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METODY ZAMIANY KODU GRAFICZNEGO  
NA DŹWIĘKOWY PRZY KARTOWANIU  
SONORYCZNYM 

Janusz Kuchmister 

Streszczenie. W pracy przedstawiono i omówiono sześć metod zamiany kodu graficzne-
go na dźwiękowy w autorskiej metodzie kartowania sonorycznego. Eksperyment polegał 
na wykorzystaniu rysunku  konturów granic Polski, odrysowanych pięcioma grubościami 
linii, z atlasu geograficznego [Polska–Europa–Świat – „Mapy konturowe” 2001]. Dla 
kaŜdej metody przedstawiono walory i ograniczenia w stosowaniu. Przeprowadzone ba-
dania pozwoliły określić czas potrzebny do wykonania testu sonorycznego z konturu gra-
ficznego i dokładność uzyskanej rejestracji linii konturowej w kodzie sonorycznym.  

Słowa kluczowe: mapa sonoryczna, grafika, zmiana kodu 

WPROWADZENIE 

Autorska metoda sonoryczna [Ćmielewski i wsp. 1995] polega na rozszerzeniu zna-
nych, dotykowych metod tworzenia wyobraŜeń przestrzennych u osób niewidomych o 
metodę odbioru słuchem dźwiękowo zakodowanych scen [Krzywicka-Blum i Kuchmi-
ster 1999]. Osoba niewidoma dekoduje scenę, przez manualne dekodowanie wzdłuŜ, 
dźwiękowo zakodowanych linii. Cała pozostała część pola operacyjnego jest obszarem 
ciszy. 

W procesie edukacji niewidomych sceny sonoryczne ograniczają się najczęściej do 
linii oznaczających granice kontynentów, rzek, pasm górskich itp. W nauczaniu dzieci 
niewidomych z uŜyciem digitizera sonorycznego i testów sonorycznych [Krzywicka- 
-Blum i Kuchmister 1999] moŜna wyróŜnić dwa typy zagadnień: 

1. Równodokładne przejście z notacji graficznej na sonoryczną. 
2. Notację nierównodokładną (uproszczoną) ze stratą dokładności. 
Pierwszy  przypadek dotyczy  zastosowania  metody sonorycznej w nauczaniu dzie-

ci, rozróŜniania konturów takich figur geometrycznych, jak kwadrat, prostokąt lub ich 
kombinacje, na lekcjach  matematyki. 

Drugi przypadek związany jest z zastosowaniem metody w nauce geografii i historii, 
gdy celem jest poznanie przedstawionych linii krzywych stanowiących kontury lądów, 
krajów, lub rysunek rzek czy granic. 

Kodowanie scen sonorycznych polega na przeniesieniu wizualnego kodu graficzne-
go na słuchowy kod dźwiękowy. KaŜdemu punktowi, zakodowanych linii tworzącej 
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scenę sonoryczną  zostają  przyporządkowane  dwie  współrzędne,  wysokość  i natęŜe-
nie dźwięku [Ćmielewski i wsp. 1995].  

WaŜnym etapem decydującym o uŜyteczności zastosowania metody sonorycznej  w 
nauczaniu niewidomych jest zamiana scen graficznych na dźwiękowe.

Powodzenie  procesu kodowania ma miejsce, gdy połoŜenie sceny  graficznej i so-
norycznej są zgodne. Zachodzi to wówczas kiedy pasery (znaczki tłowe), mające postać
krzyŜy, zaznaczone na obrazie graficznym pokryją się odpowiednimi paserami zlokali-
zowanymi na scenie sonorycznej (rys. 1). 

a)              b) 

a) Obraz graficzny konturu przeniesiony na kalkę z naniesionymi paserami 
Graphical picture of outline presented on tracing paper 

b) Scena sonoryczna z naniesionymi paserami 
Sonic stage with traces 

Rys. 1. Przygotowanie konturu do „przeniesienia” na scenę sonoryczną
Fig. 1. Preparation of the outline to be “replaced” onto the sonic stage 

Do procesu tworzenia testów sonorycznych proponuje się uŜyć zestawu urządzeń:  
� komputera i plotera  oraz edytora graficznego typu „Paint” lub „Corel”, 
� komputera, skanera i plotera oraz edytora graficznego typu „Paint” lub „Corel”, 

a takŜe programu słuŜącego do obróbki zeskanowanego obrazu, np. „Microgra-
fix Picture Publisher”. 

