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ĮVADAS
1. Geodezijos sąvoka ir esmė
Geodezija yra mokslas apie žemės matavimus. Senovėje geodezija
daugiausia buvo taikoma skirstant (dalijant) žemės slypus, o pats pavadini
mas kilo iš graikų kalbos žodžių geo-žemė ir deizo – daliju, tai yra žemės
dalijimas. Tas pavadinimas išliko iki šiol.
Iš tikrųjų žemės matavimas graikiškai vadinamas geometrija, ir pasta
rasis žodis pasiliko kaip atskiros elementariosios matematikos šakos pava
dinimas. Geodezija kartais vadinama žodžiu – topografija, kilusiu iš graikų
kalbos žodžių topos – vieta ir grapho – rašau.
Geodezijos mokymas ir naudojimas yra labai paplitęs. Ji dėstoma be
veik visose mokymo įstaigose – kolegijose ir aukštosiose žemės ūkio, miš
kininkystės, technikos, jūreivystės, karo ir kitose mokyklose.
Geodezija skirstoma į žemąją (topografiją) ir aukštąją. Geodezijos
mokslas glaudžiai susijęs su matematika, fizika ir astronomija.
Topografija – tai nedidelių žemės plotų matavimai ir planų sudarymas.
Aukštoji geodezija tiria žemės formą, dydį ir sudaro tikslų geodezinį
pagrindą šalies teritorijoje.
Taikomoji geodezija sprendžia inžinerinės statybos, iškasenų metrolo
ginius reiškinius.
Aerofototopografija nagrinėja aeronuotraukos naudojimo būdus pla
nams sudaryti.
Kosminė geodezija naudoja dirbtinius žemės palydovus tyrinėjant že
mės formą ir dydį.
Pirmieji geodeziniai matavimai buvo taikomi Egipte, nes Nilo po
tvyniaus sureguliuoti reikėjo didelio inžinerinio meno. Kasmet tekdavo
perdalyti žemės sklypus, kurių ribas sunaikindavo potvynis, o tokiems
matavimams atlikti buvo reikalingos geometrijos ir geodezijos teorinės ir
praktinės žinios. Egipto istorija skaičiuojama nuo 4241 m. prieš mūsų erą.
Po Egipto moksle pirmavo Graikija. Žemės matavimų geodeziniams
duomenims sutvarkyti reikia atlikti atitinkamus skaičiavimus. Graikai tu
rėjo gerai mokėti geometriją, astronomiją ir aritmetiką. Pavyzdingos klasi
nės geometrijos pagrindus sukūrė Euklidas, gimęs 285 m. prieš mūsų erą.
Aritmetikos srityje daug dirbo Pitagoras (580 – 500 m. prieš mūsų erą), o
astronomijoje buvo žymus Ptolomėjus, gyvenęs jau II a. Žymus matemati
kas ir mechanikas Archimedas, gyvenęs nuo 287 iki 212 m. prieš mūsų erą,
bandė apskaičiuoti Žemės, Mėnulio ir Saulės dydžius.


