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Miernik rezystywności
gruntu, część 2

Regulacja
Jeøeli posiada siÍ oscyloskop

i†czÍstoúciomierz, naleøy postÍpo-
waÊ w†nastÍpuj¹cy sposÛb:
1.W³¹czyÊ uk³ad, zmierzyÊ dodat-
nie napiÍcie zasilaj¹ce na kon-
densatorze C15 i†sprawdziÊ czy
wynosi ono + 10,5V, a†nastÍp-
nie ujemne napiÍcie zasilaj¹ce
na kondensatorze C17 i†spraw-
dziÊ czy wynosi ono - 10,5V.

2.Przy³¹czyÊ czÍstoúciomierz do
wyjúcia 6†IC1 i†za pomoc¹ VR2
ustawiÊ czÍstotliwoúÊ oscylatora
na 137Hz.
W†razie braku czÍstoúciomierza
moøna w†to miejsce przy³¹czyÊ
s³uchawki o†úredniej impedancji
i†postaraÊ siÍ, szacuj¹c czÍstot-
liwoúÊ ìna uchoî, ustawiÊ j¹

n i e c o powyø e j
100Hz (czÍstotli-
woúÊ przydüwiÍku
sieci dwupo³Ûwko-
wego prostownika).
3. Przy³¹czyÊ oscy-
loskop do wyjúcia
6†IC1 i†za pomoc¹
VR1 dok³adnie wy-
rÛwnaÊ obie po-
³Ûwki fali prosto-
k¹tnej. Jej amplitu-
da powinna wy-
nieúÊ oko³o 10V i
powinna byÊ sy-
metryczna wzglÍ-
dem 0V. Gdy nie
ma oscyloskopu, to
na leøy us tawiÊ
VR1 w†úrodkowej
pozycji.
4. Do wyprowa-
dzeÒ C1 i†C2 przy-
³¹czyÊ tymczasowo
rezystor wzorcowy,
ktÛrego opornoúÊ
jest dobierana w
zaleønoúci od za-
kresu pr¹dowego
zgodnie z tabel¹ 2.
Do rezystora nale-
øy przy³¹czyÊ os-
cyloskop (wejúciem
sondy do C1). Przy
wszystkich trzech
po³oøeniach prze-

³¹cznika S1 oscyloskop powi-
nien pokazaÊ przebieg o czÍs-
totliwoúci†137Hz, symetryczny
wzglÍdem linii 0V.
Gdy tak nie bÍdzie, to trzeba
sprawdziÊ odpowiednie rezys-
tory (R8..R13) na prze³¹czniku
S1. Ich opornoúci moøna uzu-
pe³niÊ rezystorami szeregowymi
lub rÛwnoleg³ymi w†celu uzys-
kania wiÍkszej dok³adnoúci.

5.W³¹czyÊ rezystor kontrolny 10Ω,
p r z e ³ ¹ c zn i k wzmocn i en i a
wzmacniacza prze³¹czyÊ na 100,
a†potencjometrem VR4 ustawiÊ
napiÍcie 1V pomiÍdzy gniazdka-
mi SK5 i†SK6.

6.Po³¹czyÊ P1 z†C1, a†P2 z†C2.
PomiÍdzy P1 i†P2 w³¹czyÊ re-
zystor dekadowy albo szereg
rezystorÛw wzorcowych. Prze³¹-
czaÊ wzmocnienie wzmacniacza
(S2) i†rezystor dekadowy zgod-
nie z†pozycjami w tabeli 3,
sprawdzaj¹c czy napiÍcie wy-
júciowe jest poprawne.

7.W³¹czyÊ rezystor kontrolny
10kΩ, a prze³¹cznik S1 ustawiÊ
w†po³oøeniu 1mA. Potencjometr
VR3 ustawiÊ w po³oøeniu,
w†ktÛrym LED D10 zaledwie
zaczyna úwieciÊ.

