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Monika Badurska: Ortorektyfikacja i geometryczna weryfika-

cja wysokorozdzielczych obrazów radarowych TerraSAR-X •
Geomatics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 3

TerraSAR-X jest niemieckim satelit¹ radarowym wyniesionym na
orbitê w czerwcu 2007 roku. Satelita wyposa¿ony jest w nowoczesny
radar z syntetyzowan¹ apertur¹ (SAR), rejestruj¹cy wysokorozdziel-
cze obrazy radarowe w paœmie X promieniowania mikrofalowego nie-
zale¿nie od oœwietlenia s³onecznego i warunków atmosferycznych.
W artykule przedstawiono wyniki korekcji geometrycznej wysokoroz-
dzielczych obrazów radarowych TerraSAR-X. W badaniach wyko-
rzystano zobrazowania zarejestrowane w trybie High Resolution
SpotLight o rozdzielczoœci oko³o 1 m, zarejestrowane w pojedynczej
polaryzacji poziomej. Ortorektyfikacjê przeprowadzono na danych
dostarczonych przez dystrybutora w formie zespolonej (SSC). Spraw-
dzono wyniki ortorektyfikacji przy wykorzystaniu ró¿nej liczby punk-
tów kontrolnych oraz przeanalizowano wp³yw wykorzystanego w pro-
cesie ortorektyfikacji numerycznego modelu terenu. W przypadku
obrazu dostarczonego przez dystrybutora w formie przetworzonej
(EEC) zbadano jego dok³adnoœæ geometryczn¹ poprzez weryfikacjê
wspó³rzêdnych fotopunktów pomierzonych na materia³ach referencyj-
nych i obrazie TerraSAR-X.

S³owa kluczowe: TerraSAR-X, SAR, ortorektyfikacja

Antoni P. Barbacki: Problem efektywnoœci i odnawialnoœci

energetycznej stosowania pomp ciep³a w œwietle dyrektywy

Unii Europejskiej • Geomatics and Environmental Engineer-
ing 2011, t. 5, z. 3

Artyku³ prezentuje zawarte w dyrektywie unijnej 2009/28/WE
wymogi, jakie powinny spe³niaæ systemy pomp ciep³a, aby ich
dzia³anie mo¿na by³o uznaæ za sprzyjaj¹ce zagospodarowaniu energii
ze Ÿróde³ odnawialnych. Dyrektywa wprowadza równie¿ prawny
wymóg, aby instalacje z zastosowaniem pomp ciep³a by³y energetycz-
nie efektywne. Jedynie pompy spe³niaj¹ce ww. warunki zostan¹ uzna-
ne za zagospodarowuj¹ce energiê z zasobów odnawialnych, której
wartoœæ bêdzie uwzglêdniana przy obliczaniu udzia³u energii odna-
wialnej w ca³kowitej produkcji energii brutto.

W tym kontekœcie przedstawiono równie¿ rozwa¿ania dotycz¹ce
zagadnieñ odnawialnoœci, emisyjnoœci oraz ekonomiki podczas eks-
ploatacji pomp ciep³a.
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Generalnym wnioskiem wynikaj¹cym z przedstawionych rozwa-
¿añ jest to, ¿e poziom odnawialnoœci, emisyjnoœci i ekonomiki stoso-
wania pomp ciep³a jest œciœle zwi¹zany z odpowiednio wysok¹ warto-
œci¹ wspó³czynnika efektywnoœci energetycznej COP, zale¿nego od
warunków klimatycznych oraz zastosowanego Ÿród³a dolnego.

S³owa kluczowe: pompy ciep³a, dyrektywa UE, energia odna-
wialna

Pawe³ Æwi¹ka³a, Przemys³aw Kuras, Olga Sukta: Analiza dy-

namicznych odkszta³ceñ mostu o konstrukcji wisz¹cej na

przyk³adzie k³adki dla pieszych • Geomatics and Environ-
mental Engineering 2011, t. 5, z. 3

Artyku³ omawia podstawowe zasady dzia³ania nowoczesnego
naziemnego radaru interferometrycznego, wchodz¹cego w sk³ad sys-
temu IBIS-S, oraz mo¿liwoœci zastosowania go w pomiarach konstruk-
cji. System ten zapewnia wysok¹ dok³adnoœæ, ci¹g³¹ rejestracjê oraz
jednoczesn¹ obserwacjê wielu punktów, dziêki czemu znajduje zasto-
sowanie do badania dynamiki obiektów. Artyku³ prezentuje i omawia
wyniki pomiarów drgañ pionowych i skrêtnych przeprowadzonych
na k³adce dla pieszych o konstrukcji wisz¹cej. Wykonane badania po-
twierdzi³y dok³adnoœæ i przydatnoœæ naziemnego radaru interferome-
trycznego do pomiarów drgañ.