Po graikų į istorinę areną pateko arabai. Jie daug pasidarbavo mokslo
srityje, sudarinėjo geografinius žemėlapius.
Europoje didesni pokyčiai mokslo srityje prasidėjo XI amžiuje, kai eu
ropiečiai per arabus susipažino su magnetine rodykle – įrankiu, kuris ir iki
šiol naudojamas nustatant kryptis. Kai 1492 m. Kolumbas atrado Ameriką,
tai šitas faktas išsprendė žemės rutuliškumo klausimą, kartu visoje Europo
je kilo didelis susidomėjimas kartografija ir žemės matavimu.
XVII ir XVIII a. Prancūzijoje buvo atlikti dideli meridiano lanko ma
tavimo darbai, o Mešenas ir Delanbertas 1792 – 1798 m. atliko istorinės
reikšmės darbus, pagal kuriuos buvo nustatytas tarptautinis ilgio matų vie
netas metras, lygus vienai keturiasdešimtmilijoninei Paryžiaus meridiano
lanko daliai, ir nuo 1730 m. iki 1780 m. Prancūzijoje buvo atlikta pirmoji
ištisinė topografinė nuotrauka.
XVIII a. pradžioje buvo pradėta domėtis žemės reljefu, ir palaipsniui
žemės paviršius buvo pradėtas niveliuoti – daryti vertikalią nuotrauką. Pa
sitinkant XX a. visi Europos kraštai jau turėjo tikslius topografinius (ir
reljefo) žemėlapius.
Lietuvoje pirmaisiais XV a. dešimtmečiais buvo atliekami nesudėtin
gi geodeziniai matavimai.
XVI a. pradžioje 1512 bei 1526 m. buvo sudarytas Lietuvos – Lenkijos
žemėlapis. Apie 1589 m. M. Strubičius sudarė Lietuvos, Livonijos ir Mask
vos kunigaikštystės žemėlapį (mastelis 1 : 1170 000). 1590 – 1600 m. tikslius
geodezinius matavimus Lietuvoje atliko M. K. Radvila. Pagal šiuos matavi
mus 1613 m. buvo išleistas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis.
Nuo 1816 m. Vilniaus gubernijoje geodezinius darbus vykdė pulkinin
kas K. Teneris, gimęs Estijoje, o jam padėjo Vilniaus universiteto profeso
riai ir specialistai J. Chodzka, prof., J. Sniadeckis, P. Slavinskas ir kiti.
K. Teneris atliko žemės dydžio skaičiavimus ir Lietuvos trianguliaci
ją sujungė su Prūsijos trianguliacijos tinklu.
1822 m. Vilniaus universitete buvo įsteigta Geodezijos katedra, ku
rios vedėju buvo prof. A. Šaginis. 1924 m. įsteigus Pabaltijo geodezinę
komisiją, Lietuvoje I eilės trianguliacijos darbams vadovavo M. Ratautas,
tikslios niveliacijos darbams vadovavo P. Butrimas, o geodeziniams dar
bams – K. Šleževičius.
Lietuvos geodezininkai ir dabar atlieka reikšmingus darbus Lietuvos
ūkiui. Sėkmingai šioje srityje dirbo V. Vainauskas, P. Kaušakys, V. Verikas,
V. Melisiakas, V. Šidla, A. Guogis ir kiti.



2. Žemės forma ir dydis
Žemė yra Saulės sistemos planeta. Labai ilgą laiką žmonės manė, kad
žemė yra plokščia. Po
K. Kolumbui atradus Ameriką buvo patvirtinta, kad žemė yra ru
tulio formos. Žemės forma ir dydis buvo nustatomas daug kartų ir pa
aiškėjo, kad Žemė nėra taisyklingas rutulys, bet poliuose yra šiek tiek
suplotas ir ties ekvatoriumi yra šiek tiek išplėstas, t. y. yra sferoido, arba
besisukančio elipsoido, pavidalo ir 2b yra mažoji ašis, o 2a – didžioji ašis
(1 pav.).

1 pav. Žemės elipsoidas

Pagal dabartinį supratimą žemė primena matematinį besisukantį kū
ną – elipsoidą, t. y. tokį kūną, kuris gaunamas sukant elipsę apie mažąją
jos ašį.
Mažoji ašis yra žymiai trumpesnė už didžiąją ašį. Skirtumą, gautą
tarp didžiosios (a) ir (b) mažosios pusašių, padalinus iš didžiosios pusašės,
gaunamas dydis, vadinamas elipsoido suplokštėjimu.
α=

a−b
=α,
a

čia α – elipsoido suplokštėjimo dydis.
Ilgą laiką mūsų šalyje buvo naudojamos 1942 m. rusų mokslininkų F.
Krasovskio ir A. Izotovo nustatytos α ir b reikšmės, o elipsoidas – Krasov
skio elipsoidas. Pagal minėtų mokslininkų apskaičiavimus, žemės suplokš
ėjimo dydis α =

1
.
2,



Pagal naujausius duomenis, Lietuvoje šiuo metu taikomas elipsoidas
su α =

1
ir
2,2

a = 6378137 m, o b = 6356748 m.
Atliekant praktinius skaičiavimus Žemė dažnai laikoma rutuliu, kurio
spindulys R = 6371 km.
Žemės paviršius, kur atliekami geodeziniai matavimai su visais savo
nelygumais, yra vadinamas fiziniu Žemės paviršiumi (2 pav.).

