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POMIAR

(def. ogólna) zespół czynności wykonywanych w 
celu ustalenia miary określonej wielkości 
fizycznej lub umownej, jako iloczynu jednostki 
miary oraz liczby określającej wartość liczbową 
tej wielkości (czyli porównywanie wartości danej 
wielkości z jednostką miary tej wielkości)

(fizyka) proces oddziaływania przyrządem 
pomiarowym na badany obiekt, zachodzący 
w czasie i przestrzeni, którego wynikiem jest 
uzyskanie informacji o własnościach obiektu.

(zarządzanie) wyrażona ilościowo redukcja 
niepewności oparta na jednej lub więcej 
obserwacjach

itd. itp. 3



Wielkość fizyczna - właściwość fizyczna ciała lub 
zjawiska, którą można zmierzyć (określić ilościowo)
np. czas, długość, masa

Jednostka miary - wartość danej wielkości fizycznej, 
której umownie przyporządkowujemy wartość 
liczbową równą jedności,
np. sekunda (s), metr (m), kilogram (kg)

W układzie SI jednostki miary dzielimy na podstawowe (czas, 
długość, masa, prąd elektryczny, temperatura 
termodynamiczna, ilość substacji, światłość) oraz pochodne 
(wyrażane jako iloczyny potęg jednostek podstawowywch; 
niektóre j. pochodne posiadają nazwy i symbole specjalne)

Dopuszczone do stosowania są również jednostki miar 
nienależące do układu SI (ze względu na powszechność użycia, 
uwarunkowania kulturowe lub historyczne), np.: minuta, 
godzina, doba, tona

Zainteresowanym tematem polecam wygooglowanie hasła: history of measurement

oraz przeczytanie dokumentów: https://www.gum.gov.pl/pl/redefinicja-si/redefinicja-si/2334,Redefinicja-SI.html oraz 
https://www.gum.gov.pl/pl/redefinicja-si/jednostki-miar/3269,Nowe-tablice-z-ukladem-Jednostek-Miar-SI-po-redefinicji-juz-dostepne.html
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W przyrządzie pomiarowym 
niepewność jest równa najmniejszej 

podziałce na przyrządzie 

dokładność: 1 s

dokładność: 1 mm

Pomiar długości: 35 ± 1 mm  

Pomiar grubości: ???

Żaden pomiar 
nie jest idealnie 

dokładny !
Niepewność 

określamy 
symbolem ±! !

Pomiar czasu: 
9 ± 1 s  

Do zapamiętania:
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Dokładność pomiaru: 
zbieżność zachodząca pomiędzy zmierzoną 
a prawdziwą wartością wielkości

Precyzja pomiaru: 
zbieżność zachodząca pomiędzy wartościami 
wielkości, otrzymanymi  wielu pomiarów
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Błędy przypadkowe: niepewności doświadczalne nie 
wynikające z czynników systematycznych, 
powtarzalnych. Nie można z góry przewidzieć wartości 
błędu przypadkowego w kolejnych pomiarach, 
natomiast informację na temat skali występowania tego 
błędu można uzyskać po wykonaniu serii pomiarów i 
wyliczeniu wybranej miary zróżnicowania rozkładu, np. 
odchylenia standardowego, przedstawienia w postaci 
histogramu itp. (przykład: wahania temperatury, ruch 
powietrza w pobliżu przyrządu pomiarowego).

Błędy systematyczne: błąd wynikający z 
zastosowanej metody pomiaru lub innych przyczyn 
(np. niedających się wykluczyć, ale znanych zjawisk 
mających wpływ na pomiar; przykład: niewłaściwe 
skalibrowanie przyrządu, który do czasu następnej 
kalibracji będzie jednostronnie zniekształcał 
pomiar)
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• błędy efemeryd satelitów – błędy pozycji satelity na orbicie 
przekazywane użytkownikowi w depeszy 

• błędy zegara satelity – wynikają z synchronizacji czasowej 
satelitów GNSS względem wzorcowego czasu  

• błędy wynikające z oddziaływania jonosfery i troposfery 
(opóźnienie), związane ze zmiennymi warunkami propagacji 
sygnału satelitów GPS w momencie przechodzenia sygnału 
przez te warstwy. 

