
Wojciech Jaœkowski: Zastosowania dalmierzy laserowych DISTO plus w po-
miarach inwentaryzacyjnych wyrobisk górniczych • Geodezja • Tom 12 •
Zeszyt 1• 2006

W artykule przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania dalmierzy laserowych DISTO plus
w pomiarach inwentaryzacyjnych szybów górniczych oraz zbudowany w Katedrze Geodezji
Górniczej AGH skaner laserowy do pomiaru przekrojów poziomych i pionowych wyrobisk.
Zastosowane w tych pomiarach dalmierze rejestruj¹ odleg³oœci do inwentaryzowanych obiektów
na dysku komputera przenoœnego z czêstotliwoœci¹ oko³o 0,5 Hz. Opracowana metodyka po-
miarów pozwala na automatyzacjê zarówno uzyskiwania, jak i opracowania analitycznego
i graficznego wyników pomiarów.

S³owa kluczowe: geodezja górnicza, pomiary inwentaryzacyjne, skaner laserowy

Ma³gorzata Ksi¹¿ek: Wspó³czesne uregulowania prawne zawodu geodezyj-
nego na tle zapisu ustawodawczego z 1925 roku • Geodezja • Tom 12 •
Zeszyt 1• 200�

Niniejszy artyku³ stanowi analizê treœci ustawy o mierniczych przysiêg³ych z dnia 15 lipca
1925 roku w aspekcie wp³ywu na funkcjonowanie wolnego zawodu – mierniczego przysiêg-
³ego. Przedstawiono tu zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki za³o¿eñ wspomnianego
przepisu ustawodawczego. Szczególn¹ uwagê zwrócono na sprawy, które wywo³a³y kontrower-
syjne opinie w œrodowisku mierniczym. Nale¿a³y do nich, miêdzy innymi, kwestie powo³ywania
samorz¹du zawodowego mierniczych, pe³nienia funkcji nadzorczej oraz poziomu wykszta³ce-
nia kandydatów na mierni- czych przysiêg³ych. Ponadto w artykule przybli¿ono bazuj¹ce na
tytu³owej ustawie przepisy uzupe³niaj¹ce: rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 29 lutego 1928 roku zmieniaj¹ce ustawê o mierniczych przysiêg³ych, pismo okólne Mi-
nisterstwa Reform Rolnych z 16 marca 1929 roku w sprawie przyjmowania na s³u¿bê kontrak-
tow¹ mierniczych do wykonywania prac scaleniowo-pomiarowych oraz pismo Ministerstwa
Robót Publicznych w sprawie wykonywania przez urzêdników uprawnieñ mierniczych przy-
siêg³ych. Wydaje siê, ¿e siêganie do historii zawodu mierniczego jest wa¿ne z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, problemy œrodowiska mierniczego sprzed lat s¹ nam, wspó³czesnym geode-
tom, dobrze znane z autopsji, po drugie zaœ – warto i nale¿y korzystaæ z doœwiadczeñ wczeœ-
niejszych pokoleñ.

S³owa kluczowe: ustawa o mierniczych przysiêg³ych, mierniczy przysiêg³y

Natalia Borowiec: Korekcja geometryczna wysokorozdzielczych obrazów
satelitarnych • Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1 • 20056

Artyku³ jest opracowaniem syntetycznym dotycz¹cym korekcji geometrycznej wysokoroz-
dzielczych obrazów satelitarnych. W ostatnich latach nast¹pi³ dynamiczny rozwój systemów sa-
telitarnych umo¿liwiaj¹cych rejestracjê obrazów o wysokiej rozdzielczoœci, poni¿ej 1 m. Man-
kamentem tego rodzaju zobrazowañ jest niska dok³adnoœæ pomiarowa, która wymaga etapu
wstêpnego przetworzenia obrazów – tzw. korekcji geometrycznej. Podstaw¹ korekcji geome-
trycznej jest okreœlenie matematycznego zwi¹zku miêdzy wspó³rzêdnymi terenowymi punktów
a wspó³rzêdnymi t³owymi.
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Pocz¹tkowo korekcje by³y przeprowadzone w oparciu o modele typu 2D. Modele te posiadaj¹
jednak istotne wady, zwi¹zane z wymagan¹ du¿¹ liczb¹ punktów dostosowania, czu³oœci¹ na
nierównomierny rozk³ad tych punktów oraz niestabilnoœci¹ numeryczn¹. W zwi¹zku z tym
w ostatnim czasie pojawi³y siê próby rozwi¹zania problemu korekcji geometrycznej, z wykorzy-
staniem metody wielomianu ilorazowego (RFM). Opracowany artyku³ przedstawia podstawy
teoretyczne modelu wielomianowego RFM, szczegó³owy opis metod okreœlenia wspó³czynników
takiego wielomianu oraz praktyczne wyniki korygowania obrazów satelitarnych przy wykorzy-
staniu dwóch metod korekcji – metody bezpoœredniej i poœredniej. Analiza wyników empirycz-
nych ujawnia wysok¹ dok³adnoœæ korekcji geometrycznej metod¹ wielomianów ilorazowych.