2 pav. Lygio paviršius

Bendroji Žemės forma geodezijoje apibūdinama kaip kūnas, turįs ra
maus jūros vandens paviršių. Ramaus jūros vandens paviršius pratęstas per
žemynus, laikomas lygio paviršiumi, o kūnas, kurį riboja šis paviršius, yra
vadinamas geoidu.

3. Geografinės koordinatės
Norint nustatyti taškų padėtį Žemės paviršiuje, reikia pažinti ir kitus
Žemės elementus. Š ir P – poliai ir jų žemės sukimosi ašis.
Dalijant Žemės paviršių plokštumomis, statmenomis Žemės sukimosi
ašiai, susidaro apskritimai, vadinami lygiagretėmis. Didžiausias apskriti
mas, kurio plokštuma eina per Žemės centrą 0, yra vadinamas pusiauju.
Elipsės pavidalo kreivės, susidarančios tariamai pjaustant Žemės pa
viršių plokštumomis, einančiomis per Žemės sukimosi ašį ir polius, yra
vadinamos meridianais. Meridianas, einantis per Grinvičo astronominę ob
servatoriją (netoli Londono), laikomas pradiniu, arba nuliniu meridianu.
Nulinis meridianas ir ekvatorius sudaro geografinių koordinačių sistemos
pagrindą (3 pav.).


Reikia nustatyti taško A ge
ografines koordinates. Kampas
AOB = φ, kuris vadinamas taš
ko A geografiniu pločiu ir yra
matuojamas nuo ekvatoriaus
link šiaurės ir pietų polių, gali
būti šiaurės (+) ir pietų (-) ir tu
rėti reikšmes nuo 0º iki 90º .
Kampas DOB = λ yra taš
ko A geografinis ilgis. Jis yra
matuojamas ekvatoriaus lanku
nuo nulinio meridiano į rytus
3 pav. Geografinės koordinatės
ir į vakarus. Todėl geografinis
ilgis gali būti rytų (+) ir vakarų (-) ir turėti reikšmes nuo 0º iki 180º.
Geografinis ilgis ir plotis kartu nustato taško A padėtį žemės sferoido
paviršiuje ir vadinasi geografinėmis koordinatėmis. Visiškai apibūdinant
taško padėtį prie geografinių koordinačių reikia dar pridėti taško aukštį nuo
jūros lygio. Taško aukštis – tai trečioji koordinatė.

4. Lygio paviršius ir taško altitudė
Lygio paviršius tai įsivaizduojamas ramus jūros paviršius po fiziniu
Žemės paviršiumi (4 pav.).

4 pav. Žemės paviršiaus taško absoliutusis aukštis

Lygio paviršius sudaro teorinį Žemės paviršių – geoidą. Lygio pavir
šius kartais dar vadinamas geoido, arba jūros paviršiumi. Mūsų šalyje taškų


aukščiai skaičiuojami nuo Baltijos jūros Suomių įlankos Kronštato uoste
esančiame tilte įmontuotos metalinės plokštelės, kurioje brūkšniu pažymė
tas pradinis aukštis. Šis brūkšnys rodo šios vietos vidutinį Baltijos jūros
vandens horizontą. Aukščiai, skaičiuojami nuo Kronštato matuoklės nulio,
vadinami absoliutiniais Baltijos sistemos aukščiais, arba altitudėmis. Taš
ko altitudė yra vertikalus atstumas nuo jūros paviršiaus (lygio paviršiaus)
iki taško Žemės paviršiuje. Anksčiau pateiktame 4 paveiksle Žemės pavir
šiuje esantys taškai A ir B yra sujungti vertikaliais atstumais nuo lygio pa
viršiaus, ir HA yra A taško žemės paviršiuje altitudė o HB – B taško Žemės
paviršiuje altitudė, h – tai skirtumas tarp taškų A ir B, vadinamas aukščių
skirtumu, h=HA–HB.
Retkarčiais altitudės skaičiuojamos ne nuo jūros paviršiaus, o nuo lais
vai pasirinkto taško. Tokios altitudės yra vadinamos sąlyginėmis.
Vidutinis vandenynų lygis visai Žemei nėra nustatytas, todėl kiekvie
na valstybė nustato savo nulinius lygio paviršius. Kitų jūrų vidutiniai ly
giai yra žemesni negu Kronštato nulinis taškas, pvz., Baltoji jūra (Archan
gelskas) – 0,52 m, Didysis vandenynas (Vladivostokas) – 0,7 m, Juodoji
jūra – (Odesa) – 0,53 m.