• błędy wielodrogowości – odbicie sygnałów satelitów 
od przeszkód terenowych (budynków, powierzchni 
znajdujących się w pobliżu, np. listowia) zanim trafią 
one do anteny odbiornika 

• błędy instrumentalne 
odbiornika – czynniki 
techniczne, które wpływają 
na dokładność wyznaczenia 
pozycji przez urządzenie 
(spowodowane 
zakłóceniami, jakością 
podzespołów, szumem, 
dokładnością 
oprogramowania itp.) 
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Dokładność zegarków sportowych z GPS w pomiarze dystansu 
podczas ultramaratonu biegowego

Badane: różnego rodzaju naręczne odbiorniki GPS oraz smartfony (por. dystansu)
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Dokładność i niezawodność 5-Hz urządzeń GPS w pomiarach nieliniowych 
dystansu i prędkości w kolarstwie

The participant performed a 10 min 
self-paced cycling warm up followed 
by 5 min of dynamic stretching. The 
participant then performed 3 laps of 
the course at each of three velocities, 
10, 20 and 30 km.h-1. Post testing, 
data were downloaded to a personal 
computer were mean velocity and 
distance for each lap were 
determined for the GPS units using 
the systems proprietary software 
(Logan Plus V4.6.1, Catapult, 
Australia)

Badane: odbiorniki Catapult Minimax X3 (ocena dystansu, prędkości)
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Rzetelność i niezawodność urządzeń GPS w pomiarze ruchów w 
sportach zespołowych

Badane: odbiorniki GPSports SPI Elite, SPI-10 oraz WiSPI (por. dystansu)
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Rzetelność i niezawodność 1-Hz i 5-Hz urządzeń GPS w 
liniowych, wielokierunkowych oraz charakterystycznych dla piłki 

nożnej aktywnościach ruchowych 

Badane: odbiorniki GPS Catapult MinimaxX (por. dystansu, prędkości)
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Przykłady zapisu biegu zawodnika na dystansie 400 m (za każdym razem zmierzono 400 m):
po lewej – idealnie, blisko lewej krawędzi pierwszego toru, w środku – prawie idealnie, ale przesunięte w

bok, po prawej – punkty zapisu współrzędnych poprzesuwane w różnych kierunkach. Wnioski…?

W ocenie przydatności odbiornika nawigacji satelitarnej w 
monitorowaniu parametrów poruszania w pierwszej kolejności istotne są 

współrzędne wyznaczane przez odbiornik, bo dopiero na ich 
podstawie wyliczane są wielkości typu dystans czy prędkość
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Testy:

• INIT TTFF (ang. Initialized Time to First Fix) określa długość czasu, który jest 
potrzebny odbiornikowi nieruchomemu, aby określić aktualną pozycję, od momentu 
pierwszego włączenia po kilkugodzinnej przerwie. W tym czasie zachodzi konieczność 
zebrania danych efemerydalnych z wszystkich satelitów, które są wykorzystane do 
oszacowania pozycji. 

•WARM TTFF (ang. Warm start Time To First Fix) określa długość czasu, który 
jest potrzebny odbiornikowi nieruchomemu, aby określić aktualną pozycję, od 
momentu pierwszego włączenia po krótkiej przerwie. W tym czasie odbiornik posiada 
zachowane poprawne dane efemerydalne dla satelitów potrzebnych w procesie 
określenia pozycji. 

•REAQ (ang. REAcQuisition time) określa długość czasu, który jest potrzebny 
odbiornikowi nieruchomemu, aby określić aktualną pozycję, po chwilowym 
zablokowaniu sygnałów od wszystkich satelitów systemu GPS. 

• dokładności statycznej (ang. static navigation accuracy) określa z jaką 
dokładnością odbiornik jest w stanie określić swoją pozycję w odniesieniu do znanej 
pozycji na lub niedaleko powierzchni Ziemi.  

• dokładności dynamicznej (ang. dynamic navigation accuracy) określa z 
jaką dokładnością odbiornik jest w stanie określić swoją pozycję w 
poruszającym się pojeździe na lub niedaleko powierzchni Ziemi. Źródłem 
odniesienia w tym teście są dane trajektorii referencyjnej.  

