
Wies³aw Babik: Zrównowa¿ony rozwój spo³eczeñstwa infor-

macyjnego: w kierunku ekologii informacji � Geomatics and
Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 1

W artykule zaprezentowano zagadnienia dotycz¹ce zrównowa¿o-
nego rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Jednym z nich jest eko-
logia informacji. Ci¹g³y wzrost iloœci nie zawsze aktualnej, pe³nej
i wiarygodnej dla cz³owieka informacji sprawia, ¿e niezbêdny staje
siê racjonalny proces jej selekcji i oceny. Jest to szczególnie wa¿ne
w zwi¹zku z lawinowym wzrostem iloœci informacji oraz nowych mo¿-
liwoœci zarz¹dzania informacj¹ i wiedz¹. W artykule zwrócono szcze-
góln¹ uwagê na potrzebê oceny jakoœci zasobów informacyjnych, ich
selekcji i ochrony przed zanieczyszczeniami. Coraz wiêkszy problem
stwarzaj¹ obecnie tzw. informacyjne œmieci. Ekologia informacji jawi
siê tu jako jeden z wa¿nych czynników, który mo¿e pomóc w kszta³to-
waniu naturalnego œrodowiska (ekosystemu) cz³owieka. Zrównowa¿o-
ny rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego potrzebuje ekologii informa-
cji, która oferuje ekologiczne zasady optymalizacji procesów decyzyj-
nych w tym zakresie.

S³owa kluczowe: ekologia informacji, spo³eczeñstwo informacyjne,
antropoinfosfera, rewolucja informacyjna, zrównowa¿ony rozwój, spo-
³eczeñstwo oparte na wiedzy

Stanis³aw Gruszczyñski: Analiza wzorców klasyfikacji gruntów

pod k¹tem jej zastosowania w bonitacji terenów bezglebowych

� Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 1

Celem podjêtych badañ jest okreœlenie zasad transformacji istnie-
j¹cej tabeli klas gruntów na zbiór regu³ lub algorytm obliczeniowy po-
zwalaj¹cy na oszacowanie bonitacji gruntów pozbawionych podstawo-
wych atrybutów klasyfikacyjnych. G³ównym problemem jest okreœle-
nie relacji mo¿liwych do oznaczenia cech glebowych do pozycji w sze-
regu bonitacyjnym. Trudnoœæ wynika z ró¿norodnoœci pochodzenia
tworzywa mineralnego rekultywowanych obiektów: od surowych grun-
tów do materia³ów technogennych. W poszukiwaniu odpowiedniego
modelu wnioskowania przebadano kilka algorytmów klasyfikacji i re-
gresji.

S³owa kluczowe: rekultywacja, bonitacja gleb, technosole

9
STRESZCZENIA

9



Krzysztof Koreleski: Studia warunków przyrodniczych na po-

trzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego w Polsce � Geomatics and Environmental Engineering
2008, t. 2, z. 1

Artyku³ prezentuje w sposób przegl¹dowy opracowania studialne
warunków œrodowiska przyrodniczego na potrzeby planowania miej-
scowego, wykonywane w Polsce po II wojnie œwiatowej. Opracowania
fizjograficzne (sporz¹dzane do 1984 r.), a od 2000 r. opracowania eko-
fizjograficzne, bazuj¹ na fizjografii urbanistycznej definiowanej jako
dyscyplina zajmuj¹ca siê kompleksow¹ ocen¹ œrodowiska przyrodnicz-
ego na potrzeby zagospodarowania przestrzeni. Opracowania fizjo-
graficzne dzieli³y siê na: wstêpne, ogólne i szczegó³owe, i dotyczy³y
istniej¹cych warunków przyrodniczych oraz tendencji zmian pod
wp³ywem zagospodarowania przestrzeni. Ponadto wykonywane by³y
opinie fizjograficzne, które cechowa³a mniejsza dok³adnoœæ i zawê¿o-
ny zakres tematyczny oraz opracowania problemowe pog³êbiaj¹ce wy-
niki opracowañ fizjograficznych w okreœlonym zakresie tematycznym.
Opracowania ekofizjograficzne wykonywane obecnie s³u¿¹ jako pod-
stawa sporz¹dzania studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. S¹ one zbiorem informacji o œrodowisku trak-
towanym jako system i s³u¿¹ kreowaniu zrównowa¿onego rozwoju
przestrzeni. Istniej¹ dwa rodzaje opracowañ ekofizjograficznych: pod-
stawowe oraz problemowe – w przypadku koniecznoœci bardziej szcze-
gó³owego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych.
Opracowania ekofizjograficzne wymagaj¹ sta³ego doskonalenia metod
badawczych oraz wspó³pracy ró¿nych specjalistów z zakresu fizjogra-
fii i ekologii.

S³owa kluczowe: studia fizjograficzne, planowanie miejscowe, Polska

Grzegorz Lenda: Zastosowanie metody najmniejszych kwa-

dratów do aproksymacji powierzchni obiektów in¿ynierskich

� Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 1

Opracowanie skupia siê na przedstawieniu aktualnych metod poz-
walaj¹cych na aproksymacjê zbiorów punktowych za pomoc¹ idealnych
powierzchni matematycznych, jak równie¿ na analizie ich przydatno-
œci, w zale¿noœci od rodzaju przybli¿anego obiektu i skomplikowania
metody. Zestawiono wady i zalety tych metod z mo¿liwoœciami, które
oferuj¹ funkcje sklejane. Nastêpnie przybli¿ono zastosowanie ró¿nych
wariantów metody najmniejszych kwadratów w odniesieniu do mini-
malizacji odleg³oœci algebraicznej, odleg³oœci ukierunkowanej wzd³u¿
konkretnej osi uk³adu wspó³rzêdnych oraz odleg³oœci geometrycznej.
Przeanalizowano równie¿, w jakich przypadkach zastosowanie po-
szczególnych metod ma uzasadnienie dok³adnoœciowe i ekonomiczne.