Konfiguracje sond
Przed omÛwieniem konstrukcji

samych sond omÛwimy zasady
pos³ugiwania siÍ nimi.
Istnieje szereg konfiguracji

sond - obecnie powszechnie uøy-
wa siÍ dwÛch: konfiguracji Wen-
nera i†konfiguracji dwusondowej.
W†pokazanej na rys. 8a kon-

figuracji Wennera, wszystkie son-
dy s¹ ustawione w†jednakowych
od siebie odleg³oúciach wzd³uø
linii prostej. Zwykle stosuje siÍ
odleg³oúci 1m. ZewnÍtrznymi s¹
sondy Ci i†C2, wewnÍtrznymi P1
i†P2. Konfiguracja Wennera nadaje
siÍ do poszukiwania anomalii

W drugiej czÍúci  artyku³u
przedstawiamy sposÛb

regulacji miernika
rezystywnoúci gruntu oraz

zasady korzystania z niego.
Interesuj¹cym uzupe³nieniem
s¹ informacje o zasadach
obowi¹zuj¹cych podczas

prowadzenia samodzielnych
wykopalisk w naszym kraju.

Rys. 8. Układ sond: (a) konfiguracja Wennera; (b)
konfiguracja dwusondowa. (c) kwadrat 20m x 20m
przedstawiający sposób użycia dwóch sond
w terenie.

Tabela 2.
zakres prądu [mA] rezystor wzorcowy [kΩ]

0,1 10
1 1

10 0,1
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(spowodowanych przez ukryte
obiekty) wzd³uø prostych linii
w†terenie przed bardziej szczegÛ-
³owymi badaniami.
Odczyty miernika przy tej kon-

figuracji przelicza siÍ na rezys-
tywnoúÊ za pomoc¹ nastÍpuj¹cego
wzoru:

ρA = 2dU/I, gdzie

ρA- rezystywnoúÊ pozorna;
d - odleg³oúÊ pomiÍdzy

sondami;
U - odczytane napiÍcie podzie-

lone przez wzmocnienie;
I - natÍøenie pr¹du.

W†pokazanej na rys. 8b kon-
figuracji dwusondowej, nazywane
par¹ stacjonarn¹ sondy C1 i†P1
umieszcza siÍ tuø przed badanym
obszarem. Natomiast sondy C2
i†P2, zestawione w†parÍ o†ustalo-
nej od siebie odleg³oúci, prze-
mieszcza siÍ przez badany obszar.
ParÍ tÍ umieszcza siÍ w†kwadra-
tach przedstawionej na rys. 8c
sieci, wyznaczonej uprzednio za
pomoc¹ sznurka lub taúmy mier-
niczej.
Odleg³oúÊ pomiÍdzy sondami

C1 i†P1 powinna byÊ taka sama,
jak pomiÍdzy sondami C2 i†P2
i†wynosiÊ oko³o 500mm. Odleg-
³oúÊ pomiÍdzy par¹ stacjonarn¹
i†par¹ ruchom¹ moøe zawieraÊ siÍ
w†granicach od 15m do 50m.
Wygodnym rozwi¹zaniem jest

umocowanie sond C2 i†P2 do
ramy (jak zostanie przyk³adowo
pokazane w†nastÍpnym odcinku)
wraz z†uk³adem elektronicznym,
tworz¹cych bardzo wygodny

w†uøyciu zespÛ³.
Odczyty miernika w†konfigura-

cji z†rys. 8b przelicza siÍ na
rezystywnoúÊ wed³ug nastÍpuj¹ce-
go wzoru:

ρA = (2U/I)*1/(2/d1-2/d3)