• zakłóceń radiowych 14



Idea przewodnia testów dokładności: porównać współrzędne wyznaczone przez odbiornik 
testowany do współrzędnych rzeczywistych - referencyjnych (lub zbliżonych do nich), przy 
czym (z dokumentu ION STD 101): wielkość referencyjna powinna być znana z przynajmniej 

10 krotnie większą dokładnością, aniżeli spodziewana dokładność urządzeń testowanych

Wzorzec (najczęstszy): z urządzeń geodezyjnych 
(GNSS RTK), dokładność 2-6 cm

Popularne, relatywnie tanie, kodowe 
odbiorniki sportowo-rekreacyjne 

Oczekiwana dokładność w poziomie 
5-15 m   
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Punkt geodezyjny sieci POLREF, znana dokładność <1cm, Testowane 
odbiorniki: rejestratory, odbiorniki biegowe, odbiornik rowerowy, 
smartfony. Zbieranie wyznaczonych punktów (współrzędnych) w 
jednej kilkugodzinnej sesji

Specht C., Szot T., 2012. Ocena funkcjonalna wybranych ogólnodostępnych odbiorników 
GPS używanych w sporcie. [W:] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

1(188)2012:131-148. 
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• Garmin Forerunner 305 (GPS wrist receiver)

Miara

Dokładność powtarzalna [m]

(D)RMS

(p=0.68)

2(D)RMS

(p=0.95)

95 %

z populacji

3D błąd pozycji 7.4943 14.9886 13.1482

2D błąd pozycji 3.0212 6.0424 5.9006

1D błąd szerokości 2.8311 5.6622 5.8585

1D błąd długości 1.0546 2.1092 2.0333

1D błąd wysokości 6.8584 13.7168 13.0568

• Wintec WBT-100 (GPS universal datalogger)

Miara

Dokładność powtarzalna

(D)RMS

(p=0.68)

2(D)RMS

(p=0.95)

95 %

z populacji

3D błąd pozycji 1.2434 2.4868 1.9962

2D błąd pozycji 1.1124 2.2248 1.9169

1D błąd szerokości 1.0536 2.1072 1.9105

1D błąd długości 0.3566 0.7132 0.7137

1D błąd wysokości 0.5555 1.1110 0.5570

Wybrane wyniki (dokładność horyzontalna i wertykalna):

Miara 2DRMS mówi, że 
95-98% wyznaczeń
współrzędnych pozycji 
jest nie gorsza niż 6 m 
(Garmin Forerunner) i 
2.2 m (rejestrator 
Wintec) 

Specht C., Szot T., 2012. Ocena funkcjonalna wybranych ogólnodostępnych odbiorników 
GPS używanych w sporcie. [W:] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

1(188)2012:131-148. 
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Punkt wyznaczony przez urządzenie GNSS RTK z poziomą 
dokładnością rzędu 10 cm. Testowane odbiorniki: smartfony Samsung 
Galaxy serii S. Zbieranie danych: dwie sesje 24 oraz 12 godz.

Szot T, Specht C, Specht M, Dabrowski PS, 2019. Comparative analysis of positioning
accuracy of Samsung Galaxy smartphones in stationary measurements. [In:] PLoS ONE, 

14(4):e0215562. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215562 
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Wybrane wyniki (dokładność horyzontalna i wertykalna):

Miara 2DRMS mówi, że 95-98% wyznaczeńwspółrzędnych
pozycji jest nie gorsze niż 2.04m (Galaxy S4) i 2.06 m (S5) 

Szot T, Specht C, Specht M, Dabrowski PS, 2019. Comparative analysis of positioning
accuracy of Samsung Galaxy smartphones in stationary measurements. [In:] PLoS ONE, 

14(4):e0215562. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215562 
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Trajektoria referencyjna wyznaczana w czasie rzeczywistym przez odbiorniki geodezyjne 
z dokładnością rzędu 10 cm. Testowane odbiorniki: smartfony Samsung Galaxy serii S. 

Specht C., Dąbrowski P., Pawelski J., Specht M., Szot T., 2019. Comparative analysis of positioning accuracy of GNSS receivers of Samsung Galaxy 
smartphones in marine dynamic measurements. [In:] Advances in Space Research, 63:3018–3028 https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.05.019 
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Wybrane wyniki (dokładność horyzontalna i wertykalna):

