STRESZCZENIA

Józef Beluch: Œcis³a ocena dok³adnoœci parametrów transformacji i wspó³rzêdnych punktów po transformacji Helmerta •
Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 3
W publikacji przedstawiono dwa modele wyznaczenia parametrów transformacji Helmerta z uwzglêdnieniem wag wspó³rzêdnych
jako pseudoobserwacji w uk³adzie pierwotnym i wtórnym punktów
dostosowania. Œcis³a procedura w pierwszym etapie pozwala na wyznaczenie tych parametrów i na ocenê ich dok³adnoœci. W kolejnym
etapie transformowane s¹ wspó³rzêdne z uk³adu pierwotnego do
wtórnego. Na dok³adnoœæ wspó³rzêdnych po transformacji maj¹
wp³yw zarówno œrednie b³êdy parametrów transformacji, jak i œrednie
b³êdy wspó³rzêdnych transformowanych. Bior¹c to pod uwagê, wyprowadzono wzory pozwalaj¹ce na wykonanie oceny dok³adnioœciowej przetransformowanych wspó³rzêdnych punktów. W publikacji
zwrócono uwagê na potrzebê optymalizacji doboru wag przy wyznaczeniu parametrów transformacji, poprzez analizê wspó³czynnika wariancji s20 , bazuj¹c¹ na weryfikacji hipotez statycznych.
Zaproponowany sposób oceny parametrów transformacji i dok³adnoœci wspó³rzêdnych po transformacji mo¿e byæ uogólniony na
inne metody transformacji.
S³owa kluczowe: transformacja wspó³rzêdnych, ocena dok³adnoœci parametrów wspó³rzêdnych transformacji, ocena dok³adnoœci
wspó³rzêdnych transformacji, transformacja Helmerta

Tadeusz Zbigniew Dworak: Lwów i £ódŸ. Porównanie historii
i warunków œrodowiskowych • Geomatics and Environmental
Engineering 2008, t. 2, z. 3
Publikacja zawiera porównanie uwarunkowañ historycznych
oraz œrodowiskowych dwóch du¿ych aglomeracji miejskich – Lwowa
i £odzi – po³o¿onych niekorzystnie, w sensie geograficznym, na
dzia³ach g³ównych du¿ych rzek: Wis³y i Dniestru (Lwów) oraz Wis³y
i Odry (£ódŸ). Stwarza to okreœlone problemy œrodowiskowe, g³ównie
w zwi¹zku z trudnoœciami w zaopatrzeniu tych aglomeracji w wodê
pitn¹ i przemys³ow¹. W przypadku £odzi pogorszenie warunków œrodowiskowych nast¹pi³o dodatkowo na skutek nadmiernego rozwoju
przemys³u w XIX i XX w., co m.in. potwierdzaj¹ wielospektralne obrazy satelitarne.
S³owa kluczowe: rozwój urbanistyczny, historia, warunki œrodowiskowe, woda, obrazy satelitarne.
8

9

Timi Ecimovic: System zmian klimatu. Wprowadzenie. Czêœæ 2
• Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 3
Wspó³czesne podejœcie naukowe z zastosowaniem teorii systemowej, rozwi¹zañ kompleksowych problemów, studiów przypadku
i myœlenia systemowego otwiera nowe horyzonty przed naukami przyrodniczymi. Nowoœci¹ jest dostrze¿enie holistycznej natury wszechœwiata. W tej czêœci pracy zastosowano podejœcie systemowe do ewoluowania Ziemi, biosfery oraz systemów przyrodniczych. Za
najwa¿niejsze cechy uznano wspó³zale¿noœæ i interakcje pomiêdzy
zmianami klimatu a biosfer¹. Szczególn¹ uwagê zwrócono na znaczenie
myœlenia systemowego dla rozumienia przyrody.
S³owa kluczowe: wszechœwiat, interakcje materii, energii i informacji, cz¹stki, promieniowanie, system zmian klimatu, warunki ¿ycia
na Ziemi

Teresa Eckes, Tadeusz Go³da: Zawartoœæ azotu ogólnego jako
wskaŸnik zasobnoœci gleb autogenicznych • Geomatics and
Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 3
W pracy zaproponowano wykorzystanie zawartoœci azotu ogólnego jako jednego ze wskaŸników okreœlaj¹cych zasobnoœæ materii organicznej w glebach autogenicznych. Podane klasy zasobnoœci, obliczone wg jednolitej metodyki, pozwalaj¹ na uszeregowanie gleb na
podstawie wartoœci mierzalnych, ³atwych do zweryfikowania. Obliczona zasobnoœæ gleb mo¿e stanowiæ jeden z najwa¿niejszych wskaŸników przy próbie budowania „nowej klasyfikacji”, w której przyporz¹dkowanie ocenianej gleby do odpowiedniej klasy dokonane
bêdzie wy³¹cznie na podstawie wyników uzyskanych z oznaczeñ laboratoryjnych. Utworzona w ten sposób baza danych u³atwi sporz¹dzanie numerycznych map glebowych i w³¹czenie ich w geodezyjny system informacji o terenie (GIS).
S³owa kluczowe: zawartoœæ azotu, zasobnoœæ gleb, bonitacja gleb