Konstrukcja samych sond jest
bardzo prosta. Uøyte materia³y
i†wymiary nie s¹ krytyczne i†moø-
na siÍ pos³uøyÊ tym, co jest pod
rÍk¹.
Rys. 9a przedstawia solidn¹

sondÍ, wykonan¹ z†rurki ze stali
nierdzewnej z†przylutowan¹ mo-
si¹dzem rÍkojeúci¹ w†kszta³cie
T†i†ostrzem u³atwiaj¹cym wciska-
nie jej w†ziemiÍ. Sonda ta jest
przeznaczona do uøytku przez
operatora w†pozycji stoj¹cej. Ze-
spÛ³ czterech takich sond nadaje
siÍ doskonale do uøytku w†meto-
dzie Wennera. Wymaga ona bo-
wiem nieustannego ich przemiesz-
czania, unika siÍ wtedy ci¹g³ego
pochylania.
Mniejsze sondy, w†wersji po-

kazanej na rys. 9b, s¹ wyposaøone
w†przykrÍcane gniazdo do wty-
czek 4-mm, do przy³¹czania prze-
wodÛw. Sondy moøna rÛwnieø
wykonaÊ z†innych materia³Ûw niø
stal nierdzewna, ktÛra jest droga
i†niezbyt ³atwa do nabycia.
Bardzo uproszczona sonda jest

pokazana na rys. 9c, ktÛr¹ moøna
wykonaÊ z†prÍta o†úrednicy 6mm,
np. elektrody spawalniczej bez
pokrycia, zwyk³ej stali itp. Prze-
wÛd ³¹czy siÍ z†ni¹ za pomoc¹
krokodylka, a†g³ÍbokoúÊ wbijania
oznacza siÍ paskiem farby lub
taúmy samoprzylepnej.
Na rys. 9d pokazano ogranicz-

nik g³Íbokoúci wbijania, mocowa-
ny do sondy przy pomocy wkrÍ-
tÛw przykrÍcanych za pomoc¹
úrub z†gniazdem szeúciok¹tnych
do klucza Allena. Materia³ nie
musi byÊ izolacyjny i†moøe to byÊ
metal.
Rys. 10 przedstawia ramowy

wspornik, przeznaczony do uøyt-
ku z†sondami w†konfiguracji dwu-
sondowej. GÛrna jego czÍúÊ jest
wykonana z†drewnianej listewki,
o†wymiarach 30x50x1050mm, ktÛ-
rej koÒce owiniÍte taúm¹ samo-
przylepn¹ tworz¹ rÍkojeúci. Na jej
úrodku jest przymocowany alumi-
niowy wspornik, podtrzymuj¹cy
umocowany do niego gumkami
miernik. Dolna czÍúÊ ramki jest

rÛwnieø wykonana z†takiej samej
drewnianej listewki, ktÛra musi
mieÊ dobre w³asnoúci izolacyjne.
Albo trzeba j¹ dobrze wysuszyÊ
i†pokryÊ lakierem, albo sondy
przymocowaÊ do niej za poúred-
nictwem tulejek izolacyjnych z†tef-
lonu, lub podobnego materia³u.
GÛrn¹ i†doln¹ czÍúÊ ramki ³¹-

cz¹ rurki metalowe, nagwintowa-
ne i†zaopatrzone z†obu stron w†na-
krÍtki. W†tej ramce bÍd¹ umoco-
wane sondy C2 i†P2. Sondy C1
i†P1 bÍd¹ takie, jak pokazano
w†poprzednim odcinku na rys. 9b.

Uk³ad testuj¹cy
Rys. 11 przedstawia schemat

prostego uk³adu testuj¹cego, prze-
znaczonego do sprawdzenia w†te-
renie poprawnoúci dzia³ania mier-
nika rezystywnoúci. Jego g³Ûwn¹
czÍúci¹ jest prze³¹cznik obrotowy,
s³uø¹cy do wybierania rezystorÛw
o†opornoúci od zera do 1000Ω.
Cztery przewody zakoÒczone
wtyczkami 4-mm naleøy po³¹czyÊ
z†gniazdkami C1, C2, P1 i†P2
w†mierniku. Po po³¹czeniu gniaz-
dko C1 zostaje zwarte z†P1, a†C2
z†P2. Wybrany prze³¹cznikiem re-
zystor obci¹øa generator pr¹du.
Przy pomocy uk³adu testuj¹cego
i†tabeli 4†sprawdza siÍ dzia³anie
miernika rezystywnoúci gruntu.
Dla wygody uk³ad testuj¹cy po-
winien zostaÊ wmontowany w†ma-
³¹ obudowÍ np. plastykow¹.

