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EMPIRYCZNE OKRE ŚLENIE DOKŁADNO ŚCI 
POMIARÓW K ĄTOWYCH DLA WYBRANYCH 
TACHIMETRÓW ELEKTRONICZNYCH  
Z WYKORZYSTANIEM NAJNOWSZYCH PROCEDUR 
STANDARYZACYJNYCH ISO 

Krzysztof Karsznia 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badania dokładności pomiarów kątowych 
dla wybranych tachimetrów elektronicznych róŜnych klas z wykorzystaniem najnowszych 
procedur standaryzacyjnych ISO. Autor przedstawił sposób badania instrumentów, doko-
nał analizy statystycznej otrzymanych wyników oraz zaproponował sposoby wykorzysta-
nia przeprowadzonych badań.  

Słowa kluczowe: międzynarodowe standardy ISO, badanie dokładności, tachimetry elek-
troniczne, aplikacje geodezyjne 

WSTĘP 

Dynamiczny rozwój nauki i techniki pociąga za sobą konieczność wprowadzania 
standaryzacji. W dziedzinie geodezji zarówno produkcja instrumentów pomiarowych, 
jak teŜ przeprowadzanie prac terenowych oraz kameralnych, podlegają szeregowi norm 
oraz przepisów. Procesy standaryzacyjne opracowywane są na podstawie wieloletnich 
badań i analiz, by następnie wejść w Ŝycie jako obowiązujące procedury testowe i wy-
równawcze. Stałe badanie dokładności instrumentów geodezyjnych w aspekcie między-
narodowych standardów jest próbą określenia dokładności samego urządzenia pomia-
rowego jak teŜ znalezienia sposobu na  najwierniejsze oszacowanie wartości prawdzi-
wej mierzonej wielkości. Producenci instrumentów geodezyjnych podają w specyfika-
cjach technicznych moŜliwe do uzyskania wartości błędów standardowych, które cha-
rakteryzują dokładność wykonywanych pomiarów. Przedstawione specyfikacje instru-
mentów mogą jednakŜe nie w pełni odzwierciedlać ich faktycznej dokładności, co moŜe 
mieć dalszy wpływ zarówno na aspekt ekonomiczny prowadzonych pomiarów jak teŜ
na dokonanie określonego doboru instrumentu do realizacji zadania geodezyjnego. 
Ostateczne wartości błędów standardowych szacowane są w zaleŜności od przyjętej 
technologii testowania sprzętu. W celu rozwiązania problemu, przeprowadzono cykl 
doświadczalny polegający na przetestowaniu sześciu tachimetrów elektronicznych róŜ-
nych klas, bezpośrednio u ich producenta, w firmie Leica Geosystems AG (Heerbrugg, 
Szwajcaria). Badania przeprowadzono bazując na istniejącym polu testowym. 
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GEODEZYJNE PROCEDURY TESTOWE  
WEDŁUG MI ĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Badanie dokładności pomiaru teodolitów elektronicznych stanowiących integralną
część tachimetrów (stacji roboczych), wykonano na podstawie procedur testowych i 
wyrównawczych ISO [Optics and optical instruments ... 2000, Optics and optical in-
struments ... 2001]. Po przejściu procesów produkcyjnych, instrumenty poddano dodat-
kowo badaniom laboratoryjnym, których celem było prześledzenie działania kompensa-
torów, a takŜe wytrzymałości instrumentów na działanie czynników zewnętrznych. 
Według ustalonych zasad, testowane są równieŜ moduły dalmiercze.  

Na wynik końcowy pomiarów mają wpływ zarówno błędy osobowe, jak teŜ warunki 
meteorologiczne, szczególnie gradient temperatury. Dodatkowymi elementami, które 
muszą zostać zanotowane podczas badań w terenie są: zachmurzenie, a takŜe rodzaj 
powierzchni, na której wykonywane są pomiary.  