5. Žemėlapis, planas, profilis
Atlikus geodezinius matavimus lauke, sudaromi planai, žemėlapiai
ir profiliai.
Žemėlapiai ir planai sudaromi horizontalios projekcijos.
Žemės paviršiaus kontūrai (miškai, upės ir kt.) yra ant sferinio pa
viršiaus – geoido, artimo rutuliui. Išmatavus žemės paviršiaus kontūro
horizontaliosios projekcijos kraštinių ilgius ir kampus, galima šį kontūrą
patvaizduoti popieriuje, prieš tai linijų ilgius proporcingai sumažinus. Brė
žinys, kuris vaizduoja nedidelį vietovės plotą, sumažintą horizontaliąja pro
jekcija, vadinamas planu.
Planai, kuriuose vaizduojami vietovės kontūrai ir kuriuose nėra duo
menų apie vietovės reljefą, yra vadinami kontūriniais planais. Jei planuose,
be vietovės kontūrų, yra pavaizduoti ir žemės paviršiaus nelygumai (relje
fas), jie vadinami topografiniais.
Didelių fizinio Žemės paviršiaus plotų projektuoti į plokštumą negali
ma. Dideli Žemės paviršiaus plotai pirma projektuojami į sferinį paviršių
ir tik iš jo – į plokštumą. Projektuojant sferinį paviršių į plokštumą, kad
linijų ir kampų nuokrypiai būtų nedideli, naudojamos kartografinės projek
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cijos. Brėžinys, vaizduojantis didelį Žemės paviršiaus plotą atsižvelgiant į
Žemės sferiškumą, vadinama žemėlapiu.
Profiliu vadinamas vertikalus vietovės pjūvis, pavaizduotas milimet
riniame popieriuje, sumažinant atstumus tarp taškų ir taškų altitudes tam
tikru dydžiu.
Norint sudaryti linijos profilį, reikia žinoti horizontalius atstumus tarp
taškų ir jų altitudes. Profiliai reikalingi projektuojant inžinerinius statinius,
kelius ir kt.

6. Masteliai
Planams ir žemėlapiams sudaryti yra naudojami masteliai. Mastelis
yra santykis atkarpos tarp dviejų taškų plane su atkarpa tarp šių taškų vieto
vėje. Kitaip tariant, mastelis nusako, kiek kartų, sudarant planus arba žemė
lapius, sumažinamos vietovėje išmatuotos linijos. Skaitmeniniai masteliai

, 1
ir t.t. arba santykiniais
išreikškiami paprastąja trupmena 1
00
1000
dydžiais: 1: 500, 1 : 1000 ir t.t.
Trupmenos skaitiklis išreiškia linijos ilgį plane, o vardiklis – tos pačios
linijos horizontalųjį ilgį vietovėje. Kitaip tariant, vardiklis nusako, kiek kar
tų sumažinamos išmatuotos vietovėje linijos, sudarant planus ar žemėlapius.
Jei mastelis 1 : 1000, visų lauke išmatuotų linijų horizontalusis ilgis sumaži
namas 1000 kartų. Kitaip tariant, 1 cm plane atitinka 1000 cm vietovėje.
Planams ir žemėlapiams sudaryti ir jiems skaitymui naudojami grafiniai
masteliai. Jie būna skersiniai ir linijiniai. Skersiniam mateliui sudaryti pasiren
kamas patogaus dydžio mastelio pagrindas AB (5 pav.). Mastelio pagrindas pa
renkamas toks, kad jį atitiktų patogus metrų skaičius vietovėje: 10 m, 100 m.
5 pav. pavaizduotas skersinis mastelis 1: 2000, kurio pagrindas AB
lygus 5 cm ir vietovėje atitinka 100 metrų.