Praca w†terenie
MetodÍ poszukiwawcz¹ wybie-

ra siÍ w†zaleønoúci od spodziewa-
nego na danym terenie obiektu.
Jeøeli jest to duøa pojedyncza
struktura, lepiej bÍdzie wybraÊ
konfiguracjÍ Wennera.
Trzeba postaraÊ siÍ o†mapÍ

danego obszaru w†moøliwie jak
najdok³adniejszej skali, albo
w†miarÍ w³asnych umiejÍtnoúci
wykonaÊ j¹ samemu. Trzeba na-
stÍpnie starannie wyznaczyÊ w†od-

Rys. 9. Szczegóły konstrukcyjne
sond: (a) długiej sondy; (b) krótkiej
sondy; (c) sondy uproszczonej; (d)
ogranicznika głębokości.

Tabela 3.
wzmocnienie obciążenie [ ) napięcie

wyjściowe [V]

10 10 0,1
10 100 1
10 1000 10

100 1 0,1
100 10 1
100 100 10

1000 0,1 0,1
1000 1 1
1000 10 10
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leg³oúci od budynkÛw lub miÍdzy
polami w†terenie i†na mapie oba
koÒce odcinka, wzd³uø ktÛrego
zamierza siÍ dokonaÊ pomiarÛw.
Kaødy z†tych punktÛw powinien
zostaÊ odmierzony w†stosunku do
co najmniej dwÛch rÛønych ele-
mentÛw terenowych.
Innym sposobem zorientowa-

nia pomiarÛw jest przeprowadze-
nie ich wzd³uø przek¹tnej wyzna-
czonego pola. PamiÍtaÊ przy tym
naleøy, øe maksymaln¹ czu³oúÊ
detekcji uzyskuje siÍ wtedy, gdy
linia pomiarÛw przecina ukryty
obiekt pod k¹tem prostym.
Naleøy teraz wbiÊ sondÍ C1

w†ziemiÍ na pocz¹tku linii, od-

mierzyÊ wzd³uø niej 1m, wbiÊ
sondÍ P1, odmierzyÊ nastÍpn¹
odleg³oúÊ 1m, wbiÊ sondÍ P2
i†wreszcie w†odleg³oúci 1m wbiÊ
sondÍ C2 (jak na rys. 8a).
Po po³¹czeniu miernika

z†sondami dokonuje siÍ odczy-
tu, ktÛry trzeba podzieliÊ przez
wybrane prze³¹cznikiem wzmoc-
nienie. NastÍpnie wyci¹ga siÍ
sondÍ C1 i†wbija siÍ j¹ w†od-
leg³oúci 1m od poprzedniej po-
zycji sondy C2 wzd³uø tej samej
linii. Wystarczy teraz prze³oøyÊ
po³¹czenia miernika o†jedn¹ son-
dÍ i†wykonaÊ nastÍpny pomiar.
W†ten sam sposÛb postÍpuje siÍ
przy kolejnych pomiarach aø do
koÒca zaplanowanej linii.

Pomiary dwusondowe
Jeøeli o†mierzonym obszarze

wiadomo niewiele, to lepiej wy-
braÊ konfiguracjÍ dwusondow¹, za
pomoc¹ ktÛrej wykonuje siÍ po-
miary ca³ego obszaru, a†nie tylko
wzd³uø jednej linii.
Naleøy zacz¹Ê od wyznaczenia