Zgodnie z wytycznymi ISO, badanie dokładności instrumentów geodezyjnych od-
bywać się moŜe według procedur uproszczonych lub pełnych [Optics and optical in-
struments ... 2001]. Procedura uproszczona opiera się na znacznie ograniczonej liczbie 
obserwacji, co zwiększa niepewność pomiarową i poziom zaufania do uzyskanego od-
chylenia standardowego, a od procedury pełnej róŜni się ograniczoną liczbą pomiarów. 
W przypadku testowania teodolitów, przeprowadza się ją w celu prostego sprawdzenia 
moŜliwości zapewnienia wymaganej dokładności pomiaru.  Procedura pełna dotyczy 
instrumentów precyzyjnych oraz zapewnia uzyskanie wyników, które w najwierniejszy 
sposób odzwierciedlają prawdziwą dokładność badanego urządzenia. SłuŜy teŜ do ba-
dania charakterystyk dokładnościowych kilku instrumentów testowanych w tych sa-
mych warunkach terenowych dla celów porównawczych. Wraz z wnioskowaniem staty-
stycznym, uŜywana jest do dokładnego określenia moŜliwej dokładności prowadzonych 
prac w danym czasie (moŜe to znaleźć zastosowanie np. podczas pomiarów kontrolnych 
prowadzonych na obiektach inŜynierskich w róŜnych okresach czasu) oraz pracy ob-
serwatora (m.in. wpływ błędów osobowych). Dalsza analiza wyników umoŜliwia rów-
nieŜ sprawdzenie, czy potencjalny błąd indeksu jest zmienny podczas ciągłej pracy 
instrumentu.  

BADANIA TERENOWE 

Badania terenowe, zgodne z normami ISO wykonano przy uŜyciu pięciu instrumen-
tów: dwóch precyzyjnych tachimetrów elektronicznych (TCA 1101 plus, TCRA 1102), 
tachimetru elektronicznego TCR 703 auto, oraz tachimetru elektronicznego TCR 405. 
Instrumenty dobrano tak, by zapewnić przetestowanie kaŜdej z klas dokładności, a ich 
pełną specyfikację techniczną moŜna uzyskać w [Dokumenty na stronach internetowych 
www ..., TPS1100 Professional Series ... 2001].  

BADANIE DOKŁADNO ŚCI POMIARU KIERUNKÓW POZIOMYCH 

Zgodnie z normami ISO 17123, stanowisko testowe badanych tachimetrów elektro-
nicznych naleŜy obrać na słupie betonowym, posiadającym wymuszone centrowanie. 
Słup osadzony jest na dodatkowej płycie betonowej oraz chroniony przed działaniem 
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warunków atmosferycznych za pomocą otuliny z materiału sztucznego. Między otuliną
a słupem występuje wolna przestrzeń. Ze względów praktycznych, stanowisko moŜe 
być zadaszone oraz dodatkowo chronione przez nałoŜenie pokrywy metalowej, moco-
wanej następnie za pomocą śrub. Przykładowy schemat umieszczenia stanowiska te-
stowego przedstawia rysunek 1.  

Jako cele obrać naleŜy pięć punktów terenowych z umieszczonymi reflektorami 
zwrotnymi. Punkty takie stanowią integralną część bazy testowej. Przed przystąpieniem 
do pomiarów instrumenty sprawdza się pod kątem występowania błędów kolimacji i 
inklinacji.  

Rys. 1. Przykładowy schemat umieszczenia stanowiska testowego na dachu budynku  
Fig. 1. Example scheme of  a test stand situated on a building’s roof  

Badanie dokładności kierunków Hz wykonano na bazie testowej spełniającej przed-
stawione wymogi ISO, podczas lekkiego zachmurzenia, przy temperaturze otoczenia 
+15oC. Przeprowadzono cztery cykle pomiarowe, przy czym kaŜdy cykl składał się z 
trzech serii pomiaru kątów Hz. Pomiary kątów wykonywano w I połoŜeniu lunety, 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w sekwencji 1-2-3-4-5, po czym powtarzano w II 
połoŜeniu w kolejności odwrotnej. Schemat rozmieszczenia punktów testowych przed-
stawia rysunek 2. 

Do przeprowadzenia analizy dokładności pomiarów, wykorzystano odpowiedni 
formularz obliczeniowy znanej aplikacji MS Excel 7.0. Po wprowadzeniu danych tere-
nowych, wykonano wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów według zasad opi-
sanych w [Baran 1999], a uzyskane średnie błędy poszczególnych cykli pomiarowych 
przedstawiono w tabeli 1. 

Na tej podstawie, jako średnią arytmetyczną wyznaczono średni błąd pomiaru kie-
runku SISO-HZ, który porównano z wartością teoretyczną błędu standardowego, podawa-
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ną przez producenta [Dokumenty na stronach internetowych www ..., TPS1100 Pro-
fessional Series ... 2001] (tab. 2). 