5 pav. Skersinis mastelis
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Žemėlapiams sudaryti ir naudoti naudojami linijiniai masteliai, ku
rių pagrindą sudaro 1 arba 2 cm, priklausomai nuo skaitmeninio maste
lio. Pirmiausia apskaičiuojamas mastelio pagrindas – atkarpa plane vie
tovėje, atitinkanti sveikąjį metrų skaičių. Patogiau naudoti tokį mastelį,
kurio pagrindas atitinka vietovėje 10 m, 100 m, 1000 m ir t.t. Pavyzdžiui,
mastelis 1 : 25 000, tai pagrindą geriau imti 4 cm, o vietovėje bus 1000
m (6 pav.).
M 1: 2 5000
1000 	500 	

0 	

1000 	

6 pav. Linijinis mastelis

2000 	3000

7. Mastelio tikslumas
Žmogus paprasta akimi negali įžiūrėti atkarpų, mažesnių kaip 0,1
mm. Nustatant linijos ilgį pagal mastelį arba pažymint ją plane, daroma 0,1
mm dydžio paklaida. Įvairiais masteliais sudarytuose planuose ši paklaida
atitinka skirtingus ilgius vietovėje. Pavyzdžiui, jei planas sudarytas mate
liu 1: 100, tai plano atkarpa 0,1 mm vietovėje atitinka 10 cm, o jei planas
sudarytas masteliu 1 : 10 000 – atitinka 100 cm arba 1 m ir t.t. Šios atkar
pos (10 cm ir 1 m ir t.t.) vadinamos mastelio tikslumu. Mastelio tikslumas
yra vietovės atkarpa, vienu ar kitu masteliu sudarytame plane atitinkanti
0,1 mm.
Kuo mastelis stambesnis, tuo jame tiksliau galima pažymėti atkar
pas, todėl stambių mastelių planams lauke linijas reikia matuoti kuo tiks
liau.

8. Sutartiniai ženklai
Plane ar žemėlapyje reikia pavaizduoti visus vietovės kontūrus, ob
jektus ir reljefą. Šių objektų negalima parodyti taip, kaip jie atrodo žemės
paviršiuje. Dėl to vietovės detalės planuose ir žemėlapiuose vaizduojamos
specialiais grafiniais simboliais, vadinamais sutartiniais ženklais (7 pav.).
Sutartiniai ženklai skirstomi į kontūrinius (mastelinius), nemastelinius ir
aiškinamuosius.
12

1. Natūralūs miškai

5. Vaismedžių sodai

2. Ariamoji žemė

6. Pelkėtos žemės

3. Pieva

7. Brūzgynai

4. Ganyklos

8. Gyvenamieji namai
1)
2)
7 pav. Sutartiniai ženklai

Masteliniai sutartiniai ženklai planuose ir žemėlapiuose atitinka vieto
vės situacijos elementų matmenis, sumažintus plano masteliu. Jie turi ribą,
skiriančią juos nuo kitų ženklų, ir viduje kontūras yra užpildomas žemė
veikslių sutartiniais ženklais, pavyzdžiui pievos, miškai ir kt.
Nemasteliniais ženklais žymimi objektai, kurių praktiškai negalima
duotu masteliu pavaizuoti, pavyzdžiui, pavienis medis, paminklas ir kt.
Aiškinamieji ženklai vartojami daikto paskirčiai, dydžiui ir kitiems
daiktą apibūdinantiems duomenims pažymėti, pavyzdžiui, kelių aukštų na
mas ir kt.
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HORIZONTALINĖ SKLYPO NUOTRAUKA
1. Linijų orientavimas
Įvairios žemės paviršiaus linijos pasaulio šalių atžvilgiu gali būti skir
tingų krypčių. Šios kryptys nustatomos pagal pasaulio šalių pavadinimus ir
pagal kampus, kuriuos jos sudaro su meridianu, surastu duotame taške.
Žemėlapiai ir planai sudaromi taip, kad šiaurė būtų plano viršuje, o
pietūs – apačioje.
Tam, kad planas būtų orientuotas, tyrinėjimo metu lauke būtina išma
tuoti bent vienos darbo pagrindo linijos direkcinį kampą.
2. Azimutai. Direkciniai kampai. Rumbai
Azimutai, direkciniai kampai ir rumbai yra vadinami linijų orientavi
mo kampais.
Azimutas yra kampas nuo šiaurinio meridiano galo laikrodžio rodyk
lės judėjimo kryptimi iki linijos (8 pav.). Azimutas žymimas raide A ir gali
turėti reikšmes nuo 0º iki 360º.