S³owa kluczowe: metoda najmniejszych kwadratów, wpasowywa-
nie powierzchni
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Krystian Pyka: Waloryzacja zawartosci szumów w obrazach

fotogrametrycznych z wykorzystaniem falek � Geomatics and
Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 1

W pracy zaproponowano zastosowanie transformacji falkowej do
waloryzacji zawartoœci szumów losowych wystêpuj¹cych w obrazach
fotogrametrycznych. Najpierw omówiono syntetycznie problem szu-
mów w obrazach cyfrowych oraz stosowane metody ich usuwania.
Nastêpnie przedstawiono najwa¿niejsze cechy transformacji falkowej,
poprzez porównanie do powszechnie stosowanej – w podobnych za-
gadnieniach – transformacji Fouriera. Waloryzacje zawartoœci szumów
oparto na podanych w literaturze spostrze¿eniach, ¿e szum zmienia
kszta³t histogramów komponentów detalicznych transformaty falkowej.
Jako materia³ badawczy wykorzystano fragmenty zdjêæ lotniczych i wy-
sokorozdzielczych obrazów satelitarnych. Badania potwierdzi³y mo¿li-
woœæ formu³owania wskaŸników zawartoœci szumów, opartych na ana-
lizie kszta³tu rozk³adów wspó³czynników detali falkowych. Stwierdzono,
¿e badanie kszta³tu histogramów komponentów falkowych mo¿e byæ
zastosowane do porównywania zmian radiometrycznych nastêpuj¹cych
podczas radiometrycznego i geometrycznego przetwarzania obrazów.

S³owa kluczowe: transformacja falkowa, szum obrazowy, rozk³ad
normalny, kurtoza

Miko³aj Skulich: Koncepcja wykorzystania inklinometru szybo-

wego do okreœlania pionowoœci i prostoliniowoœci prowadni-

ków szybowych � Geomatics and Environmental Engineering
2008, t. 2, z. 1

Artyku³ przedstawia budowê, zasadê wykonywania pomiaru oraz
wstêpne wyniki badañ prototypowego urz¹dzenia o nazwie inklino-
metr szybowy, s³u¿¹cego do okreœlania prostoliniowoœci i pionowoœci
prowadników szybowych. Przedstawiona technika pomiarów z wyko-
rzystaniem inklinometru szybowego ze wzglêdu na swoje bezpieczeñs-
two i krótki czas pomiaru mo¿e stanowiæ propozycjê alternatywn¹ dla
stosowanych obecnie klasycznych metod inwentaryzacji prowadników
w szybach górniczych.

S³owa kluczowe: geodezja, szyb, prowadnik, inwentaryzacja, in-
klinometr

Andrzej Uznañski: Kontrola jakoœci sieci geodezyjnych w Leica

Geo Office � Geomatics and Environmental Engineering 2008,
t. 2, z. 1

W pracy przedstawiono wyniki analizy sieci testowej w kszta³cie
kwadratu metod¹ Delft. Wprowadzaj¹c zaburzenia w obserwacje sieci
testowej, analizowano reakcjê modelu matematycznego i stochastycznego.
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Zasadniczym celem pracy jest podanie praktycznej interpretacji wy-
ników badania niezawodnoœci sieci geodezyjnych na przyk³adzie sieci
pomierzonej odbiornikami GPS. Ze wzglêdu na brak œcis³ych regu³
przyjmowania poziomu istotnoœci dla testów statystycznych przedsta-
wiono wp³yw wartoœci tego parametru na wyniki obliczeñ. W analizo-
wanym przyk³adzie podany zosta³ równie¿ wp³yw celowo wprowa-
dzanych zaburzeñ w obserwacjach na produkt finalny obliczeñ, czyli
wspó³rzêdne wyrównane.

S³owa kluczowe: niezawodnoœæ wewnêtrzna, niezawodnoœæ zew-
nêtrzna, sieci geodezyjne

Ryszard �róbek, Sabina �róbek: Wyw³aszczenie jako wyj¹tko-

wa forma w nabywaniu nieruchomoœci dla celów publicznych

� Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 1

Nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ jednostek samorz¹du teryto-
rialnego lub osób prywatnych mog¹ byæ wyw³aszczone na rzecz rea-
lizacji celów publicznych. Instytucja przeprowadzaj¹ca procedurê
wyw³aszczeniow¹ jest zobowi¹zana do uzasadnienia celu wyw³asz-
czenia na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Odszkodowanie
za wyw³aszczenie wartoœci rynkowej lub odtworzeniowej nierucho-
moœci zgodnie z Konstytucj¹ RP musi byæ odszkodowaniem s³usznym.
W artykule przedstawiono procedury prawne wyw³aszczenia oraz za-
sady ustalania wysokoœci odszkodowania na gruncie polskich przepi-
sów prawa. Zwrócono równie¿ uwagê na koniecznoœæ pewnych zmian
i uœciœleñ w tym zakresie oraz przytoczono niektóre wnioski opubliko-
wane przez FAO, bêd¹ce rezultatem badañ przeprowadzonych przez
tê organizacjê.

S³owa kluczowe: wyw³aszczenie, cel publiczny, odszkodowanie
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