
STRESZCZENIA

Janusz D¹browski: Podstawy teoretyczne utworzenia klastrów

geodezyjnych • Geomatics and Environmental Engineering
2011, t. 5, z. 2

Geodezja, podobnie jak wiele dziedzin ¿ycia gospodarczego,
podlega ci¹g³ym zmianom i przeobra¿eniom. W ostatnich latach ob-
serwujemy wzmo¿ony rozwój technologiczny, który objawia siê dyna-
micznym rozwojem sprzêtu geodezyjnego i oprogramowania. Taki
stan rzeczy powoduje koniecznoœæ zakupu coraz to nowszego sprzêtu
geodezyjnego i potrzebê ci¹g³ego dokszta³cania siê. Dodatkowo na
rynku obserwujemy wyniszczaj¹c¹ konkurencjê pomiêdzy ma³ymi fir-
mami. Niemo¿noœæ uczestniczenia w du¿ych projektach przez ma³e
firmy w d³u¿szej perspektywie mo¿e doprowadziæ do zachwiania ich
stabilnoœci¹ finansow¹ i efekcie koñcowym – do upad³oœci.

Autor artyku³u pokazuje sposoby mo¿liwego przeciwdzia³ania
niekorzystnym zmianom obserwowanym w ostatnich latach, które
mog¹ siê przyczyniæ do wzmocnienia funkcjonowania ma³ych i œred-
nich firm geodezyjnych.

S³owa kluczowe: klastry geodezyjne, us³ugi geodezyjne

Natalia Florencka: Zawartoœæ metali ciê¿kich w utworach alu-

wialnych potoku górskiego • Geomatics and Environmental
Engineering 2011, t. 5, z. 2

W artykule opisano badania zawartoœci wybranych metali ciê¿-
kich gromadz¹cych siê w sedymencie w ³achach korytowych potoku
górskiego z uwzglêdnieniem wielkoœci frakcji. Materia³ pobrano z kil-
ku punków pomiarowych na d³ugoœci 1,1 km cieku. Analizowany se-
dyment charakteryzowa³ siê zmiennoœci¹ uziarnienia oraz zasobno-
œci¹ metali ciê¿kich. Najwy¿sze wartoœci chromu, miedzi, kadmu,
niklu, o³owiu i cynku odnotowano we frakcjach najdrobniejszych
(<0,025 mm), najmniejsze natomiast iloœci cynku, chromu i miedzi
stwierdzono w osadzie o œrednicy ziaren 0,5–0,25 mm. Badany mate-
ria³ aluwialny mia³ wysokie stê¿enia niklu (III klasa zanieczyszczeñ),
znacznie wy¿sze ni¿ obserwowane t³o geochemiczne osadów Polski.

S³owa kluczowe: metale ciê¿kie, potok górski, aluwia
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Pawe³ Hanus: Analiza obiegu informacji w powiatowym

oœrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej • Geoma-
tics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 2

W artykule przedstawiono analizê obiegu informacji w powiato-
wym oœrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem czasu wykonywania poszczególnych czynnoœci.
Analiz¹ objêto wybrane prace geodezyjne i przebieg poszczególnych
procedur oœrodka dokumentacji zwi¹zanych z przyjêcie materia³ów
powsta³ych w wyniku wykonania tych prac do zasobu powiatowego.
W pracy dokonano równie¿ iloœciowej analizy prac ze wzglêdu na ich
rodzaj. Analizy wykonano na podstawie danych uzyskanych z jedne-
go z oœrodków województwa ma³opolskiego z roku 2009.

S³owa kluczowe: powiatowy oœrodek dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, prace geodezyjne, obieg informacji

Jakub Kolecki: Ma³e i niedrogie mobilne systemy fotograme-

tryczne • Geomatics and Environmental Engineering 2011, t. 5,
z. 2

Obecnie pozyskiwanie du¿ej iloœci danych na potrzeby budowy
modelu terenu, budynku lub jego fragmentu w praktyce przeprowa-
dzane jest g³ównie z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznej
lub skaningu laserowego. O pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku ma
miejsce intensywniejszy rozwój systemów mobilnych integruj¹cych
ró¿nego typu kamery i aparaty fotograficzne z systemami do pomiaru
pozycji, takimi jak na przyk³ad GPS, oraz czêsto tak¿e z jednostkami
inercyjnymi. Tego typu systemy cechuje ze zrozumia³ych wzglêdów
wysoka cena oraz znaczna masa i rozmiary. Istniej¹ jednak konstruk-
cje tañsze, wykorzystuj¹ce czêsto inne rozwi¹zanie ni¿ te spotykane
w systemach komercyjnych, pozwalaj¹ce jednoczeœnie na konstrukcjê
systemu o mniejszej masie. Jak pokazuje praktyka badawcza, tego ty-
pu urz¹dzenia mog¹ byæ z powodzeniem konstruowane z wykorzy-
staniem dostêpnych na rynku komponentów. Niejednokrotnie tego
typu systemy mobilne pozwalaj¹ na osi¹gniêcie wymaganych dla da-
nego celu dok³adnoœci.