S³owa kluczowe: analiza dynamiczna, most wisz¹cy, k³adka dla
pieszych, interferometria radarowa

Janusz D¹browski: Zastosowanie analizy ró¿nic spostrze¿eñ

do porównania wycen skutków powodzi • Geomatics and
Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 3

Artyku³ prezentuje zastosowanie analizy ró¿nic spostrze¿eñ do
porównania wycen skutków powodzi. Rok 2010 by³ dla Polski szcze-
gólnie dotkliwy w wyniku powodzi uszkodzeniu uleg³a infrastruktu-
ra wielu gmin. W przypadku uszkodzeñ maj¹tku pañstwowego odpo-
wiedni organ samorz¹dowy mo¿e siê staraæ o dotacje na usuniêcie
tych skutków. Dane zawarte w pracy to zbiór 142 par niezale¿nych
wycen skutków powodzi na Podkarpaciu. Pierwsza wycena wykona-
na by³a przez specjalistów z danej gminy, a druga przez komisjê wery-
fikuj¹c¹, reprezentuj¹c¹ interes pañstwa w osobie wojewody. Pod-
staw¹ obu wycen by³y dane Secocenbudu.

Analizê ró¿nic spostrze¿eñ stosujemy zazwyczaj do porównania
dwóch niezale¿nych spostrze¿eñ opisuj¹cych tê sam¹ wielkoœæ. Geo-
deci bardzo czêsto wykorzystuj¹ analizê ró¿nic spostrze¿eñ do oceny
pomiaru k¹tów, d³ugoœci i ró¿nic wysokoœci. W szacowaniu nierucho-
moœci analizy ró¿nic spostrze¿eñ praktycznie siê nie wykorzystuje
z uwagi na brak odpowiednich danych. Zebrane i przedstawione
przez autora dane dotycz¹ wycen wykonanych na prze³omie maja
i czerwca 2010 roku z kilkudziesiêciu gmin Podkarpacia. Dziêki tak
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ma³emu interwa³owi czasowemu w analizie pominiêto ca³kowicie
wp³yw oddzia³ywania stanu gospodarki i otoczenia rynku nierucho-
moœci na wartoœæ wyceny. Dodatkowym atutem przeprowadzonej
analizy jest fakt, i¿ wszystkie wyceny dotycz¹ g³ównie oszacowania
skutków powodzi w infrastrukturze drogowej. Dziêki takiemu dobo-
rowi danych by³o mo¿liwe przeprowadzenie dog³êbnej analizy ró¿nic
spostrze¿eñ. Artyku³ pokazuje te¿ pewne prawid³owoœci towa-
rzysz¹ce wycenie skutków powodzi, a pozostaj¹ce do tej pory w sfe-
rze domys³ów i przypuszczeñ ze wzglêdu na brak danych. Na podsta-
wie danych i ich interpretacji sformu³owano wnioski praktyczne dla
w³adz samorz¹dowych i pañstwowych.