Rys. 2. Rozmieszczenie punktów bazy testowej do badania dokładności kierunków poziomych 
Fig. 2. Localisation of the base points used for testing of horizontal directions’ accuracy  

Tabela 1. Eksperymentalnie wyznaczone wartości średniego błędu pomiaru kierunku Hz 
Table 1. Experimentally determined values of the mean error of horizontal direction Hz 

Odchylenia standardowe dla poszczególnych  
cykli pomiarowych 

Standard deviations determined for particular  
measuring cycles 

Instrument σ1 σ2 σ3 σ4
TCA1101 plus 

(nr 624767) 
0,40 mgon 0,48 mgon 0,25 mgon 0,53 mgon

TCRA1102 
(nr 620610) 

0,35 mgon 0,33 mgon 0,50 mgon 0,22 mgon

TCR703auto 
(nr 651220) 

0,51 mgon 0,32 mgon 0,42 mgon 0,30 mgon

TCR405 
(nr 688257) 

0,44 mgon 0,33 mgon 0,42 mgon 0,46 mgon 

TC110 
(nr 690515) 

0,71 mgon 0,65 mgon 0,38 mgon 0,38 mgon 
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Tabela 2. Porównanie otrzymanych błędów pomiaru kierunków Hz z ich wartościami  
teoretycznymi 

Table 2.  Comparison of measuring errors of the Hz directions with their theoretical values 

Instrument 
SISO-HZ 

(wartość uzyskana) 
(determined value) 

Steoret 

(wartość teoretyczna) 
(theoretical value) 

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

0,35 mgon 0,50 mgon 

TCRA1102 
(nr 620610) 

0,39 mgon 0,60 mgon 

TCR703auto 
(nr 651220) 

0,41 mgon 1,00 mgon 

TCR405 
(nr 688257) 

0,53 mgon 1,50 mgon 

BADANIE DOKŁADNO ŚCI POMIARU K ĄTÓW PIONOWYCH 

W celu przeprowadzenia badania dokładności pomiaru kątów pionowych (zenital-
nych), zgodnie z normami ISO 17123, instrument ustawiano na statywie przed budyn-
kiem. Na budynku obrano cztery punkty testowe, na których zamontowano reflektory 
zwrotne GPR1 z tarczami celowniczymi GZT4. Schemat rozmieszczenia punktów bazy 
testowej do pomiarów dokładności kątów pionowych przedstawiono na rysunku 3.  

Rys. 3. Rozmieszczenie punktów bazy testowej do badania dokładności kątów pionowych 
zgodnie z normami ISO 

Fig. 3. Localisation of the base points used for testing of vertical angles accuracy following to 
the ISO norms 
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Przed przystąpieniem do pomiarów sprawdzono błędy inklinacji oraz indeksu koła 
pionowego. Według procedury testowej ISO [Optics and optical instruments ... 2001], 
wykonano następnie cztery cykle pomiarów, przy czym kaŜdy cykl złoŜony był z trzech 
serii. Badanie wykonano obserwując sekwencyjnie punkty: 1-2-3-4 (w I połoŜeniu lune-
ty), a następnie 4-3-2-1 (w połoŜeniu II). Dokładności pomiarów wyznaczono przy 
uŜyciu formularza obliczeniowego MS Excel 7.0, stosując metodę najmniejszych kwa-
dratów [Baran 1999]. Uzyskane na podstawie wyrównania średnie błędy poszczegól-
nych bloków pomiarowych przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Eksperymentalnie wyznaczone wartości odchyleń standardowych kąta V 
Table 3. Experimentally determined values of the standard deviation of vertical angle V 

Odchylenia standardowe dla poszczególnych  
cykli pomiarowych 

Standard deviations determined for particular  
measuring cycles 

Instrument σ1 σ2 σ3 σ4

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

0,09 mgon 0,22 mgon 0,11 mgon 0,18 mgon

TCRA1102 
(nr 620610) 

0,50 mgon 0,43 mgon 0,32 mgon 0,33 mgon

TCR703auto 
(nr 651220) 

0,53 mgon 0,23 mgon 0,38 mgon 0,35 mgon

TCR405 
(nr 688257) 

0,40 mgon 0,43 mgon 0,43 mgon 0,50 mgon 

Wyznaczono średni błąd pomiaru kierunku SISO-V, który porównano z wartością teo-
retyczną błędu standardowego, podawaną przez producenta [Dokumenty na stronach 
internetowych www ..., TPS1100 Professional Series ... 2001] (tab. 4). 