w†terenia kwadratu 20x20m, ta-
kiego jak na rys. 8c. K¹ty proste
moøna uformowaÊ dowoln¹ z†kon-
wencjonalnych metod, a†wiÍc przy
pomocy kompasu, ekierki optycz-
nej, teodolitu, albo trÛjk¹ta ì3, 4,
5î. Jeøeli czytelnik posiada jeden
z†trzech pierwszych przyrz¹dÛw,
z†pewnoúci¹ umie siÍ nim pos³u-
giwaÊ, dlatego opiszemy jedynie
ostatni sposÛb. Naleøy tak u³oøyÊ
na ziemi trÛjk¹t ze sznura lub
taúmy, aby jeden z†jego bokÛw

mia³ trzy metry, drugi cztery
metry, a†trzeci piÍÊ metrÛw. K¹t
pomiÍdzy trzymetrowym a†cztero-
metrowym bokiem wynosi dok³ad-
nie 90o. Z†przed³uøenia tych bo-
kÛw do 20m powstan¹ dwa boki
kwadratu.
Po wyznaczeniu kwadratu na

dwÛch przeciwleg³ych jego bo-
kach wbij np. dwa patyki w†od-
leg³oúci 1m od naroønikÛw i†roz-
ci¹gnij miÍdzy nimi taúmÍ mier-
nicz¹, tworz¹c z†jednego skraju
kwadratu pas jednometrowej sze-
rokoúci. Wbija siÍ teraz w†ziemiÍ
ruchom¹ parÍ sond, C2 i†P2,
w†pobliøu podzia³ki 500mm taú-
my, w†jednakowej odleg³oúci od
taúmy i†od skraju kwadratu. Usta-
lon¹ parÍ sond, C1 i†P1, odleg-
³ych o 500mm od siebie, wbija
siÍ  w ziemiÍ w†odleg³oúci oko³o
15m od sprawdzanego kwadratu
(d³ugoúÊ przewodÛw, ³¹cz¹cych
sondy C1 i†P1 z†miernikiem re-
zystywnoúci, powinna wynosiÊ
50m).
Jeøeli przewiduje siÍ pomiary

takøe w s¹siednim kwadracie 20m
x†20m, to naleøy umieúciÊ rucho-
m¹ parÍ sond w†miejscu o†podob-
nej odleg³oúci od tego kwadratu.
Po wykonaniu pomiaru przenosi
siÍ ruchom¹ parÍ sond w†pobliøe
podzia³ki 1,5m na taúmie. W†ten
sam sposÛb wykonuje siÍ nastÍp-
ne pomiary, aø do podzia³ki 19,5m
na taúmie. Przesuwa siÍ taúmÍ
o†1m i†wykonuje dalszych 20 po-
miarÛw, a†potem nastÍpne, aø do
400 pomiarÛw.

Zapisywanie pomiarÛw
Wynik kaødego pomiaru powi-

nien zostaÊ zapisany wraz ze
wzmocnieniem, natÍøeniem pr¹du
i†odleg³oúci¹ sond. Odczyty moø-
na zapisywaÊ na papierze w†ko-
lumnach dla kaødej z†konfiguracji.
Naleøy zanotowaÊ, ktÛry koniec
kolumny odnosi siÍ do ktÛrej linii
na planie, najlepiej uøywaj¹c liter

Rys. 10. Wspornik ramowy do
konfiguracji dwusondowej.

Rys. 11. Schemat układu
testującego.