S³owa kluczowe: analiza ró¿nic spostrze¿eñ, wycena skutków
powodzi

Katarzyna Grzesik, Kinga Guca: Wstêpna analiza cyklu ¿ycia

czajnika elektrycznego z wykorzystaniem programu SimaPro

• Geomatics and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 3

Analiza cyklu ¿ycia (LCA) jest technik¹ oceny aspektów œrodowi-
skowych zwi¹zanych z produktem „od ko³yski po grób”. W LCA ana-
lizuje siê potencjalne oddzia³ywania i aspekty œrodowiskowe w ca³ym
cyklu ¿ycia produktu, pocz¹wszy od wydobycia zasobów natural-
nych, poprzez produkcjê, u¿ytkowanie a¿ do zagospodarowania od-
padów powsta³ych po zu¿ytym produkcie. Celem pracy jest przepro-
wadzenie wstêpnego badania LCA, tzw. screening study, popularnego
czajnika elektrycznego marki Zelmer model 17013, produkowanego,
u¿ytkowanego i zagospodarowanego jako odpad w Polsce. Informacje
o strukturze i elementach sk³adowanych czajnika pozyskano z in-
strukcji serwisowej oraz danych technicznych opublikowanych na
stronie internetowej producenta. Badanie LCA (sreening study) zosta³o
przeprowadzone z wykorzystaniem programu SimaPro, profesjonal-
nego narzêdzia do pozyskiwania, analizowania i monitorowania
aspektów œrodowiskowych produktów, w którym cykle ¿ycia mog¹
byæ modelowane w sposób systematyczny, zgodnie z normami ISO
14040. Wyniki badania LCA wskazuj¹, ¿e 99% ca³kowitego od-
dzia³ywania na œrodowisko podczas ca³ego cyklu ¿ycia czajnika
zwi¹zane jest z faz¹ u¿ytkowania produktu, tj. poborem energii elek-
trycznej wytwarzanej w Polsce. Wszelkie wysi³ki zmierzaj¹ce do po-
prawy kwestii œrodowiskowych produktu powinny siê koncentrowaæ
na optymalizacji fazy u¿ytkowania – minimalizowaniu zu¿ycia energii
elektrycznej. Przedstawione badanie LCA jest analiz¹ wstêpn¹, z wy-
korzystaniem dostêpnych danych zawartych w bazach programu Si-
maPro. Przeprowadzenie pe³nego i dok³adnego badania LCA by³o nie-
mo¿liwe z uwagi na brak szczegó³owych danych. Przedstawione
wyniki badania maj¹ pewne ograniczenia i nie powinny byæ wykorzy-
stywane do porównywania produktów.

S³owa kluczowe: analiza cyklu ¿ycia, oddzia³ywanie na œrodowi-
sko, cykl ¿ycia, badanie LCA, SimaPro



Anita Kwartnik-Pruc: Praktyczne problemy realizacji procesu

wy³¹czania gruntów z produkcji rolnej i leœnej • Geomatics
and Environmental Engineering 2011, t. 5, z. 3

Proces wy³¹czania gruntów rolnych i leœnych z produkcji jest
dwuetapowy. W pierwszej kolejnoœci nastêpuje zmiana przeznaczenia
nieruchomoœci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Drugim elementem procesu prowadz¹cego do rzeczywistego
wy³¹czenia gruntu z produkcji rolnej lub leœnej jest decyzja admini-
stracyjna zezwalaj¹ca na takie wy³¹czenie.

W artykule przedstawiono praktyczne problemy towarzysz¹ce
ustalaniu obszaru wy³¹czenia. Zwrócono równie¿ uwagê na trudnoœci
zwi¹zane z ujawnianiem zmian u¿ytków gruntowych w ewidencji
gruntów i budynków. Wskazano na braki uregulowañ prawnych
w tym zakresie oraz zaproponowano uzupe³nienie aktów normatyw-
nych.

S³owa kluczowe: grunty rolne, grunty leœne, wy³¹czenie gruntów
z produkcji rolnej i leœnej

Martyna Porêba: Wykorzystanie zintegrowanych systemów

GPS i INS w fotogrametrii lotniczej • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2011, t. 5, z. 3

Artyku³ w sposób syntetyczny ujmuje aktualny stan wiedzy
w zakresie wykorzystania systemów GPS i INS w fotogrametrii lotni-
czej. Mimo ¿e system inercyjny jest w pe³ni autonomiczny i nie wy-
maga ¿adnego wsparcia z zewn¹trz, to jednak dok³adnoœæ ustalenia
pozycji ulega stopniowej degradacji w czasie. System GPS jest wyko-
rzystywany, aby wesprzeæ INS i przy u¿yciu filtru Kalmana pomóc
w oszacowaniu b³êdów INS. Omówione zosta³y zarówno rodzaje b³ê-
dów towarzysz¹ce obu systemom, jak i przes³anki ich integracji. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e stosowany podczas nalotu system GPS w dalszym
ci¹gu wymaga zak³adania osnowy polowej oraz projektowania blo-
ków o odpowiednich pokryciach miêdzy zdjêciami, integracja syste-
mów GPS/INS staje siê kwesti¹ bardzo aktualn¹. Wyjaœniono zatem
podstawy integracji GPS/INS oraz mocne i s³abe strony takiego roz-
wi¹zania. W podsumowaniu zawarto konkluzje dotycz¹ce kierunków
dalszej pracy nad zintegrowanym systemem oraz zarys stanu badañ
dotycz¹cych georeferencji wprost zg³aszanych w literaturze œwiatowej.

S³owa kluczowe: GPS, INS, integracja, filtr Kalmana, georeferen-
cja wprost, osnowa polowa, fotogrametria lotnicza
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