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Mila - dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. 

W Polsce w użyciu pozostała jedynie mila morska w nawigacji

Mile:
- mila morska = 10 kabli = 1852 metry
- mila admiralska = 1855 metrów, 
- mila morska = 1852 metry, 
- mila angielska = 1609,34 metra, 
- mila fińska = 10670 metrów, 
- mila geograficzna = 7421,6 metra, 
- mila londyńska = 5000 stóp = 1524 metry, 
- mila niemiecka (saksońska) = 7500 metrów, 
- mila norweska = 11299 metrów, 
- mila polska = 7 wiorst, czyli 7146 metrów, a od 1819 roku – 8534,31 metra, 
- mila pruska = 7532,48 metra, 
- mila rzymska = 1000 passus (kroków podwójnych) = 1481,5 metra, 
- mila szwedzka = 10692 metry, 
- mila wrocławska = 10282 metrów. 



Mila morska w nawigacji

Pojęcie mili - jako jednostki długości pochodzi z czasu imperium rzymskiego.

Wtedy to bowiem w użycie wprowadzono jednostkę odległości o nazwie milia 
paassum co oznacza tysiąc kroków maszerującego rzymskiego legionisty.

Według dzisiejszych jednostek długości było to 1614 (w niektórych źródłach 1618 
lub 1620) yardów lub około 1476 metrów.

Nazwa ta od czasów imperium rzymskiego była w powszechnym użyciu w obrębie  
cywilizacji europejskiej, jakkolwiek jej długość była różna w różnych krajach.

Z lądowych pomiarów odległości, pojęcie mili przeniesione zostało na jednostkę
odległości stosowaną w nawigacji morskiej, gdzie długość mili powiązano z liniową
długością 1 minuty szerokości geograficznej. 

Mila stosowana w nawigacji była także zróżnicowana co do długości, zależnie  od 
standardów obowiązujących w danym kraju.



Mila morska w nawigacji

Obecnie istniejące pojęcia mili morskiej  może być kojarzone z jednym 
z następujących terminów:

• Mila nautyczna (Nautical Mile)

• Międzynarodowa Mila Morska (International Nautical Mile -INM)

• Mila morska (Sea Mile czasami stosowana nazwa Nautical Mile)

• Mila geograficzna (Geographical  Mile)

• Mila  statutowa (Statute Mile lub U.S. Survey Mile)



Mila nautyczna (Nautical  Mile) -
standardowa mila przyjęta przez dane państwo 
jako podstawowa jednostka długości stosowana w 
kartografii nawigacyjnej danego kraju.

Stany Zjednoczone używały milę nautyxczną równą
1853,248 do roku 1954 (od XIX w).

W Wielkiej Brytanii do roku 1970 w użyciu była mila 
nautyczna o długości 6080 stóp, czyli 1853,18 m 
(Imperial Nautical Mile lub Admiralty Mile). 

Obecnie wiele państw, w tym także Polska, stosuje 
milę nautyczną o długości 1852 m, która nosi 
nazwę Międzynarodowej Mili Morskiej.



Międzynarodowa Mila Morska (International Nautical Mile -INM) 

W roku 1929 Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne  (International 
Hydrographic Bureau) przyjęło standardową wartość mili morskiej, 
wynoszącą 1852 m i nazwało ją Międzynarodową Milą Morską.

Długość ta odpowiada w przybliżeniu długości 1 minuty łuku południka 
elipsoidy ziemskiej na szerokości  geograficznej  zbliżonej do 45 stopni.

Odchylenie długości  INM od długości 1 minuty łuku południka na 
dowolnej szerokości nie przekracza  0,5% i dla codziennej praktyki 
nawigacyjnej nie ma decydującego znaczenia. 

W przypadku prac obliczeniowych wymagających podwyższonej 
dokładności należy jednak tę różnicę uwzględnić, szczególnie dla obliczeń
odległości przebiegających w niskich szerokościach geograficznych.

Pomimo obowiązującego układu SI  - jednostka ta jest dopuszczona 
tymczasowo do stosowania, obecnie używana jest przez większość
morskich państw na świecie.



Mila morska (Sea Mile, czasami stosowana nazwa
Nautical Mile)

Jest to długość liniowa 1 minuty łuku przekroju  
południkowego elipsoidy ziemskiej na danej 
szerokości geograficznej . 

