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STRESZCZENIA

Rados aw Cellmer, Adam Senetra, Agnieszka Szczepa ska: 
Mapy warto ci gruntów na terenach cennych pod wzgl dem 
przyrodniczym • Geomatics and Environmental Engineering 
2012, Vol. 6, No. 3

Przedmiotem bada  prezentowanych w pracy jest analiza 
zale no ci mi dzy jako ci  rodowiska a cenami nieruchomo ci. 
Informacje o tych zale no ciach stanowi y podstaw  do opra-
cowania map warto ci gruntów z wykorzystaniem kokrigingu. 
Do czynników rodowiskowych wp ywaj cych na warto  nie-
ruchomo ci zaliczono przede wszystkim wyst powanie zieleni, 
wód powierzchniowych, brak uci liwo ci zwi zanych z ha a-
sem czy te  estetyk  krajobrazu. Jako metod  oceny przyj to bo-
nitacj  punktow , która da a podstawy do przyj cia jako ci ro-
dowiska jako zmiennej w analizach statystycznych. Przedmiot 
i obszar bada  stanowi y nieruchomo ci gruntowe niezabudo-
wane, znajduj ce si  na terenach podmiejskich wokó  stolicy re-
gionu, podlegaj cych procesom suburbanizacji.

Zastosowana w pracy metodyka bada  opiera si  g ównie 
na modelowaniu zale no ci przestrzennych z wykorzystaniem 
metod statystycznych i geostatystycznych. Metody te pozwala-
j  zarówno na ocen  struktury przestrzennej badanych zjawisk, 
jak równie  na okre lenie bezpo redniego wp ywu czynników 
rodowiskowych na ceny i w efekcie na warto  nieruchomo ci. 

Rezultaty bada  zaprezentowano w formie modeli wybranych 
zale no ci oraz map tematycznych prezentuj cych wp yw czyn-
ników rodowiskowych na warto  nieruchomo ci.

S owa kluczowe: rodowisko, geostatystyka, krajobraz, 
ceny nieruchomo ci, mapa warto ci

Pawe  wi ka a, Tomasz Owerko: Ocena dok adno ci czujni-
ków oporno ciowych grupy TELPOD SVP 45 jako narz dzi do 
pomiarów odkszta ce  • Geomatics and Environmental Engine-
ering 2012, Vol. 6, No. 3

Nowoczesne technologie pomiarowe pozwalaj  na 
uproszczenie wykonywania pomiarów geodezyjnych, zw asz-
cza specjalistycznych. W pomiarach deformacji i odkszta ce  
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obiektów przydatne mog  by  czujniki oporno ciowe. Narz -
dzia te pozwalaj  na pomiar zmian d ugo ci odcinków i zmian 
rozstawu szczelin dylatacyjnych. W artykule omówiono proce-
dur  kalibracji czujników. Dodatkowo zawarto w nim analiz  
statystyczn  wyników pomiaru testowego o miu czujników 
tego typu.

S owa kluczowe: czujniki rezystancyjne, dok adno ci, po-
miary odkszta ce

Wojciech Kocot: Analiza przyczyn uszkodze  elbetowego 
wiaduktu drogowego znajduj cego si  na terenie górniczym • 
Geomatics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 3

Artyku  zawiera analiz  przyczyn uszkodze  wiaduktu 
drogowego znajduj cego si  na terenie górniczym. Ze wzgl du 
na usytuowanie obiektu zaistnia o podejrzenie, e uszkodzenia 
powsta y na skutek oddzia ywa  zwi zanych z eksploatacj  gór-
nicz . W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano brak wi -
zi przyczynowo-skutkowej mi dzy powsta ymi uszkodzeniami 
a eksploatacj  górnicz  oraz wskazano prawdopodobne przy-
czyny uszkodze .

S owa kluczowe: wiadukt, wp ywy górnicze, szkody górni-
cze, szkody pseudogórnicze

Katarzyna Nosek, Katarzyna Styszko, Janusz Go a : Oznaczane 
kwasowych leków w ciekach komunalnych metod  chroma-
togra  i gazowej ze spektrometrem mas z wykorzystaniem eks-
trakcji do fazy sta ej • Geomatics and Environmental Engine-
ering 2012, Vol. 6, No. 3

Obecno  farmaceutyków i ich metabolitów w rodowisku 
wodnym stanowi stosunkowo nowy problem w dziedzinie che-
mii analitycznej i rodowiskowej, ale skupiaj cy coraz wi ksze 
grono zainteresowanych ze wzgl du na bioaktywny charakter 
tych zanieczyszcze .

W artykule przedstawiono procedur  oznaczania wybra-
nych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, takich jak ketoprofen, naproksen i diklofenak 
oraz innych nowo pojawiaj cych si  zanieczyszcze  – triclosanu 
i bisfenolu A w oczyszczonych i surowych ciekach komunal-
nych. Próbki cieków zat ono i oczyszczono metod  ekstrak-
cji do fazy sta ej (SPE). Sk adniki ekstraktu przeprowadzono 
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w pochodne lotne w reakcji silylacji z N-metylo-N-trimetylsililo 
tri  uoroacetamidem (MSTFA), a analiz  próbek cieków wyko-
nano w technice chromatogra  i gazowej ze spektrometrem mas. 
Wszystkie z badanych farmaceutyków zosta y oznaczone zarów-
no w ciekach oczyszczonych, jak i surowych w st eniach rz du 
od ppt to ppb.