CHARAKTERYSTYKA METOD 

Uwagi ogólne 

MoŜna wyróŜnić sześć metod tworzenia testów sonorycznych, zaleŜnych od uŜytego 
sprzętu i przeznaczenia testu sonorycznego w procesie edukacji.  
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Dwie pierwsze metody związane są z równodokładnym przejściem z notacji gra-
ficznej na sonoryczną. Ich cechą jest niezaleŜność kodowania od skali aleaatonicznej 
opartej na naturalnej percepcji człowieka. 

Natomiast pozostałe cztery metody dotyczą notacji nierównodokładnej (uproszczo-
nej) z zastosowaniem  „modułów sonorycznych” [Krzywicka-Blum i Kuchmister 1999]. 
Metody te dotyczą przygotowania testów sonorycznych, których kontury  powinny 
zostać zgeneralizowane modułami sonorycznymi. Metodyczne prace badawcze związa-
ne z generalizacją modułami sonorycznymi są kontynuowane, podstawowe zasady 
generalizacji sonorycznej zostały omówione i przedstawione w pracy Krzywickiej- 
-Blum i Kuchmistera [1999]. 

Szczegółowe przedstawienie metod  

Metoda opracowania testu sonorycznego z uŜyciem komputera i edytora graficznego  
typu „Paint” lub „Corel” 

Pierwszym etapem jest ręczne przerysowanie konturu, mapowego (rys. 1a). Po tej 
czynności kalkę z konturem umieszcza się na arkuszu papieru milimetrowego, z nary-
sowanym lokalnie układem współrzędnych (rys. 2.1).  

Układ ten jest zgodny z układem współrzędnych przyjętych dla sceny sonorycznej. 
Następnie wyznacza się współrzędne punktów konturu w układzie współrzędnych arku-
sza papieru milimetrowego. W oparciu o wykonane zestawienie współrzędnych, przy 
uŜyciu edytora graficznego typu „Paint” przeprowadza się kodowanie konturu  
(rys. 2.2). 

1)                2)             3) 

                        
1) Skopiowany ręcznie kontur z wyznaczonymi lokalnie współrzędnymi  
    Hand-copied outline with the co-ordinates 
2) Wykonany z pomocą komputera i przy uŜyciu edytora graficznego oraz w oparciu  
     o zestawienie współrzędnych kontur  
     The outline constructed on the computer in use of graphical editor referring  
     to co-ordinates 
3) Wydruk konturu  
     The outline’s plot 

Rys. 2. Metoda opracowania testu sonorycznego z uŜyciem komputera i odpowiedniego  
oprogramowania 

Fig. 2. Method of sonic test performed on the computer and graphical editor 



J. Kuchmister

Acta Sci. Pol.

76

Tak przygotowany graficzny obraz testu sonorycznego jest gotowy do wydruku (rys. 
2.3). Otrzymany wydruk powinien być zgodny z oryginałem konturu przygotowanym 
na kalce.  

Metoda zawiera sporo niedogodności, między innymi charakteryzuje się duŜą pra-
cochłonnością, czasochłonnością i moŜliwością pomyłek, błędów osobowych. Jej cechą
jest uzaleŜnienie dokładności, w pierwszej fazie opracowania konturu, od charakteru 
linii (grubość, kontrastowość, krętość), bowiem wyznaczając współrzędne punktów na 
konturze dokonujemy jego generalizacji. Kontur reprezentują  wyznaczone graficznie 
współrzędne punktów. 

Metoda opracowania testu sonorycznego z uŜyciem skanera i komputera edytora  
graficznego „Paint” lub „Corel”, a tak Ŝe programu słuŜącego do obróbki  
zeskanowanego obrazu, np. „Micrografix Picture Publisher”  

W tej metodzie pierwszym etapem jest przeniesienie obrazu graficznego konturu na 
kalkę z  naniesionymi paserami (rys. 3.1).  