Długość mili morskiej (Mm) jest zmienna i zależy 
od szerokości geograficznej oraz od przyjętej 
sferoidy (elipsoidy). 

Dla elipsoidy WGS-84 dla szerokości 0 wynosi 
1842,9 m a dla szerokości 90 wynosi 1861,5m.

Gdańsk
Warszawa
Kraków



Mila morska (Sea Mile, czasami nazywana Nautical Mile)

Jest to długość liniowa 1 minuty łuku przekroju  południkowego 
elipsoidy ziemskiej na danej szerokości geograficznej . 

Długość mili morskiej (Mm) jest zmienna i zależy od szerokości 
geograficznej oraz od przyjętej sferoidy. 

Historical definition 
‐ 1 nautical mile



Mila morska

Mila morska jest 
to długość
liniowa 1 minuty 
łuku przekroju  
południkowego 
elipsoidy 
ziemskiej na 
danej szerokości 
geograficznej . 



Mila geograficzna (Geographical Mile)

Długość liniowa 1-ej minuty łuku równika. 

Jej wartość zależy od przyjętej sferoidy 
(elipsoidy).

Dla World Geodetic System WGS‐84 długość równika jest równa
40 075 016,6856 m, wówczas mila geograficzna wynosi 1855,3248 m, 
podczas gdy według standardów International Astronomical Union IAU‐2000 
długość równika jest równa 40 075 035,5351 m,
co daje milę geograficzną równą 1855,3257 m, czyli prawie milimetr dłuższą.



Mila geograficzna (Geographical Mile)

Długość liniowa 1-ej minuty łuku równika. 

Jej wartość zależy od przyjętej sferoidy.

Mila geograficzna – jednostka długości. 
Wynosi ona 1/15 stopnia na równiku         
(4 minuty), czyli 7421,6 metra.

Niemcy, Szwecja, Dania, 
Norwegia do XX w.



Mila statutowa (Statute Mile lub U.S. Survey Mile)

Jednostka używana najczęściej na lądzie (USA, Wielka 
Brytania), stąd wywodzi się jej inna nazwa - mila lądowa  
(Land mile). 

Odpowiada długości 1760 yardów = 5280 stóp = 1609.344 m. 

Stosowana jest dla wyrażania lokalnych odległości 
nawigacyjnych na wodach rzek i jezior USA. 



Mila statutowa (Statute Mile lub U.S. Survey Mile)

1609.344 m

1000 m

1852 m



Metr

Metr – jednostka podstawowa długości w układach: 
SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. 

Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we 
Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. 

W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną
Konferencję Miar w 1983 jest to odległość, jaką
pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.



Metr

Poprzednio metr zdefiniowany był jako: 

•(1795 - 1889) długość równa 10-7 długości mierzonej wzdłuż południka paryskiego 
od równika do bieguna. Na podstawie tej definicji wykonano platynoirydowy 
wzorzec metra. W trakcie powtórnych pomiarów stwierdzono różnice między 
wzorcem a definicją. Wzorzec przechowywany jest w Międzynarodowym Biurze 
Miar i Wag w Sèvres koło Paryża.

•(1889 - 1960) I Generalna Konferencja Miar (1889) określiła metr jako odległość
między odpowiednimi kreskami na wzorcu, równą 0,999914 · 10-7 połowy południka 
ziemskiego.

•(1960 - 1983) XI Generalna Konferencja Miar (1960) zdefiniowała metr jako 
długość równą 1 650 763,73 długości fali promieniowania w próżni 
odpowiadającego przejściu między poziomami 2p10 a 5d5 atomu 86Kr (kryptonu 86).



Grad

Grad (gon, gradus) – jednostka miary kata 
płaskiego równa 1/100 kata prostego. 
Jest to jednostka spoza układu SI równa 
Pi/200 radiana, czyli 9/10 stopnia. 
Wprowadzona zarządzeniem Napoleona 
Bonaparte na fali ułatwiania ludziom życia po 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Obecnie 
stosowana w geodezji.

Kąt prosty ma 100g (gradów), każdy z nich 
ma 100c (centygradów, minut gradowych), a 
z kolei każdy z nich – 100cc (myriogradów, 
sekund gradowych). Ponadto 1 myriograd ma 
100ccc (tercji gradowych), a 1 tercja gradowa 
– 100cccc (kwart gradowych).



dla WGS‐84 10 001 965,7293127 m



Podstawowe parametry najczęściej stosowanych w 
nawigacji elipsoid odniesienia  oraz mile geograficzne.