S³owa kluczowe: system mobilny, GPS, INS, kompas elektronicz-
ny, fotogrametria naziemna

Ma³gorzata Mendela: Analiza i interpretacja przemieszczeñ

wzglêdnych na uskoku œródsudeckim • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2011, t. 5, z. 2

Badania geodynamiczne w Sudetach i na bloku przedsudeckim
wskazuj¹ na aktywnoœæ tektoniczn¹ lokalnych struktur geologicznych,
przejawiaj¹c¹ siê m.in. wystêpowaniem deformacji przesuwczych.
Prace badawcze dotycz¹ce mobilnoœci uskoku œródsudeckiego prowa-
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dzone w III segmencie systemu kontrolno-pomiarowego pozwalaj¹
okreœliæ wielkoœci przemieszczeñ wzglêdnych, rejestrowanych m.in.
za pomoc¹ szczelinomierzy TM-71. Analizê i interpretacjê przemiesz-
czeñ wzglêdnych na uskoku œródsudeckim przeprowadzono na pod-
stawie danych pochodz¹cych z pomiarów wzglêdnych szczelinomie-
rzem TM-71, zainstalowanym na obiekcie Janowice Wielkie, w dawnej
sztolni pouranowej. W niniejszej pracy wykonano analizy liniowego
trendu przemieszczeñ wzglêdnych (metody regresji liniowej oraz
M-estymatory), okresowoœci (szybka transformata Fouriera), jak rów-
nie¿ epizodycznych zaburzeñ serii danych pomiarowych do oceny
aktywnoœci (deformacje przesuwcze bloków skorupowych) uskoku
œródsudeckiego.

S³owa kluczowe: aktywnoœæ geodynamiczna, obserwacje wzglêd-
ne, szczelinomierz, deformacja uskoku

Grzegorz Olejarz: Propozycja realizacji symbolizacji w serwi-

sach us³ug geoprzestrzennych OGC • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2011, t. 5, z. 2

W pracy przedstawiono instalacjê i konfiguracjê systemu us³ug
geoprzestrzennych opartych na oprogramowaniu typu „open source”:
GeoServer, PostGIS oraz OpenLayers. Pozyskane przyk³adowe wekto-
rowe dane kartograficzne mapy wyrobisk górniczych zosta³y skon-
wertowane oraz zapisane w przestrzennej bazie danych PostGIS, a na-
stêpnie za pomoc¹ serwera danych przestrzennych GeoServer zosta³y
udostêpnione w postaci us³ugi WMS. W kolejnym etapie stworzono
style wyœwietlania poszczególnych elementów mapy górniczej w celu
dostosowania ich do norm górniczych PKN: Mapy górnicze. Umowne
znaki granic oraz Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych. Wyko-
rzystano do tego standardy SLD oraz SVG, które pos³u¿y³y do resym-
bolizacji kartograficznej. Ostatnim krokiem by³o opracowanie klienta
us³ug geoprzestrzennych przy u¿yciu biblioteki OpenLayers, który
umo¿liwi³ wyœwietlenie mapy w œrodowisku przegl¹darki interne-
towej.

S³owa kluczowe: OGC Web Services, INSPIRE, SDI, bazy danych
przestrzennych, WMS, Styled Layer Descriptor, SLD, GeoServer,
OpenLayers, PostGIS

Bogdan Skorupa: Badanie efektywnoœci wyznaczenia nie-

oznaczonoœci cykli w pomiarach fazowych GPS przy u¿yciu

metody dekorelacyjnej LAMBDA • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2011, t. 5, z. 2

W pracy zaprezentowano wyniki testów numerycznych, do-
tycz¹cych zastosowania metody dekorelacyjnej LAMBDA (Least Squ-
ares Ambiguity Decorrelation Addjustment) do wyznaczenia nieoznaczo-
noœci cykli w pomiarach fazowych GPS. Obliczenia wykonano dla



obserwacji w paœmie L1, zarejestrowanych w krótkich, statycznych se-
sjach pomiarowych. Poprawnoœæ dzia³ania algorytmu metody dekore-
lacyjnej badano na podstawie wzorcowych zestawów ca³kowitych
pocz¹tkowych nieoznaczonoœci cykli fazowych w drugich ró¿nicach,
obliczonych przy za³o¿eniu niezmiennoœci wspó³rzêdnych wektora
GPS. Weryfikacjê rozwi¹zania nieoznaczonoœci przeprowadzono za
pomoc¹ testu Integer Search Ratio. Przedmiotem badañ by³ równie¿
wp³yw metody dekorelacyjnej na wielkoœæ przestrzeni poszukiwañ
optymalnych zestawów nieoznaczonoœci. Ponadto przedstawiono
porównanie efektywnoœci metody LAMBDA i klasycznego algorytmu
wyznaczania nieoznaczonoœci cykli fazowych w pomiarach GPS. Obli-
czenia testowe zrealizowano przy u¿yciu programu RBS opracowane-
go w Katedrze Geomatyki WGGiIŒ AGH oraz oprogramowania udo-
stêpnionego w serwisie internetowym NGS (National Geodetic
Survey).

S³owa kluczowe: GPS, wyznaczenie nieoznaczonoœci, metoda de-
korelacyjna
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