El¿bieta Jasiñska, Edward Preweda, Jan Ruchel: Porównanie
niektórych aspektów zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego
w Polsce i Belgii • Geomatics and Environmental Engineering
2008, t. 2, z. 3
W pracy porównano zasady uzyskiwania uprawnieñ zawodowych rzeczoznawcy maj¹tkowego w Polsce i Belgii (jako przyk³adowego kraju „starej” Unii Europejskiej). Zestawiono równie¿ zakres
obowi¹zków i zasady odpowiedzialnoœci za wykonywanie zawodu.
Porównanie wykazuje, ¿e zdecydowanie d³u¿szy i bardziej sformalizowany proces uzyskiwania uprawnieñ jest w Polsce. W Belgii nato-
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miast obowi¹zuje zakaz ³¹czenia zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego
z innymi zawodami.
S³owa kluczowe: szacowanie, rzeczoznawca maj¹tkowy, uprawnienia rzeczoznawcy

Daniel Nindl: Parametry porównawcze do kwalifikacji statywów geodezyjnych • Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 3
W artykule omawiane s¹ badania wp³ywu ró¿nych parametrów
zewnêtrznych na osprzêt geodezyjny, a w szczególnoœci zaœ statywy.
Celem badañ statywów by³o porównanie ich jakoœci i przydatnoœci do
ró¿nych prac geodezyjnych. Generalnie przyjmuje siê, ¿e statywy s¹
dobrej jakoœci i nie maj¹ zasadniczego wp³ywu na dok³adnoœæ pomiarów. Istniej¹ jednak przypadki, w których w³aœciwoœci statywu mog¹
decydowaæ o dok³adnoœci pomiarów geodezyjnych. Ocenê jakoœci statywów prowadzono, uwzglêdniaj¹c parametry podane w normie ISO
99 i uzupe³niaj¹c je o dodatkowy parametr „obci¹¿enie dynamiczne”
(wystêpuje przy tachymetrach „zmotoryzowanych”). Wyniki badañ
ró¿nych statywów podano w tabeli 1.
S³owa kluczowe: statyw, histereza, stabilizacja, Hz-dryf, skrêt
sztywny, osprzêt geodezyjny, precyzja pomiarowa, zmotoryzowane
instrumenty, zmiana kierunku obci¹¿enia, aluminium, w³ókno szklane, drewno

Elena Neverova-Dziopak: Ustalenie ekologicznych normatywów zawartoœci jonów rtêci w wodzie • Geomatics and Environmental Engineering 2008, t. 2, z. 3
Jony metali ciê¿kich w wodzie toksyczny dla cz³owieka i biocenozy wodnej. Oprócz tego, sole metali ciê¿kich mog¹ prowadziæ do inhibicji procesów fotosyntezy i biochemicznego rozk³adu substancji organicznych w wodzie. Mo¿e to skutkowaæ zaburzeniem równowagi ekologicznej i degradacj¹ ekosystemów wodnych.
Normatywy zawartoœci rtêci w wodach powierzchniowych, ustalone praktycznie we wszystkich krajach europejskich w zale¿noœci od
rodzaju u¿ytkowania wód, nie zawsze zapewniaj¹ zachowanie ich
równowagi ekologicznej. Aby zapewniæ utrzymanie istniej¹cej równowagi ekologicznej ekosystemów wodnych potrzebne s¹ ekologiczne
standardy jakoœci wód. Metodologia opracowania ekologicznych standardów zawartoœci rtêci w wodzie dla wybranych akwenów Morza
Ba³tyckiego jest przedstawiona w niniejszym artykule. Opracowane
w taki sposób normatywy stanowi¹ podstawê wyboru ekologicznie
i ekonomicznie uzasadnionych przedsiêwziêæ, skierowanych na
ochronê ekosystemów wodnych i zapewnienie dobrego stanu wód.
S³owa kluczowe: normatywy ekologiczne, bilans biotyczny, model regresji, pojemnoœæ ekologiczna.