Parametry elipsoid wg  American Practical Navigator -

Tabela  1.                                 
promień "a" Promień średni         elipsoidy Vkuli = V e.o. Vkuli = V e.o.

ELIPSOIDA a b e Elipsoida:  1' R=(2a+b)/3 1M= 2�R/21600 R= (a2 x b)1/3 1M= 2�R/21600
2�R/21600

[m] [m] na Równiku [m] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BESSEL 6377397,155 6356078,963 0,081696830 1855,110 6370291,091 1853,043 6370283,158 1853,040

KRASOWSKI 6378245,000 6356863,019 0,081813330 1855,356 6371117,673 1853,283 6371109,694 1853,281

AIRY 6377563,396 6356256,910 0,081673374 1855,158 6370461,234 1853,092 6370453,310 1853,090

HAYFORD 6378388,000 6356911,946 0,081991890 1855,398 6371229,315 1853,315 6371221,266 1853,313

WGS-72 6378135,000 6356750,520 0,081818800 1855,324 6371006,840 1853,251 6370998,859 1853,248

WGS-84 6378137,000 6356752,314 0,081819191 1855,325 6371008,770 1853,251 6371000,790 1853,249

1min.Równik Promień e.o. 1min.Równik Promień kuli 1min.Równik

Objaśnienia do  tabeli:

kolumna Dane  w kolumnie
1 nazwa elipsoidy
2 półoś duża
3 półoś mała
4 pierwszy mimośród
5 mila geograficzna dla półosi dużej "a" jako  promienia równikowego
6 średni promień elipsoidy
7 mila geograficzna dla promienia średniego elipsoidy jako promienia  równikowego
8 promień kuli o objętości równej objętości elipsoidy  obrotowej
9 mila geograficzna
10 promień kuli o powierzchni równej  powierzchni elipsoidy obrotowej
11 mila geograficzna
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Jeżeli mianownik wyrażenia rozłożyć w szereg, ograniczając się do członów zawierających 
wartość mimośrodu e podniesionego do 2-iej potęgi to po przekształceniach otrzymamy:

gdzie:
a   - półoś duża elipsoidy
e2 - kwadrat pierwszego  mimośrodu elipsoidy
 - szerokość geograficzna
arc 1'  =  0,000290888 
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Obliczenia długości mili morskiej [Mm]
wzór do obliczeń praktycznych

Długość liniowa 1 minuty łuku przekroju południkowego 
elipsoidy ziemskiej można obliczyć z wyrażenia:

1' =M  arc 1'                                                       

gdzie:
M - promień krzywizny południkowej elipsoidy, 

możemy go wyznaczyć z poniższej formuły:
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Obliczenia długości mili morskiej [Mm]
wzór do obliczeń praktycznych

Jeżeli do wzoru 1' =M  arc 1' wstawimy za M wzór 

to otrzymamy:

Z formuły tej korzysta się przy sporządzaniu tablic długości mili 
morskiej i w obliczeniach nawigacyjnych lub kartograficznych 
wymagających  podwyższonej dokładności.
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WGS-84

WGS-72

HAYFORD

AIRY

KRASOWSKI

BESSEL

FORMUŁAELIPSOIDA

2cos31,925,1852'1 

2cos28,906,1852'1 

2cos35,928,1852'1 

2cos32,922,1852'1 

2cos32,922,1852'1 

2cos29,901,1852'1 

Po  
podstawieniu  
do podanej 
wyżej formuły  
parametrów 
danej elipsoidy 
odniesienia
otrzymamy 
uproszczony 
wzór do 
obliczenia 
długości mili 
morskiej.
Kilka takich 
formuł
przedstawiono 
w tabeli:
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Szerokość
geograficzna BESSEL KRASOWSKI AIRY HAYFORD WGS-72 WGS-84