Tabela 4. Porównanie otrzymanych błędów pomiaru kąta V z ich wartościami teoretycznymi 
Table 4. Comparison of measuring errors of the V angles with their theoretical values 

Instrument 

SISO-V 

(wartość  

uzyskana) 
(determined 

value) 

Steoret 

(wartość  

teoretyczna) 
(theoretical 

value) 

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

0,15 mgon  0,50 mgon 

TCRA1102 
(nr 620610) 

0,40 mgon  0,60 mgon 

TCR703auto 
(nr 651220) 

0,38 mgon  1,00 mgon 

TCR405 
(nr 688257) 

0,44 mgon  1,50 mgon 



Empiryczne określenie dokładności pomiarów... 

Geodesia et Descriptio Terrarum  1(1-2) 2002 

99

STATYSTYCZNA ANALIZA WYNIKÓW

Kierunki poziome 

Po wstępnym oszacowaniu wyników testów terenowych, przeprowadzono weryfika-
cję statystyczną, mającą na celu wyjaśnienie, czy określona w ten sposób wartość błędu 
jest mniejsza od wartości zadanej (np. specyfikacja producenta)? Bazując na ilości wy-
konanych cykli pomiarowych, serii oraz punktów testowych, określono liczbę stopni 
swobody według zaleŜności [Optics and optical instruments ... 2001]: 

( )1)1( −−= knmν             (1) 

gdzie: m – ilość cykli pomiarowych, 
     n – ilość serii pomiarowych w cyklu, 
     k – ilość punktów testowych. 

jako ν = 32. Jako poziom ufności przyjęto 1–α=0.95 [Optics and optical instruments ... 
2001]:. Określona doświadczalnie wartość błędu jest mniejsza od wartości teoretycznej, 
jeśli spełniony zostanie warunek: 

                 s
( )

ν
νχσ α

2
-1≤                                                     (2) 

gdzie: s – średni błąd wyznaczony doświadczalnie, 
     σ – zadeklarowana wartość porównawcza (np. specyfikacja producenta), 
     ν – liczba stopni swobody. 

Za hipotezę przyjęto, iŜ wartość otrzymanego doświadczalnie średniego błędu po-
miaru kąta poziomego jest mniejsza od błędu standardowego podanego w specyfikacji 

producenta. Przyjmując ( ) 19,46322
95,0 =χ  [Optics and optical instruments ... 2001, 

Taylor 1999], potwierdzono rezultaty wstępnego oszacowania wyników, a postawiona 
hipoteza została utrzymana (tab. 5).  

Tabela 5. Rezultaty testowania hipotezy o zgodności wyników badań terenowych z załoŜeniami 
specyfikacji technicznej producenta (pomiar kierunków Hz) 

Table 5. Results of tests of hypothesis presenting the technical data conformity with the manu-
facturer’s specification (Hz directions measurement) 

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

TCRA1102 
(nr 620610) 

TCR703auto 
(nr 651220) 

TCR405 
(nr 688257) 

Hipoteza: 
s≤σ

Hypothesis: 
s≤σ

0,2mgon≤0.6mgon 0.4mgon≤0.7mgon 0,4mgon≤1,2mgon 0,4mgon≤1,8mgon 

Komentarz 
Comment 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

warunek spełniony 
condition fulfilled 
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KĄTY PIONOWE 

W przypadku statystycznej analizy dokładności pomiarów kątów pionowych, prze-
prowadzono testy mające na celu wyjaśnienie, czy otrzymana wartość błędu jest mniej-
sza od wartości zadanej, oraz czy pomiary wolne były od wpływu błędu indeksu. Na 
podstawie wzoru: 

knm )1( −=ν                (3) 

gdzie: m – ilość cykli pomiarowych, 
     n – ilość serii pomiarowych w cyklu, 
     k – ilość punktów testowych. 

liczba stopni swobody wynosi ν = 32. Za poziom ufności przyjęto 1–α=0.95 [Optics 
and optical instruments ... 2001]. Test χ

2 mówiący o zgodności danych empirycznych z 
hipotetycznymi przeprowadzono według formuły (2). Dla kaŜdego badanego instrumen-

tu, przyjmując ( ) 19,46322
95,0 =χ  [Optics and optical instruments ... 2001, Taylor 1999], 

postawiona hipoteza została utrzymana (tab. 6).  