S³owa kluczowe: wysokorozdzielcze obrazy satelitarne, model wielomianów ilorazowych

Ma³gorzata Buœko: Charakterystyka wybranych cech funkcjonalnych tachi-
metrów elektronicznych • Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1 • 2006

W artykule zawarto krótk¹ charakterystykê wybranych rozwi¹zañ konstrukcyjnych wspó³-
czesnych tachimetrów elektronicznych. Instrumenty te s¹ systematycznie unowoczeœniane dziêki
postêpowi nauki w dziedzinie elektroniki, optyki, informatyki i mechaniki precyzyjnej. W niniej-
szym opracowaniu omówiono szczegó³owo zasadê dzia³ania systemu kompensacji wychylenia
osi g³ównej obrotu instrumentu od pionu, systemu umo¿liwiaj¹cego automatyczne naprowa-
dzanie lunety tachimetru na reflektor, jak równie¿ œledzenie przemieszczaj¹cego siê pryzmatu
oraz mo¿liwoœæ prowadzenia pomiarów odleg³oœci bez u¿ycia reflektora. Tachimetry firmy
Topcon, charakteryzuj¹ce siê wybranymi z powy¿szych cech, zosta³y wykorzystane w pomia-
rach terenowych i laboratoryjnych. Laboratoryjne pomiary odleg³oœci zosta³y odniesione do
wartoœci wzorcowych, uzyskanych na podstawie pomiarów interferometrem laserowym
HP5529A. Przeprowadzone pomiary umo¿liwi³y sformu³owanie wniosków dotycz¹cych mo¿li-
woœci i ograniczeñ zastosowañ tachimetrów w praktyce geodezyjnej, szczególnie w aspekcie
pomiarów bezlustrowych.

S³owa kluczowe: tachimetry elektroniczne, pomiary odleg³oœci bez pryzmatu, system samo-
naprowadzania na cel

Jaros³aw Byd³osz: Problematyka transferu danych ewidencyjnych w SWDE
• Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1 • 2006

Praca dotyczy transferu danych w SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych).
W pierwszej czêœci pracy przedstawiono podstawy prawne udostêpnienia danych systemu
ewidencji gruntów i budynków oraz opisano SWDE. G³ówna czêœæ publikacji dotyczy prac do-
œwiadczalnych. Opisano tam opcje eksportu do SWDE z systemu komputerowego Ewid 2000.
Dok³adnej analizie poddano plik danych w formacie SWDE pozyskany dla jednostki ewiden-
cyjnej Toszek, ze starostwa powiatowego w Gliwicach. Opisano zawartoœæ wszystkich sekcji,
zamieszczaj¹c przyk³ady wybranych obiektów pliku.

S³owa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, Standard Wymiany Danych Ewidencyj-
nych (SWDE)

Józef Jachimski, S³awomir Mikrut, Micha³ Majewski: Rozwój Geoinformatycz-
nego S³ownika PAU • Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1 • 2006

W artykule podsumowano piêæ lat pracy nad Wielojêzycznym Interdyscyplinarnym Ter-
minologicznym S³ownikiem i Leksykonem Geoinformatycznym Komisji Geoinformatyki Pol-
skiej Akademii Umiejêtnoœci. Prace te zaowocowa³y poszerzeniem bazy s³ownikowej o oko³o
500 nowych hase³ z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i kar-
tografii. W artykule, obok istniej¹cych ju¿ wczeœniej funkcji (takich jak np. wprowadzanie poje-
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dynczych hase³), przedstawiono równie¿ nowe mo¿liwoœci S³ownika, tj. automatyczny import
danych. Pozwala to na wprowadzanie wielu przygotowanych uprzednio hase³. Aktualnie
internetowy S³ownik zapewnia ³atwoœæ obs³ugi, dziêki czemu spodziewany jest jego szybki roz-
wój. Prace zosta³y zainicjowane w PAU i prowadzone s¹ pod auspicjami Komisji Geoinforma-
tyki PAU. Obejmuj¹ inwentaryzacjê s³ownictwa geoinformatycznego, która jest wspierana
przez szereg oœrodków naukowych w Polsce, z bardzo du¿ym zaanga¿owaniem specjalistów
z Zak³adu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w Krakowie, co pozwoli nie tylko
na uporz¹dkowanie terminologii, ale te¿ na przeœledzenie trendów s³owotwórczych, jakie ist-
niej¹ w ró¿nych dyscyplinach nauki i techniki zwi¹zanych z geoinformatyk¹.