1)         2)             3) 

1) Skopiowany ręcznie kontur z wyznaczonymi paserami 
    Hand-copied outline with traces 
2) Zeskanowany i opracowany z pomocą komputera i edytora graficznego kontur  
    (test sonoryczny)  
    The scanned outline prepared on the computer and graphical editor (the sonic test) 
3) Wydruk konturu 
    The outline’s plot 

Rys. 3. Metoda opracowania testu sonorycznego z uŜyciem skanera, komputera i odpowiedniego 
oprogramowania 

Fig. 3. The method of sonic test with the use of scanner, computer and the proper software 

Skopiowany obraz naleŜy poddać procesowi skanowania, uŜywając do tego progra-
mów pozwalających ustalić odpowiednie parametry (jasność, kontrast) obrazu. Kolej-
nym krokiem jest przeniesienie zeskanowanego obrazu do edytora graficznego  
(rys. 3.2). W czasie tej czynności zeskanowany kontur powinien zostać zestrojony ze 
sceną sonoryczną z uŜyciem paserów. Po zakończeniu tej operacji opracowujący doko-
nuje korekty linii i usuwa niepotrzebne tło, w celu uzyskania wyraźnej ekstynkcji linii 
zeskanowanych na scenie sonorycznej. Po tej czynności następuje wydruk w skali 1:1 
(rys. 3.3) i porównanie go z oryginałem (3 → 1). 
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Metoda opracowania zgeneralizowanego konturu testu sonorycznego  
z uŜyciem „modułów sonorycznych” [Krzywicka-Blum i Kuch mister 1999]  
i z wykorzystaniem do tego celu tylko komputera i edytora graficznego „Paint” lub „Corel”  

Ręcznie skopiowany (odrysowany) w skali 1:1 obraz linii upraszczany jest do za-
mkniętego wieloboku, z uŜyciem dostosowanej do szerokości linii, rozety modułów 
linii sonorycznych [Krzywicka-Blum i Kuchmister 1999]. Otrzymany zamknięty wielo-
bok naleŜy umieścić na arkuszu papieru milimetrowego, z lokalnym układem współ-
rzędnych (rys. 4.1).   

1)         2)            3) 

1) Skopiowany ręcznie kontur z wyznaczonymi lokalnie współrzędnymi 
     Hand-copied outline with locally determined co-ordinates 
2) Zgeneralizowany na scenie modułami sonorycznymi kontur na podstawie zestawienia  
     wyznaczonych  współrzędnych 
     The generalised on the stage outline and the summary of determined co-ordinates 
3) Wydruk konturu  
     The outline’s plot 

Rys. 4. Metoda opracowania zgeneralizowanego konturu testu sonorycznego z uŜyciem  
modułów sonorycznych i komputera 

Fig. 4. The determination method of generalised outline of the sonic test with the use of sonic 
modules, computer and a proper software 

Układ ten jest identyczny z układem współrzędnych przyjętym dla sceny sonorycz-
nej. Następnie wyznacza się współrzędne punktów załamania konturu w wyjściowym 
układzie współrzędnych z uŜyciem rozety modułów linii sonorycznych [Krzywicka-
-Blum i Kuchmister 1999]. Po zestawieniu współrzędnych, przy uŜyciu edytora graficz-
nego typu „Paint” koduje się kontur na scenie sonorycznej (rys. 4.2). Dopiero tak przy-
gotowany graficzny obraz testu sonorycznego jest gotowy do wydruku (rys. 4.3). 
Otrzymany wydruk powinien być zgodny z oryginałem konturu przygotowanym na 
kalce. 

Metoda opracowania testu sonorycznego po ręcznej generalizacji konturu z uŜyciem modu-
łów sonorycznych z wykorzystaniem komputera i skanera edytora graficznego  
typu „Paint” lub „Corel”, a tak Ŝe programu słuŜącego do obróbki zeskanowanego obrazu, 
np. „Micrografix Picture Publisher” 

Do omówienia efektów poszczególnych kroków tej metody wykorzystano rysunek 5. 
Kiedy posiadamy ręcznie skopiowany (odrysowany) w skali 1:1 kontur z podkładu 



J. Kuchmister

Acta Sci. Pol.

78

mapowego (rys. 1a), przystępujemy do jego generalizacji uŜywając rozety modułów 
linii sonorycznych [Ćmielewski i wsp. 1995]. Otrzymany juŜ zgeneralizowany kontur 
(rys. 5.1) naleŜy poddać procesowi skanowania w ujednoliconej skali (rys. 5.2). Po 
wykonaniu wydruku (rys. 5.3) naleŜy porównać otrzymany obraz z oryginałem (3 → 1).  