8 pav. Poligono linijų azimutai
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Azimutai gali būti tikrieji ir magnetiniai, priklausomai nuo to, ar jie
matuojami nuo tikrojo (geografinio), ar nuo magnetinio meridiano. Meri
dianai nėra lygiagretūs ir poliuose jie sueina į vieną tašką. Jeigu linija AB
yra ilga, tai skirtinguose jos taškuose azimutai yra skirtingi (9 pav.).

9 pav. Meridianų artėjimas

10 pav. Geografinis ir magnetinis
azimutai

Geografinis ir magnetinis meri
dianai irgi nesutampa (10 pav.).
Iš 10 paveikslo matyti, kad lini
jos AB tikrasis azimutas yra kampas
Ag, o magnetinis azimutas – Am. Tikra
sis ir magnetinis meridianai skiriasi de
klinacijos kampu δ. Deklinacija būna
rytų arba vakarų priklausomai nuo to,
į kurią pusę nuo geografinio meridiano
yra nukrypęs šiaurinis magnetinės ro
dyklės galas. Rytų deklinacija žymima
ženklu „+“ o vakarų – ženklu „ – “.
Magnetinė deklinacija įvairiose
vietose yra skirtinga, ji net toje pačio
je vietoje visą laiką kinta. Šis reiškinys
vadinamas magnetinės deklinacijos
svyravimu.
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Praktiškai nedidelių plotų nuo
traukoms orientuoti vidurinis meri
dianas laikomas pagrindiniu – ašiniu,
9 paveiksle jis pažymėtas punktyrine
linija, o kiti meridianai laikomi jam
lygiagrečiais. Tokie orientavimo kam
pai, kai nekreipiama dėmesio į meri
dianų artėjimo kampą γ, vadinami
jau ne azimutais, o direkciniais kam
pais α. Linijos AB direkcinis kampas
pažymėtas αAB, o tos linijos azimutas
– A ir jie įvairiuose taškuose skiriasi
per meridianų artėjimo kampą γ. Jei
taškai A ir B yra vienas nuo kito neto
li, tai kampas γ yra toks mažas, jog
jį galima laikyti lygiu nuliui. Tuomet
azimutas A1 paprastai laikomas lygiu
azimutui A2 ir t.t.
11 pav. Priklausomybė tarp azimutų
Direkcinis kampas, tai horizon
ir direkcinių kampų
talusis kampas, matuojamas nuo aši
nio meridiano arba jam lygiagrečios linijos šiaurinio galo laikrodžio ro
dyklės judėjimo kryptimi iki duotos linijos. Jis yra žymimas raide α ir gali
turėti reikšmes nuo 0º iki
360º. Direkcinis kampas
tos pačios linijos bet ku
riame taške yra vienodas,
o azimutai, kaip jau buvo
minėta, skirtingi. Tai direk
cinių kampų, palyginti su
azimutais, pranašumas (11
pav.).
Yra tiesioginis direk
cinis kampas α ir atvirkš
tinis direkcinis kampas α׳.
Ryšys tarp jų α=׳α ±180º.
Kai kada praktikoje
12 pav. Priklausomybė tarp azimutų ir rumbų
linijos kryptį patogiau nu
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statyti smailiais kampais. Tuomet naudojami orientavimo kampai, vadina
mi rumbais.
Rumbas yra orientavimo kampas nuo artimiausio meridiano galo iki
linijos į rytus ir į vakarus nuo 0º iki 90º (12 pav.)
12 paveiksle parodyti keturių linijų rumbai ir direkciniai kampai. Rum
bai pažymėti raide r, o direkciniai kampai raide α. Iš 13 paveikslo matyti,
kad linijos krypčiai nu
statyti nepakanka žino
ti tik rumbo dydį, bet
reikia dar žinoti ir jo pa
vadinimą. Pavadinimai
nustatomi, atsižvelgiant
į tai, kuriame ketvirtyje
yra linija. Rumbų pava
dinimai žymimi dviem
didžiosiomis raidėmis.
Pvz. linijos AB rumbas
yra kampas r1 su kryp
ties pavadinimu ŠR
(šiaurės rytai), linijos
BC – r2 su krypties pa
13 pav. Poligono linijų rumbai ir azimutai
vadinimu PR (pietų ry
tai) ir t.t. Jei duotas rumbo krypties pavadinimas ir reikšmė (pvz., ŠV: 47º
39’), tai linijos kryptis pasaulio šalių atžvilgiu yra visiškai apibrėžta.
Rumbai gali būti tiesioginiai ir atvirkštiniai. Atvirkštiniai nuo tiesiogi
nių skiriasi visomis pavadinimo raidėmis, o absoliutusis dydis – laipsniai
– nesiskiria (14 pav.).
Tarp direkcinių
kampų ir rumbų yra
geometrinis
ryšys.
Žinant
direkcinius
kampus, galima ap
skaičiuoti rumbus, ir
atvirkščiai – iš rumbų
galima apskaičiuoti
direkcinius kampus
14 pav. Atvirkštinis rumbas
(1 lentelę).
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1 lentelė. Direkcinių kampų ir rumbų ryšys
Ketvirtis
I
II
III
IV

