutenkarte von Mitteleuropa l : 2.000.000.
Wieh 1926 kartographische austalt G.
Freytag et Beruai (8°. 91 X 66 cm. kolor.).
[Mapa automobilowa środkowej Europy].
G. Freytags et Bernds Autostras·
senkarten. Cartes routieres. Autr. Roods
Maps l : 300.000 Wien 1936. Nr. 20 Briinn (Brno). Nr 44 Budapest - Vardzdin - Ossjeh. Nr 53 Kłausenburg (Cluj).
Nr 55 Belgrad (Beograd). (64 X 53 cm.,
kolor.).
[Mapy automobilowe].
Janiszewski M. - Mapa przemysłu
1: 850.000 (E. Romer: Atlas ścienn1_ Polski Nr XIIJ). Lwów 1927 Instytut Kartograficzny E. Romer, Atlas.
Pharua - Plan Danzig (mit Langfuhr)
1 : 8.000. Berlin Ph~rus-Verlar G. m. b. H.
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D~nzi~ 1927 D~nzi'~er V ~rl~gsgesells~bauft.
(1 mapa 51X36,5 cm. go, kolor. spis pia.,
ców i· ulic 12 str.).
.
(Plan Gdańska].
.·
ltavensteins deutsche .. Re1se und oranisations karten m. 9 Blatlern Bł. l -9 .
frankfurt a. M. 1927. •Geograph: _Yerlagsantalt u. Druckerei L. Ravenstem. .
l. Ostpreussen, Me~elan~, Daz1g u.
Polnis'ch'er Korridor mit Be1karte: Ans'chluss naćh Warschau 1: 550.~0 (1 ma.X60 5 cm tO str. skorowidz nazw).
pa 69
' · .,
·G
k
2. Brandeburg,
Pomern u. renzmar
Posen- Westpreusen 1: 650.000 (69X51,
21 ,str.). .
· G b'
3. Schlesien u. angrenzende
e 1ete
1 : 350.000 (70X59,5, 21 str.).
4. Freistat Sachsen u. angrenze~de
Gebiete 1 :: 3_50.000 (70X59,5, 13 st~:):
5. Prowinz Sachsen und Turmgen
1 : 500.000 (58X69, 21 str.).

6. Schleswig--Holstein u. Mecklenbutg .
nebst Hamburg, Lubeck u. angrenzende ·
Gebieten 1 : 500.000 (73X60, 12 str.).
·
7. Hannower, Branschweig u. Ol~enburg 1 : 500.000 (71X58, 16 sfr.).
8 Rheinland Westfalen, Hessen-Nassan. Bayrisehe Pfalz saargebiet u. angrenz.
Ladderteile 1 : 550.000 (60,5X72, 29 str.).
9. Baden~ Wiirtemberg Bayfun· 1':650.000
(71,5X57,5, ·32 str.).
.
·
[Ravensiein'a mapy podróimcze i organizacyjne].
Reimers Dietrich - W elt'karte ~~~ Ha'ndel und Industrie 1: 35.000.000 Berhn 1926
O. Reimer. (Dietrich Reimers Lu.ndkarten
f. Handel, Industrie u. Weltwirtschaft)
(116X76 cm. 8°, kolor.).
[Reimer'a mapa świata, handlowa i przemysłowa].

... · 4•. Mapy nai:ako~e (astronomiczne, geologiczne, hi.toryczne),
.Kirchberger Paul. - Sternkarte fiir
das Jahr 1927. Berlin 1927 Julius Springer.
(2 tabl. ' 40) [Mapa nie?a na rok 1927].
Hantey - Kartenb1ld des MarnefeldŹuges und der Marneschlacht von 28
August' bis Septem, 1914. Berlin 1927

E. S. Mittler [Mapa
ną 1914].

Prof.

Władysław

bitwy

nad

Mar-

•...1.

Semkow1..:z. -

Rzeczpospolita Polska w roku 17?1. 1 ~ 100000
Lwów 1927. Instytut Kartograficzny ~. Romera „Atlas".

WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTYTUTU
:
GEOGRAFICZNEGO.
.
.
IV

kwartał

A 35 B 41 Zdzięcioł
A 37 B 42 Lipi.k

1926 roku:

A. Mapa taktyczna 1 s 100.000.
1. Wydanie czterobarwne (Mapa Polska):
A 39 B 41 Mot~l
A 35 B 39 Mosty
.
A 53 B 40 Tyśmienica
.A 43 B 39 Wyżwa
2. Wydanie dwubarwne (Mapa
(wznowienie nakładu)
. A37 B 4i Byteń
'A 33 B 43 Iwieniec
A 33 B 42 Lubcz
A 47 B 43 Ostróg
A 33 B 44 Raków ·
A 37 B 43 Siniawka

Polska)

3. Wydanie jednob-arwne (ko~trreprodukcje map byłych państw zaborczych):
A 50 B 27 Cieszyn
A 48 B 26. Racibórz

B.

Mapa Operacyjna 1 a 300.000.

'

.

Do P. T. Autorów· i naszych Współpracowników~ ·
Za treś~ artykułów odpowied,zialni są autorzy.
W „Wiadomościach Służby Geograficznej'' obowiązuje pisownia, ustalona przez Polską Akademję Umiejętności.
3. Rękopisy powinny być pisane wyraźnie, po jednej stronie,
z pozostawieniem marginesu.
4. Wyrazy, które mają być wydrukowane czcionkami rozstawionemi (spacjowane) należy podkreślić linją przerywaną - - - - - ,
kursywę - linją wężykowatą ~
, tłusty druk linją pełną
.
5. Przypisków prosimy unikać; bibljografję podawać na końcu
1.

2.

artykułu.

6. Artykuły oryginalne powinny być zaopatrzone w skróty
w języku angielskim, francuskim, .niemieckim lub włoskim. (Przetło
maczenia skrótu może redakcja dokonać).
7. Autorzy otrzymują tylko pierwszą korektę, przytem · nie
można wprowadzać poprawek zmieniających wiersze. Autorzy miejscowi winni zwracać korektę po 2 dniach, zamiejscowi najpóźniej pp S.
8. Rysunki powinny · być wykoQ.ane czarnym tuszem. Redakcja
zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych ilustracyj. Rysunki i fotografie należy dołączyć na luźnych kartach poza tekstem, jednak z podaniem .numeracji i oznaczeniem miejsca tekstu, w którem mają one
być zamieszczone. Objaśnienia ilustracyj w języku obcym należy podąć
nie pod ilustracją, lecz w resume.
9. Jako honorarium autorzy prac oryginalnych mogą otrzymać
25 odbitek bez okładki. Specjalne warunki autorów Redakcja uwzględnia
w zależności od funduszów wydawniczych.
10. Rękopisy i ilustracje zwraca się tylko na życzenie autora
wyrażone z góry.

Od Redakcji

Arkusz Grodno w 5 - ciu kolorach.

c.

Mapy R6:lne.

Arkusz Wars~awa, N. 34 Mi~dzynarodowej Mapy Swiata 1/M w 5-cm kol~ra~h.
Arkusz Cieszyn, Mapy. ~rzeglądo~eJ Rzeczypospolitej Polsk1e1 1 : 750.000.
Arkusz Gdańsk - Gdyni~, _Mapy Samocho·
dowej Rzpltej Polsk1e1 1 : 300.000.

Następny (II.) zeszyt -,,Wiadomości Służby Geograficznej" jest
w druku i zawierać będzie, między innemi, następujące artykuły:
Kpt. Biernacki - Stan prac nad nową Mapą Francji 1 : 50.000.
Kpt. Sikorski - Prace I. Wydziału W. I. G.
Inż. Malinowski - Przemysł optyczno-precyzyjny.
Kpt. Biernacki - Siatki kilometrowe.
Por. Jamiołkowski - Kierownica polska typ W. I. G.
Por. Kopczyński - Materjały do badań prac pomiarowych na
ziemiach Polski.
Por. Stocki - Korpus wojennych topografów w Rosji Sowieckiej.
U nas. Ze świata. Mapy i książki. Sprawozdania.
Skład zeszytu I ukończono dnia 28.IV. .