1)             2)              3 

1) Skopiowany ręcznie kontur 
     Hand-copied outline 
2) Zgeneralizowany ręcznie kontur rozetą modułów linii sonorycznych 
     Hand-generalised outline by means of the rosette of sonic lines 
3) Wydruk konturu  
     The outline’s plot 

Rys. 5. Efekty realizacji poszczególnych etapów opracowania ręcznie zgeneralizowanego konturu 
z uŜyciem rozety modułów linii sonorycznych i z pomocą skanera oraz komputera 

Fig. 5. Effects of realisation of the following study stages which have been hand-generalised by 
means of the rosette of sonic lines as well as by means of scanner and computer 

Metoda opracowania zgeneralizowanego konturu testu sonorycznego przy wykorzystaniu 
skanera, komputera oraz edytora graficznego typu „Paint” lub „Corel”, a tak Ŝe programu 
słuŜącego do obróbki zeskanowanego obrazu, np. „Micrografix Picture Publisher” i rozety 
modułów linii sonorycznych, przeniesionych do palety narzędzi edytora graficznego 

W tym wariancie metody zakłada się, Ŝe dysponujemy graficznym obrazem kontu-
ru, przeniesionym na scenę sonoryczną zgodnie z metodą 1 lub 2. Do generalizacji 
wykorzystuje się „rozetę modułów linii sonorycznych” [Krzywicka-Blum i Kuchmi-
ster 1999], przeniesioną do palety narzędzi, uŜytego edytora graficznego. Efektem 
końcowym jest zgeneralizowany obraz testu (rys. 6.2). Ostatnią czynnością jest wy-
drukowanie testu (rys. 6.3) i porównanie otrzymanego obraz z oryginałem (3 → 1). 
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1)         2)              3) 

1) Skopiowany ręcznie kontur  
     Hand-copied outline 
2) Zgeneralizowany kontur edytorem graficznym, wyposaŜonym w paletę rozet modułów  
     linii sonorycznych  
     The outline generalised by means of graphical editor equipped by a palette  
    of sonic lines modules 
3) Wydruk konturu  
     The outline’s plot 

Rys. 6. Metoda opracowania zgeneralizowanego konturu testu sonorycznego z uŜyciem edytora 
graficznego wyposaŜonego w paletę rozet modułów linii sonorycznych 

Fig. 6. The method of analysing of generalised sonic test’s outline with the use of graphical 
editor equipped by a palette of sonic lines modules

Metoda powtórnego opracowania wydrukowanego i zgeneralizowanego  
modułami sonorycznymi testu, z wykorzystaniem skanera, komputera, edytora graficznego 
typu „Paint” lub „Corel”, a tak Ŝe programu słuŜącego do obróbki zeskanowanego obrazu, 
np. „Micrografix Picture Publisher” 

NaleŜy załoŜyć, Ŝe dysponujemy wydrukiem testu sonorycznego (rys. 7.1.) zaopa-
trzonym w pasery, który wykonano jedną z opisanych wcześniej metod. Wydruk testu 
sonorycznego zaopatrzomy w pasery poddajemy procesowi powtórnego przetworzenia 
go na test sonoryczny (rozdział 2.2.4). Po zakończeniu procesu skanowania i przenie-
sieniu zeskanowanego obrazu do edytora graficznego (rys. 7.2.) wykonywany jest wy-
druk testu (rys. 7.3) i porównanie go z uŜytym na wstępie wydrukiem testu sonoryczne-
go zaopatrzonym w pasery (3 → 1). 
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1)                2)                 3) 

1) Przygotowany do skanowania wydruk konturu testu sonorycznego 
    Plot of the sonic test’s outline ready to scan 
2) Zeskanowany i przygotowany do wydruku kontur 
    The scanned outline ready to plot 
3) Wydruk konturu  
    The outline’s plot 

Rys. 7. Proces ponownego opracowania testu sonorycznego z uŜyciem skanera i komputera 
Fig. 7. Process of repeated sonic test study with the use of scanner and computer 

TECHNICZNE UWARUNKOWANIA STOSOWANIA METOD 

W celu określenia wad i zalet poszczególnych metod, a przede wszystkim spraw-
dzenia walorów praktycznej ich uŜyteczności, przeprowadzono następujące prace ba-
dawcze. Postępując według opisanych schematów czynności dla kaŜdej z metod zostały 
opracowane wynikowe testy sonoryczne konturu granic Polski, z zastosowaniem pięciu 
grubości linii: 0.25; 0.35; 0.50; 0.70; 1.00 [mm]. 

Do przeprowadzenia eksperymentu wykorzystano: komputer Pentium 150 z monito-
rem 15’, skaner Mustek F/B Scanner 600 II CD, drukarkę laserową  Laser HP 6P oraz 
programy: „Paint i Micrografix Picture Publisher”. Systemem operacyjnym był „Micro-
soft Windows 95”. 