Tabela 4.
rezystor prąd napięcie napięcie wyjściowe przy wzmocnieniu

 [Ω] [mA] x10 x100 x1000
0 0,1 0 0 0 0
1 0,1 0,1mV 1mV 10mV 100mV

 10 0,1 1mV 10mV 100mV 1V
 100 0,1 10mV 100mV 1V 10V
1000 0,1 100mV 1V 10V xxx

 0 1 0 0 0 0
1 1 1mV 10mV 100mV 1V

10 1 10mV 100mV 1V 10V
 100 1 100mV 1V 10V xxx
1000 1 1V 10V xxx xxx

0 10 0 0 0 0
1 10 10mV 100mV 1V 10V

10 10 100mV 1V 10V xxx
 100 10 1V 10V xxx xxx
1000 10 10V xxx xxx xxx

0 50 0 0 0 0
1 50 50mV 500mV 5V xxx

 10 50 500mV 5V xxx xxx
 100 50 5V xxx xxx xxx
1000 50 50V xxx xxx xxx

Uwaga: xxx oznacza nasycenie wzmacniacza na skutek za dużego napięcia wejściowego. Pozycję tę należy
pominąć.
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i†liczb. Np. A†dla pierwszej linii,
B†dla drugiej itd., numeruj¹c po-
szczegÛlne pomiary od 1†do 20
(jak na rys. 8c). Kaødy odczyt
powinien byÊ zapisywany jako
napiÍcie podzielone przez wzmoc-
nienie i†moøe byÊ pozostawiony
w†postaci opornoúci, albo przeli-
czany na wzglÍdn¹ rezystywnoúÊ.
Odczyty moøna takøe rejestrowaÊ
na przenoúnym magnetofonie mik-
rokasetowym i†przepisywaÊ pÛü-
niej. Jest to znacznie wygodniej-
sze od pisania w†terenie na wil-
gotnym, szarpanym przez wiatr,
papierze.
Pomierzone linie moøna przed-

stawiaÊ w†postaci wykresÛw re-
zystywnoúci (na osi pionowej)
w†funkcji odleg³oúci (na osi po-
ziomej). Wyniki opisuj¹ce ca³¹
powierzchniÍ moøna przedstawiÊ
w†postaci siatki 20x20, podzielo-
nej na 400 pÛl, w†ktÛrych s¹
zapisane poszczegÛlne odczyty. S¹
one trudne do interpretacji, a
wiÍc liczby moøna zast¹piÊ kolo-
rami, przedstawiaj¹cymi wartoúci
odczytanych opornoúci. Kolory te
moøna wprowadziÊ za pomoc¹
kredek, albo generowaÊ przez
komputer, na przyk³ad przy po-
mocy programu autora. S³uøy on
do tworzenia wykresÛw liniowych
lub kolorowych czy cieniowanych
plansz.

Program w QBASIC
Program opracowany przez au-

tora, napisany w†QBASIC-u (dla
komputerÛw PC), jest dostÍpny
w†Internecie pod adresem ftp://
ftp.epemag.wimborne.co.uk w†pod-
katalogu pub/PICS/Earth.Meter.
Program wymaga wprowadze-

nia wynikÛw pomiarÛw i†w†razie
potrzeby umoøliwia ich wydruko-
wanie. Wyúwietla nastÍpnie ze-
spÛ³ 20 wykresÛw liniowych, lub
obraz 20 x†20 kwadratÛw o†rÛønej
szaroúci lub w†rÛønych kolorach.
Zapisanie na dysk nie zosta³o
przewidziane, ale Czytelnicy zna-
j¹cy QBASIC mog¹ z†³atwoúci¹
do³¹czyÊ to uzupe³nienie.

Przy wyúwietlaniu kwadratÛw
program sortuje wyniki pomiarÛw
rezystywnoúci pomiÍdzy szeúÊ za-
kresÛw, reprezentowanych kolora-
mi lub stopniami szaroúci. Otrzy-
mane plansze mog¹ byÊ nastÍpnie
drukowane przez uøycie klawisza
Print Screen (przy niektÛrych PC
moøe to nie byÊ bezpoúrednio
osi¹galne, gdyø przed za³adowa-
niem QBASIC-a musi zostaÊ za-
³adowany podprogram graficzny -
sprawdü to w†swoim podrÍczni-
ku).
W†trakcie dzia³ania programu

trzeba odpowiednio odpowiadaÊ
na sugestie programu, naciskaj¹c
tylko ENTER, gdy sugestia nie jest
akceptowana. Potrzebne dane moø-
na takøe wydrukowaÊ. Do kolo-
rowego wydruku kwadratÛw jest
oczywiúcie potrzebna drukarka ko-
lorowa. Moøna jednak drukowaÊ
takøe w†rÛønych stopniach szaroú-
ci.