Statistics of 

position error

Y S3 Mini S4 S5 S6 S7

Number of 

measurements
6 041 3 410 10 950 10 939 10 906 10 926

RMS (φ) 2.40 m 1.41 m 2.23 m 2.47 m 3.75 m 3.91 m

RMS (λ) 4.08 m 2.20 m 2.42 m 2.27 m 1.79 m 3.53 m

RMS (h) 1.01 m 1.23 m 3.36 m 3.97 m 4.36 m 3.46 m

DRMS (2D) 4.74 m 2.61 m 3.29 m 3.36 m 4.16 m 5.27 m

2DRMS (2D) 9.47 m 5.23 m 6.59 m 6.72 m 8.32 m 10.54 m

DRMS (3D) 4.84 m 2.89 m 4.71 m 5.20 m 6.03 m 6.31 m

CEP (2D) 4.52 m 2.58 m 2.73 m 2.80 m 2.12 m 3.43 m

R68 (2D) 5.05 m 2.80 m 3.45 m 3.58 m 2.89 m 4.47 m

R95 (2D) 6.84 m 3.67 m 5.80 m 5.77 m 9.38 m 9.62 m

SEP (3D) 4.65 m 2.71 m 4.26 m 4.86 m 3.53 m 4.71 m

R68 (3D) 5.12 m 2.95 m 5.07 m 5.59 m 4.52 m 5.87 m

R95 (3D) 6.87 m 4.59 m 7.33 m 7.94 m 12.39 m 10.50 m

?

Specht C., Dąbrowski P., Pawelski J., Specht M., Szot T., 2019. Comparative analysis of positioning accuracy of GNSS receivers of Samsung Galaxy 
smartphones in marine dynamic measurements. [In:] Advances in Space Research, 63:3018–3028 https://doi.org/10.1016/j.asr.2018.05.019 
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Trajektoria referencyjna wyznaczana w 
czasie rzeczywistym przez odbiorniki 
geodezyjne z dokładnością rzędu 2-3 cm. 

Testowane urządzenia: 
seria odbiorników 
biegowych Garmin
Forerunner z całego okresu 
produkcji (2002-2019)

3 przedziały prędkości 
(10, 30, 50 km/h)

Szot T., Specht C., Dąbrowski P.S, Specht M. Comparative analysis of positioning accuracy of Garmin Forerunner wearable GNSS receivers in 
dynamic testing. Measurement 2021; vol. 183; https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109846
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Wybrane wyniki (dokładność horyzontalna i wertykalna):

Position error statistics

various speeds

Garmin Forerunner

GPS only 

(205, 305,310,910)

GPS+Glonass

(920, 235, 735)

GPS+Glonass+Galileo

(945)

RMS(h) 5.88 3.6 1.01

RMS(φ) 4.62 5.81 2.57

RMS(λ) 7.48 6.84 2.76

DRMS(2D) 4.62 5.81 2.57

2DRMS(2D) 9.23 11.62 5.13

DRMS(3D) 7.48 6.84 2.76

CEP(2D) 3.4 3.9 2.4

R68(2D) 4.4 4.6 2.8

R95(2D) 8.2 13 4.4

SEP(3D) 5.6 5 2.6

R68(3D) 7.8 5.5 3

R95(3D) 14.4 14.4 4.5

Number of analyzed

measurements

7223 5420 762

95-98% wyznaczeń współrzędnych pozycji była nie gorsza niż 5.13 m (model FR 945)
Szot T., Specht C., Dąbrowski P.S, Specht M. Comparative analysis of positioning accuracy of Garmin Forerunner wearable GNSS receivers in 

dynamic testing. Measurement 2021; vol. 183; https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109846
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Badanie wyznaczeń składowej wysokościowej 
(tylko tej). Wysokości referencyjne ustalone na 
podstawie cyfrowego modelu terenu z 
dokładnością rzędu 15 cm. 

Testowane urządzenia: różnego rodzaju 
odbiorniki biegowe, dane zebrane od 
uczestników biegu górskiego typu alpejskiego 
(uphill run) Biegu na Kasprowy 2021.

Wyniki w trakcie opracowania
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Z niniejszego wykładu w szczególności warto zapamiętać:

• czym jest pomiar

• co to jest wielkość fizyczna i jednostka miary

• jaka jest różnica pomiędzy dokładnością a precyzją pomiaru

• na czym polegają błędy wielodrogowości w pomiarach odbiornikami GNSS

• co powinniśmy poddać ocenie, aby określić, który z odbiorników GNSS jest 
lepszy do monitorowania ruchu?  

• jakie są dwa najważniejsze sposoby oceny odbiorników nawigacji satelitarnej 
(testy)?

• pojęcie współrzędnych referencyjnych lub zestawu współrzędnych 
referencyjnych (trajektorii ref.) oraz główne zalecenie ich dotyczące w 
odniesieniu do metodyki testowania odbiorników