Podczas prowadzonego procesu tworzenia testów sonorycznych z uŜyciem skanera i 
komputera waŜne okazało się ustalenie parametrów skanowanego obrazu. Do parame-
trów tych naleŜą: Brightness (jasność), Contrast (kontrast), Gamma (współczynnik), 
Scan Mode (typ skanowania), Resolution (rozdzielczość optyczna), skale: Width  
(szerokość) i Heigt (wysokość).  

Podczas skanowania naleŜy tak ustawić parametry, aby zeskanowany obraz był jak 
najbardziej czarny, ale równocześnie, by ilość pojawiających się zaczernień obrazu w 
tle była jak najmniejsza. W celu ustalenia najkorzystniejszych parametrów skanowania 
przeprowadzono następujące eksperymenty. Dla kaŜdego z konturów, narysowanych 
róŜnymi grubościami linii, zachowywano stałość dwóch parametrów zmieniając trzeci 
w pełnym zakresie zmienności. Jako wyjściowe przyjęto następujące parametry: 

Brightness: –119 
Contrast:  0.1 
Gamma:  0.9 
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W pierwszym etapie badań przy stałej wartości Contrast = 0.1, Gamma = 0.9, zmie-
niano parametr Brightness. Przykładowe, pomniejszone wydruki otrzymanych kontu-
rów przedstawia rysunek 8.  

1)              2)                  3) 

1) Brightness -   64 
2) Brightness: - 120 
3) Brightness: +  15 

Rys. 8. Pomniejszone wydruki konturów, przy stałych parametrach kontrastu i gamma, a zmie-
niającej się jasności (grubość linii konturu 0,25 mm) 

Fig. 8. Diminished outline plots at stable parameters of contrast and gamma and changeable 
brightness (outline’s line thickness of 0,25 mm) 

Na rysunku 9 przedstawiono efekt zmiany kontrastu przy stałych wartościach para-
metrów jasności i gamma. 

1)           2)            3) 

1) Contrast: + 127 
2) Contrast: -    60 
3) Contrast: +     5 

Rys. 9. Pomniejszone wydruki konturów przy stałej wartości parametru jasności i gamma, a 
zmieniającym się kontraście (grubość linii konturu 0.25 mm) 

Fig. 9. Diminished outline plots at stable parameters of brightness and gamma and changeable 
contrast (outline’s line thickness of 0,25 mm) 
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Na rysunku 10 przedstawiony jest, w pomniejszonej skali, wydruk efektu zmiany 
parametru gamma przy stałych wartościach parametrów jasności i kontrastu. 

1)           2)            3) 

Oznaczenia: 
1) Gamma: 0.1 
2) Gamma: 7.9 
3) Gamma: 5.0 

Rys. 10. Pomniejszone wydruki konturów przy stałych wartościach parametrów jasności i kontr-
stu, a zmieniającym się parametrze gamma (grubość linii konturu 0.25 mm) 

Fig. 10. Diminished outline plots at stable parameters of brightness and contrast and changeable 
gamma-parameter (outline’s line thickness of 0,25 mm) 

Na rysunku 11 pokazano pomniejszone wydruki konturów z występującymi niecią-
głościami konturu (grubości linii 1,0 mm), przy stałych parametrach kontrastu i Gamma, 
a zmieniającym się parametrem jasności.  

   1)                             2) 

     1) Brightness: + 90 
   2) Brightness:  - 10 

Rys. 11. Pomniejszone wydruki konturów przy stałych wartościach parametrów kontrastu 
i Gamma, a zmieniającej się jasności (grubość linii konturu 1,0 mm) 

Fig. 11. Diminished outline plots at stable parameters of contrast and gamma- parameters and 
changeable brightness (outline’s line thickness of 1,0 mm) 
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WNIOSKI 

Przygotowane kontury granic Polski (róŜne grubości linii) zostały skartowane sono-
rycznie [Krzywicka-Blum i Kuchmister 1999] z zastosowaniem omówionych metod. 
Realizując badania doświadczalne zgodnie z omówionymi w rozdziale III warunkami 
technicznymi, otrzymano bogaty materiał doświadczalny, na który złoŜyło się ponad 
100 wydruków skartowanych sonorycznie testów. Przedstawione poniŜej wnioski doty-
czą całości otrzymanego materiału doświadczalnego. 