Tabela 6. Rezultaty testowania hipotezy o zgodności wyników badań terenowych z załoŜeniami 
specyfikacji technicznej producenta (pomiar kątów V) 

Table 6. Results of test of hypothesis  presenting the conformity between field procedures and 

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

TCRA1102 
(nr 620610) 

TCR703auto 
(nr 651220) 

TCR405 
(nr 688257) 

Hipoteza: 
s≤σ

Hypothesis: 
s≤σ

0,4mgon≤0.6mgon 0.4mgon≤0.7mgon 0,3mgon≤1,2mgon 0,4mgon≤1,8mgon 

Komentarz 
Comment 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

warunek spełniony 
condition fulfilled 

Postawiona hipoteza, zakładająca, Ŝe wartość błędu indeksu i wynosi 0, nie zostanie 
odrzucona, jeśli spełniony zostanie warunek [Optics and optical instruments ... 2001]: 

( )να 2/1−≤ tsi i           (4) 

gdzie: si – dokładność wyznaczenia błędu indeksu. 

Obliczone wartości błędów indeksu badanych instrumentów przedstawiono w tabeli 7: 



Empiryczne określenie dokładności pomiarów... 

Geodesia et Descriptio Terrarum  1(1-2) 2002 

101

Tabela 7. Wyznaczone podczas testów błędy indeksu dla poszczególnych instrumentów 
Table 7. Vertical index errors determined for the particular instruments as a result of field  

procedures 

Instrument 
Błąd indeksu i

Index error 
i 

Dokładność  
si 

Accuracy  
si

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

0,3 mgon 0,2 mgon 

TCRA1102 
(nr 620610) 

0,4 mgon 0,2 mgon 

TCR703auto 
(nr 651220) 

0,3 mgon 0,2 mgon 

TCR405 
(nr 688257) 

0,4 mgon 0,3 mgon 

Przyjmując t0,975(32)=2,04 [Optics and optical instruments ... 2001, Taylor 1999], 
otrzymano następujące rezultaty przeprowadzonych testów (tab. 8): 

Tabela 8. Rezultaty testowania hipotezy o braku występowania błędu indeksu koła pionowego 
Table 8. Results of test of hypothesis confirming a lack of the vertical index error 

TCA1101 plus 
(nr 624767) 

TCRA1102 
(nr 620610) 

TCR703auto 
(nr 651220) 

TCR405 
(nr 688257) 

Wynik testu 
Test’s result 

0,3mgon≤0.4mgon 0,4mgon≤0,4mgon 0,3mgon≤0.4mgon 0,4mgon≤0.6mgon

Komentarz 
Comment 

hipoteza  
potwierdzona 

hypothesis  
confirmed 

hipoteza  
potwierdzona 

hypothesis  
confirmed 

hipoteza  
potwierdzona 
 hypothesis 
 confirmed 

hipoteza  
potwierdzona 

hypothesis  
confirmed 

Obliczone wartości oraz ich błędy naleŜy rozpatrywać, biorąc równieŜ pod uwagę
moŜliwą do uzyskania precyzję (rozdzielczość) pomiaru [Dokumenty na stronach inter-
netowych www ..., TPS1100 Professional Series ... 2001] oraz nieuniknione w terenie 
błędy osobowe. Na podstawie wyników przeprowadzonego testów statystycznych moŜ-
na wnioskować, iŜ końcowy wynik wykonywanych prac testowych wolny jest od 
wpływu błędu indeksu koła pionowego.  

PODSUMOWANIE  

W celu zapewnienia zasadności prowadzonych prac oraz odpowiedniej wiarygodno-
ści otrzymanych wyników, do przeprowadzenia testów wybrano urządzenia reprezentu-
jące róŜne klasy dokładnościowe. Wyznaczona empirycznie dokładność pomiaru kie-
runków poziomych Hz dla wybranych instrumentów, w stosunku do istniejących specy-
fikacji technicznych stanowi wartość: 

• 70% w przypadku precyzyjnych tachimetrów elektronicznych TCA1101plus, 
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• 65% w przypadku precyzyjnych tachimetrów elektronicznych TCRA1102, 
• 38% w przypadku tachimetrów elektronicznych  TCR703auto, 
• 29% w przypadku tachimetrów elektronicznych TCR405.  