Etyka i†prawo
Trzeba tu dodaÊ parÍ s³Ûw na

temat etyki pomiarÛw rezystyw-
noúci gruntu. W†pewnym momen-
cie moøesz odczuÊ chÍÊ spraw-
dzenia rezultatÛw swoich pomia-
rÛw przez rozkopanie zmierzone-
go obszaru. Zaniechaj tego! Jeøeli
okaøe siÍ on obiektem maj¹cym
wartoúÊ archeologiczn¹, twoje wy-
kopy z†pewnoúci¹ zniszcz¹ wiÍk-
szoúÊ informacji niezbÍdnych do
pe³nej jego interpretacji.
Same pomiary rezystywnoúci

gruntu s¹ nieniszcz¹ce (jeúli nie
liczyÊ wbijania sond), trzeba jed-
nak przede wszystkim pamiÍtaÊ,
øe w†Wielkiej Brytanii wszystkie
tereny s¹ czyj¹ú w³asnoúci¹. Przed
rozpoczÍciem pomiarÛw trzeba
wiÍc odszukaÊ w³aúciciela i†uzys-
kaÊ jego zgodÍ na ich przeprowa-
dzenie. Jeøeli zaú badany teren
jest wpisany na listÍ pomnikÛw
przesz³oúci (prowadzon¹ przez po-
wiatowego archeologa), dokony-
wanie jakichkolwiek badaÒ jest
dopuszczalne jedynie za zgod¹
Departamentu Dziedzictwa Naro-

dowego, a†takiej zgody na ogÛ³
amatorzy nie uzyskuj¹. W†Wiel-
kiej Brytanii istnieje wiele lokal-
nych amatorskich stowarzyszeÒ
archeologicznych, dzia³aj¹cych
pod przewodnictwem wykwalifi-
kowanych archeologÛw, ktÛrzy za-
pewniaj¹ im úcis³e kontakty z†pla-
cÛwkami naukowymi.
Robert Beck, EwPE

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z†redakcj¹ mie-
siÍcznika ìEveryday with Practical
Electronicsî.

Od t³umacza
W†Polsce dziedzina ta objÍta

jest Ustaw¹ o†Ochronie DÛbr Kul-
tury i†o†Muzeach z†roku 1962
z†pÛüniejszymi zmianami, zgodnie
z†ktÛr¹ wszystkie wykopaliska
i†znaleziska archeologiczne s¹
w³asnoúci¹ PaÒstwa Polskiego. We-
d³ug tej ustawy znalazcy przed-
miotÛw archeologicznych lub od-
krywcy wykopalisk s¹ obowi¹zani
je zabezpieczyÊ i†niezw³ocznie za-
wiadomiÊ o†nich w³aúciwego tery-
torialnie konserwatora zabytkÛw,
zarz¹d gminy, lub muzeum. Oso-
bom, ktÛre dope³ni³y tego obowi¹z-
ku przys³uguje nagroda od PaÒs-
twa. W³aúcicielom gruntÛw, na
ktÛrych dokonuje siÍ prac wyko-
paliskowych przys³uguje odszkodo-
wanie za zniszczenie plonÛw.
W†Polsce wszelkie prace przy

zabytkach oraz prace archeologicz-
ne i†wykopaliskowe wolno prowa-
dziÊ tylko za zezwoleniem w³aú-
ciwego konserwatora zabytkÛw.
Kwartalnik Archeologia Øywa

nr 1, 1997, opisuje nie tak dawny
wypadek zdewastowania cmenta-
rzyska z†okresu wp³ywÛw rzym-
skich przez rabusiÛw - pseudoar-
cheologÛw. Pos³uguj¹c siÍ detek-
torem metali odszukali oni cmen-
tarzysko z†licznymi okazami sta-
roøytnej broni, barbarzyÒsko je
rozkopali, a†znaleziska usi³owali
sprzedaÊ. Wyrokiem s¹dowym za
swÛj wyczyn zostali ukarani ka-
rami wiÍzienia i†grzywny.


