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Powyższy cykl publikacji dotyczy zastosowania odpornej M-estymacji w 

geodezyjnej analizie przemieszczeń. Najważniejszym osiągnięciem naukowym było 

wyprowadzenie nowej odpornej metody analizy przemieszczeń, bezpośrednio z 

modelu różnic obserwacji (Nowel i Kamiński 2014, Nowel 2015a). To osiągnięcie, poza 

znaczeniem teoretycznym, ma też duże znaczenie praktyczne. W opublikowanych 

pracach wykazano bowiem, że zaproponowana metoda stanowi poważną konkurencję 

dla klasycznej metody odpornej. Innym, ważnym z teoretycznego punktu widzenia 

osiągnieciem było uzasadnienie klasycznej metody odpornej na gruncie teorii odpornej 

M-estymacji i w odniesieniu do modelu różnic współrzędnych (nie odwołując się przy 

tym do teorii S-transformacji). W ten sposób ujednolicono całą teorię analizy 

przemieszczeń z zastosowaniem odpornej M-estymacji. W dwóch ostatnich artykułach 

skupiono się na pewnych, dotąd nierozwiązanych problemach natury praktycznej. W 

pracy Nowel (2015b) m. in. pokazano, jak w obiektywny sposób (za pomocą średniego 

wskaźnika sukcesu) można mierzyć skuteczność analizy przemieszczeń, a następnie 

szczegółowo zbadano wpływ różnych funkcji wagowych z klasy odpornej M-estymacji i 

postaci ich zmiennych na tą skuteczność. Natomiast w pracy Nowel (2015c) m. in. 

pokazano, jak za pomocą symulacji komputerowych można rozwiązać pewne 

analityczne problemy związane ze statystyczną oceną istotności estymowanych 

przemieszczeń, które występują w analizie przemieszczeń z zastosowaniem odpornej 

M-estymacji. 
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