W przypadku badania dokładności kątów pionowych V, przedstawione wartości 
wyniosły: 

• 30% w przypadku precyzyjnych tachimetrów elektronicznych TCA1101plus, 
• 67% w przypadku precyzyjnych tachimetrów elektronicznych TCRA1102, 
• 38% w przypadku tachimetrów elektronicznych  TCR703auto, 
• 29% w przypadku tachimetrów elektronicznych TCR405.  

Biorąc pod uwagę rezultat badań, pomiary terenowe prowadzić moŜna w szerszym 
zakresie, przy większej pewności wyniku końcowego. Dodatkowo wspomnieć naleŜy, 
iŜ dostęp do faktycznych wartości moŜliwego do popełnienia błędu pomiaru, ma duŜe 
znaczenie uŜytkowe oraz przydatne jest podczas prowadzenia analiz statystycznych, a 
takŜe w procesie planowania obserwacji w odpowiednich projektach geodezyjnych.  

Podając za literaturą [Psawłowski 2002], w Polsce istniała potrzeba przyjęcia odpo-
wiednich norm regulujących zasady określania dokładności instrumentów geodezyjnych 
dla celów naukowo-badawczych, technicznych, produkcyjnych oraz dydaktycznych. 
Procedury testowe, według których badano wybrane instrumenty, stanowią nowe roz-
wiązanie w dziedzinie światowej standaryzacji, a przez Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną ISO ogłoszone zostały w roku 2001. Wyniki otrzymane na podstawie 
testów przeprowadzonych za pomocą tych norm, potwierdzają ich wysoką uŜyteczność
oraz wiarygodność. Analiza statystyczna będąca elementem pełnej procedury testowej, 
daje takŜe moŜliwość automatyzacji prac, co ma miejsce np. podczas tworzenia specja-
listycznego oprogramowania słuŜącego do wyrównania danych lub oprogramowania 
wewnętrznego instrumentów geodezyjnych. W celu zastosowania praktycznego prze-
prowadzonego eksperymentu, opracowano przykładowy program sterujący pracą ta-
chimetrów elektronicznych firmy Leica Geosystems AG serii TPS1100. Aplikacja 
„ReqV” umoŜliwia przeprowadzenie badania dokładności pomiaru kątów pionowych 
bezpośrednio w terenie. Na bieŜąco wykonywane są obliczenia cząstkowe (uśrednione 
kąty pionowe oraz błędy indeksu), a takŜe podawana jest końcowa, wyrównana wartość
błędu średniego, charakteryzująca dokładność pomiaru kątów V. Przebieg procedury 
pomiarowej moŜe następować zgodnie z normami ISO zarówno w formie pełnej, jak i 
uproszczonej (w zaleŜności od stawianych wymogów). 

Badanie dokładności instrumentów geodezyjnych wykonuje się równieŜ po wszel-
kich naprawach, zmianie (w tym wykonaniu upgreade’u) oprogramowania wewnętrz-
nego czy po dłuŜszym postoju urządzenia. Zaproponowane procedury testowe moŜna 
teŜ przeprowadzić w przypadku tworzenia nowych rozwiązań w systemach pomiaro-
wych (np. systemy kontrolno-pomiarowe z uŜyciem tachimetrów elektronicznych) oraz 
po przeprowadzeniu udogodnień czy wdraŜaniu do istniejącego stanu geodezyjnej tech-
niki instrumentalnej efektów wynalazczości.  
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EMPIRICAL ACCURACY DETERMINATION  
OF ANGULAR MEASUREMENTS WITH REFERENCE  
TO SELECTED TOTAL-STATIONS USING  
THE NEWEST STANDARDISATION PROCEDURES ISO 

The article presents final results of determination of angular measurements’ accuracy in 
the aspect of the standardisation procedures ISO. The author has presented the methods of 
instruments’ testing which have been recently introduced world-wide. Referring to the re-
sults, some statistical analyses have been carried out. Furthermore, a few propositions of 
applications have been proposed.  

Key words: the international ISO standards, accuracy tests, total-stations, applications in 
geodesy 
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