S owa kluczowe: farmaceutyki, cieki komunalne, GC/MS, 
ekstrakcja do fazy sta ej, derywatyzacja

El bieta Pastucha: Badanie wp ywu przybli onej odleg o ci 
obrazowej zdj  na dok adno  ortofotoplanów polichromii 
zabytkowych (z powierzchni p askich i quasi-p askich) • Geo-
matics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 3

W artykule podj to prób  znalezienia odpowiedzi na pyta-
nie, na ile zmienno  odleg o ci obrazowej obiektywu zwi zana 
z ustawieniami najlepszej ostro ci zdj  pomiarowych w apara-
cie ma wp yw na b dy ortofotoplanów wygenerowanych na ich 
podstawie.

Zdj cia wykorzystywane do tworzenia ortofotoplanów 
z za o enia powinny mie  sta e i znane elementy orientacji we-
wn trznej, a technika pomiarowa wykorzystywana do inwenta-
ryzacji zabytkowych malowide  ciennych powinna zapewni  
jak najlepsz  jako  (w tym ostro ) rejestrowanych obrazów. 
Sta o  odleg o ci obrazowej obiektywu, jako warunek odtwo-
rzenia wi zki promieni rzutuj cych, i jej zmienno , jako waru-
nek maksymalnej ostro ci obrazu, s  warunkami nawzajem si  
wykluczaj cymi.

Wykonano wielowariantow  analiz  analityczn , przyjmu-
j c za o enia odpowiadaj ce warunkom wykonywania takich 
zdj  w obiektach zabytkowych. Przyj to, e zdj cia s  wykony-
wane trzema rodzajami obiektywów sta oogniskowych (20 mm, 
50 mm i 150 mm), rozwa ano dwie rozdzielczo ci obiektowe 
(0,3 mm i 1 mm) wynikowych ortofotoplanów. Skala s siednich 
obrazów nie powinna si  ró ni  o wi cej ni  10% oraz b d po o-
enia punktu na ortofotoplanie spowodowany niesta o ci  odle-

g o ci obrazowej nie powinien przekracza  0,25 piksela.
Analizie poddano dwa rodzaje powierzchni: polichromi  na 

cianie oraz mur. W wyniku przeprowadzonych bada  stwier-
dzono znikomy wp yw przybli onych elementów orientacji we-
wn trznej na dok adno  geometryczn  – przesuni cia radialne 
na tworzonych ortofotoplanach.

S owa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, ortofotoplan, 
elementy orientacji wewn trznej, lustrzanka cyfrowa
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Martyna Por ba, François Goule  e: Ocena dok adno ci danych 
pozyskanych przez mobilny system skanowania laserowego • 
Geomatics and Environmental Engineering 2012, Vol. 6, No. 3

W dobie rosn cej popularno ci mobilnych systemów skanu-
j cych MLS oczywista sta a si  potrzeba kwali  kacji pozyskiwa-
nych przez nie danych. Mimo e dok adno  chmur punktów ma 
istotne znaczenie z uwagi na mo liwo  ich pó niejszego wyko-
rzystania, to jednak dotychczas przeprowadzone badania nie s  
liczne.

Artyku  w sposób syntetyczny przedstawia aktualny stan 
wiedzy w zakresie oceny dok adno ci danych lidarowych. 
W tym kontek cie przeprowadzona zosta a walidacja danych 
z mobilnego systemu skanowania laserowego LARA3D rozwi-
janego przez O rodek Robotyki w MINES ParisTech. Zadaniem 
by a wery  kacja chmury punktów pod k tem jej dok adno ci, 
nie za  ocena jako ci danych zarejestrowanych przez poszcze-
gólne komponenty systemu.

Analiza dok adno ci zosta a przeprowadzona na dwa spo-
soby. W pierwszym podej ciu jako dane referencyjne wykorzy-
stano geodezyjne pomiary klasyczne szczegó ów naturalnych 
wyst puj cych na fasadzie budynku. W drugiej metodzie chmu-
ra punktów porównana zosta a z danymi referencyjnymi, któ-
re stanowi a wysokorozdzielcza chmura punktów pochodz ca 
z naziemnego skaningu laserowego. Przeprowadzone badania 
pokaza y, e prototyp LARA3D pozwala rejestrowa  dane o do-
k adno ci lepszej ni  0,3 m. Na podstawie uzyskanych wyników 
mo na stwierdzi  i  wykorzystanie istniej cych róde  danych 
jako referencji zapewnia szybk  i wiarygodn  ocen  dok adno ci 
chmur punktów pochodz cych z MLS.

S owa kluczowe: dok adno , skaning laserowy, iteracyjny 
najbli szy punkt (ICP), chmura punktów, dane referencyjne

Janusz Rusek: Metody inteligencji obliczeniowej w problemie 
modelowania stopnia zu ycia technicznego budynków na te-
renach górniczych • Geomatics and Environmental Engineering 
2012, Vol. 6, No. 3

W artykule zaprezentowano podej cie maj ce na celu bu-
dow  modelu przebiegu stopnia zu ycia technicznego budyn-
ków na terenach górniczych, jak równie  analizowano, w jakim 
stopniu na zu ycie techniczne oddzia uj  czynniki górnicze oraz 
ogólnobudowlane. Przedstawiono kryteria doboru metodyki 
bada  oraz podsumowano efekty dotychczasowych prac w tej 
dziedzinie. Uzasadniono wybór metody -SVR, konfrontuj c jej 
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zalety z w asno ciami typowych, jednokierunkowych sieci neu-
ronowych. Opisano sposób optymalnego doboru parametrów 
charakteryzuj cych z o ono  modelu -SVR oraz wskazano 
mo liwo  zastosowania tak utworzonego modelu w systemach 
ekspertowych.

S owa kluczowe: szkody górnicze, zu ycie techniczne, sieci 
neuronowe, suport vector machine, systemy rozmyte