S³owa kluczowe: S³ownik, leksykon, geoinformatyka, geoinformacja, t³umaczenie

Bogus³aw Kaczmarczyk: Optymalizacja metody normowania modeli statystycz-
nych dla atrybutów i cen spó³ek metod¹ unitaryzacji zerowanej (MUZ) •
Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1 • 2006

Ka¿da wycena bez wzglêdu na zastosowan¹ metodê opiera siê na opisie atrybutowym
w zakresie zmiennych objaœniaj¹cych. Metody oparte na modelach statystycznych s¹ w stanie
wykazaæ wp³yw danego atrybutu na wynik wyceny, czyli na wartoœæ rynkow¹. Analiza atry-
butów udowodni³a, i¿ w zdecydowanej wiêkszoœci w wycenach w sensie jakoœci atrybutów
przewa¿aj¹ stymulanty. Niniejsza publikacja pokazuje w aspekcie praktycznym wyceny jako
studium przypadku w zakresie metody cenowo-porównawczej normowania atrybutów i cen
metod¹ unitaryzacji zerowanej (MUZ). Rozwa¿ania dotycz¹ wyceny spó³ki z bran¿y geodezyj-
no-kartograficznej OPGK.

S³owa kluczowe: normalizacja atrybutów i cen, metoda unitaryzacji zerowanej (MUZ)

Andrzej Pokrzywa, Józef Beluch, Mariusz Fukacz: Analiza porównawcza wyzna-
czenia parametrów geometrycznych precyzyjnych kodowych ³at niwelacyj-
nych na komparatorze pionowym i poziomym • Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1•
2006

Wykonano analizê niezbêdnych badañ precyzyjnych kodowych ³at niwelacyjnych. Rozwa-
¿ono mo¿liwoœæ wyst¹pienia istotnych dla pomiarów geodezyjnych ró¿nic parametrów geo-
metrycznych ³at wynikaj¹cych z przeprowadzenia kalibracji na komparatorze poziomym i pio-
nowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ¿e istotne ró¿nice mog¹ wy-
st¹piæ tylko przy wyznaczaniu odchy³ek krawêdzi kodu podzia³u od po³o¿enia teoretycznego.
Przeprowadzone badania podzia³u ³aty w dwóch p³aszczyznach nie tylko potwierdzi³y tezê
autorów, ale wykaza³y istotne ró¿nice odchy³ek w aspekcie klasy dok³adnoœciowej kalibrowa-
nych ³at.

S³owa kluczowe: parametry ³at niwelacyjnych, komparatory pionowe i poziome

Bogdan Skorupa: Praktyczna realizacja algorytmu estymacji lokalnej ró¿nico-
wej refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na obszarze ograniczonym
sieci¹ stacji permanentnych ASG-P • Geodezja • Tom 12 • Zeszyt 1 • 2006

W artykule zaprezentowano algorytm obliczania lokalnych ró¿nicowych poprawek jono-
sferycznych i troposferycznych oraz sposób ich uwzglêdniania w pomiarach fazowych syg-
na³ów GPS. W procesie obliczania poprawek korzysta siê z drugich ró¿nic pomiarów fazowych
GPS wykonanych na punktach odniesienia o znanych wspó³rzêdnych oraz precyzyjnie wyzna-
czonych pocz¹tkowych nieoznaczonoœci cykli fazowych w drugich ró¿nicach na czêstotliwoœci
L1 i L2. Wyznaczone ró¿nicowe poprawki jonosferyczne stosuje siê do redukcji pomiarów fazo-
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wych GPS, zarejestrowanych na obszarze ograniczonym punktami odniesienia. Przytoczone
przyk³ady ilustruj¹ wp³yw ró¿nicowej poprawki refrakcyjnej na jakoœæ rozwi¹zania wektorów
o d³ugoœci 37÷67 km. W eksperymentach obliczeniowych u¿yto pomiarów fazowych GPS zareje-
strowanych na punktach aktywnej sieci geodezyjnej ASG-PL oraz punktach badawczej sieci
geodynamicznej zlokalizowanej na obszarze wschodniej czêœci Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglo-
wego.

S³owa kluczowe: refrakcja jonosferyczna, refrakcja troposferyczna, stacje permanentne GPS
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