Wszystkie rezultaty dotyczą wielkości rysunku i sceny sonorycznej dostosowanej do 
rozmiarów pola operacyjnego [Krzywicka-Blum i Kuchmister 1999]. 
I ) Opracowanie testów sonorycznych bez uŜycia skanera (metody 1 i 3) jest procesem  
Ŝmudnym, pracochłonnym i czasochłonnym, nie wyklucza moŜliwości pomyłek, 
szczególnie gdy kontur testu reprezentowany jest przez znaczną ilość punktów.  

II) Opracowany i opisany proces technologiczny kodowania testów sonorycznych z 
wykorzystaniem zestawu – komputer, skaner i odpowiednich aplikacji programów 
(metody 2, 4, 5 i 6), pod względem dokładności i szybkości, jest wygodnym sposo-
bem tworzenia testów sonorycznych. Proces ten nie wymaga od uŜytkownika duŜej 
wiedzy w zakresie stosowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego. Opisa-
na technologia pozwala wykonywać testy sonoryczne z zadowalającą dla praktyki 
edukacyjnej dokładnością.  
Przeprowadzone badania pozwalają na wysunięcie następujących wskazówek dla 
opracowującego test sonoryczny: 

1. Najkorzystniejsze parametry skanowania niezaleŜnie od grubości linii są następują-
ce: 
� Brightness: - 120 
� Contrast:    0 
� Gamma     1.0 

2. W przypadku konturów narysowanych linią o grubości 1,0 mm, naleŜy zwrócić
uwagę na staranny dobór parametrów, gdyŜ mogą powstać nieciągłości w konturze 
(rys. 11).  

3. Najkorzystniej rysować kontury linią o grubości 0,25 mm, która okazała się najbar-
dziej odporna na odstępstwa parametrów skanowania od ustalonych parametrów 
optymalnych. 

4. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, Ŝe rozdzielczość, przy której opracowy-
wana mapa nie traci ciągłości, wynosi 96 dpi. 

5. Jakość uŜytej do kopiowania konturów kalki ma  wpływ na intensywność tła testu 
sonorycznego po jego zeskanowaniu. Przed uŜyciem kalki do kopiowania konturów 
powinno zostać przeprowadzone próbne testowanie jej jakości.  

6. Rozpoczynając proces skanowania zaleca się uŜycie  nastawień dla średnich wymia-
rów konturu (średnia dla stu wydruków): 
� Width: 54,5 mm  
� Height: 73,3 mm 
Z uwagi na występujące odstępstwa od średnich wymiarów, naleŜy kaŜdorazowo 
sprawdzić, czy po zmianie skali konturu i po umieszczeniu w polu sonorycznym, ry-
sunek i jego wymiary są poprawne. Przy występujących odstępstwach naleŜy dokonać
zmiany parametrów i przeskalować obraz. Optymalna wartość współczynnika zgodna 
z przeprowadzonymi doświadczeniami wynosi 5,1 (średnia dla stu wydruków). 
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ZauwaŜono, Ŝe po zmianie rozmiaru i rozdzielczości, obraz traci wyraźnie na jako-
ści. Zeskanowany obraz powinien być jak najbardziej czarny, ale równocześnie ilość
pojawiających się zaczernień tła obrazu powinna być jak najmniejsza.  

III) Analiza czasochłonności opracowywania testów sonorycznych poszczególnymi 
metodami pozwala sformułować następujące wnioski: 

1. Czas przygotowania testu sonorycznego prostego konturu w oparciu o skopiowany 
obrys konturu wynosi około 30 min. W przypadku konturów bardziej skomplikowa-
nych czas ten będzie dłuŜszy.  

2. Sumaryczny czas powtórzenia całego procesu tworzenia testu sonorycznego na 
podstawie wydruku graficznego obrazu testu wynosi około 30 min. Istotne jest, Ŝe 
dokładność przebiegu linii jest zadowalająca i nie przekracza wartości  +1.5 mm. 
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METHODS OF CHANGING OF THE GRAPHICAL CODE INTO  
THE SONIC CODE WHILE THE PROCESS OF SONIC MAP PLOTT ING 

Abstract. The work presents and explains six exchange methods of graphical code into 
sound code in the author’s method of sonic map plotting. The experiment has relied on 
the use of Polish borders draft copied from the geographical atlas by means of five line 
styles. Each method was described in accordance to its valour as well as its limits of use. 
The researches enable to determine both a necessary time to perform the sonic test in rela-
tion to graphical outline and to an accuracy of line registration within the sonic code. 
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