0 1842,728 1842,938 1842,783 1842,925 1842,904 1842,905
10 1843,284 1843,496 1843,339 1843,485 1843,462 1843,463
20 1844,888 1845,104 1844,942 1845,101 1845,071 1845,071
30 1847,350 1847,573 1847,402 1847,580 1847,540 1847,541
40 1850,377 1850,609 1850,428 1850,630 1850,577 1850,577
50 1853,607 1853,849 1853,656 1853,884 1853,817 1853,818
60 1856,651 1856,903 1856,699 1856,951 1856,871 1856,871
70 1859,139 1859,398 1859,185 1859,457 1859,366 1859,367
80 1860,766 1861,030 1860,811 1861,096 1860,998 1860,999
90 1861,332 1861,597 1861,377 1861,666 1861,566 1861,566



Obliczenia długości mili morskiej 
- formuła o podwyższonej dokładności
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długość 1 Mm 
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Długość mili morskiej [Mm] 
w funkcji szerokości geograficznej
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RÓŻNICE :  WGS84 - inne  Elipsoidy
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Wnioski
Znajomość faktycznych wartości mili morskiej jest istotna z punktu widzenia 
prowadzenia obliczeń nawigacyjnych. 

Korzystając z algorytmów do obliczeń ortodromy i loksodromy należy zdawać
sobie sprawę z tego, w jaki sposób i w jakich jednostkach obliczamy 
odległości.

Musimy stwierdzić, czy model matematyczny wykorzystany do obliczania 
odległości, wynik końcowy przedstawia w milach geograficznych, milach 
morskich czy też w międzynarodowych milach morskich.

Taka analiza pozwoli na uniknięcie błędów od strony metodologii 
prowadzenia obliczeń.

Przeliczanie na mile międzynarodowe odległości uzyskanej w milach 
morskich, szczególnie w okolicach równika podnosi dokładność prowadzonej 
nawigacji głównie tej zliczeniowej.

Warto przy tym pamiętać, iż urządzenia mierzące drogę i prędkość statku, 
skalibrowane są dla mili międzynarodowej o długości 1852 m.

Opracowanie pomocniczej tabeli pozoli uniknąć pracochłonnych obliczeń i 
może pomóc w szybkim przeliczeniu np. odległości po loksodromie -
uprzednio obliczonej metodą powiększonej szerokości na elipsoidzie WGS-84.



Morskie jednostki długości

1 cal (inch) = 2,54 cm

1 stopa (foot) = 12 cali = 30,48 cm

1 yard = 3 stopy = 0,9144 m

1 sążeń = 2 yardy = 6 stóp = 1,82 m

1 Fathom = 6 Feet



Leonardo da Vinci - Vitruvian Man 



Morskie jednostki długości

Imperial standards of length 1876, Trafalgar Square, London





stopa staropolska, tj. warszawska – do 1819 r. = 29,78 cm; 
stopa galicyjska, tj. lwowska – 1787–1856 r. = 29,77 cm; 
stopa wrocławska – do 1816 r. = 28,80 cm; 
stopa krakowska – 1836–1857 r. = 29,8 cm; 
stopa litewska = ok. 32 cm. 

stopa duńska (fod) – ok. 1835 = 31,384 cm;
stopa angielska (Foot) – ok. 1835 = 30,479 cm; 
stopa szwedzka (Fot) – ok. 1835 = 29,690 cm; 
stopa hanowerska (Fuss) – ok. 1835 = 29,199 cm; 
stopa lubecka (Fuss) – ok. 1835 = 28,852 cm; 
stopa hamburska (Fuss) – ok. 1835 = 28,649 cm; 
stopa drezdeńska (Fuss) – ok. 1835 = 28,326 cm; 
stopa lipska (Fuss) – ok. 1835 = 28,266 cm; 
stopa madrycka (pies) – ok. 1835 = 28,266 cm. 

stopa attycka = 29,6 cm;
stopa eginecka = 33,3 cm;
stopa egipska = 35 cm;
stopa grecka = 30,83 cm;
stopa olimpijska = 32 cm;
stopa pergameńska = 35 cm;
stopa rzymska = 29,57 cm.

stopa używana w architekturze = 29,4–29,6 cm i 32,6 cm.

w Polsce

za granicą:

miary antyczne:
Stopa
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Miary prędkości w nawigacji

Średnią prędkość statku można wyrazić w różnych jednostkach.

W nawigacji stosowana jednostka prędkości to:

1 Mm/godz = węzeł

1 węzeł = 1 852 m/godz = 0.51444 m/s

1 węzeł = 1 852 m/60 min = 30.87 m/min

1 węzeł = 10 · 185,2 m/godz = 10 kbl/60 min 
= 0.17 kbl/min