Direkcinių kampų dydis
α1 nuo 0º iki 90º
α 2 nuo 90º iki 180º
α3 nuo 180º iki 270º
α4 nuo 270º iki 360º

Rumbų pavadinimas ir ryšys su direkcini
ais kampais
ŠR : r1 = α1
PR : r2 = 180º – α2
PV : r3 = α3 -180º
ŠV: r4 = 360º – α4

3. Linijų matavimas
Sklypo nuotraukos darbai pradedami pirmiausia paženklinant sklypo
ribas. Tam visuose sklypo ribų posūkiuose pastatomi pastovūs ar laikini
riboženkliai.
Riboženklis – tai nustatytų standartų stulpelis, skirtas žemės sklypų
riboms ženklinti vietovėje. Lietuvoje naudojami tokie: medinis, kurio ilgis
110 – 120 cm, storis 12 – 20 cm, viršutinė dalis nusmailinta, o apatinėje
dalyje per 20 cm nuo pagrindo įtvirtinamas 20 – 30 cm ilgio skersinis; gali
būti ir gelžbetoninis (ilgis 80 – 120 cm, storis 10 – 15 cm, viršutinėje da
lyje įtvirtinama metalinė markė su Gedimino stulpais ir viršūnėje matoma
metalinio strypo dalimi).
Riboženklis įkasamas tokiu gyliu, kad virš žemės paviršiaus (kaubu
rio) liktų 15 – 20 cm.
Jis apkasamas supylus apvalios formos kauburį, kurio skersmuo (vir
šuje) 150 – 200 cm,
o aukštis nuo žemės
paviršiaus – 30 cm.
Aplink kauburį iškasa
mas maždaug 30 cm
gylio ir pločio griove
lis vandeniui nutekėti
(15 pav.).
Linijų matavimo
metu jų galuose prie
riboženklių yra įsmei
giamos gairės, tai 2
– 3 m ilgio kartelės,
nudažytos balta ir rau
15 pav. Riboženklis
dona spalvomis.
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16 pav. Juosta linijoms matuoti

17 pav. Ruletė

Linijos matuojamos plieninėmis 20 m arba 50 m
ilgio juostomis (16 pav.) arba ruletėmis (17 pav.).
Prie juostos yra 5 arba 10 metalinių smaigelių,
kurie sumauti ant lankelio (18 pav.).
Smaigeliai reikalingi išmatuotos linijos juostai
pažymėti ir žinoti, kiek pažymėta juostų, – tiek iš pas
kos einantis darbininkas turės smaigelių.
Prieš matuojant linijas reikia jas paruošti: paša
linti trukdžius, nusmaigyti. Liniją matuoja du darbinin
kai. Priekyje esantis darbininkas matavimo pradžioje
pasiima visus smaigelius, ištempia juostą, atsistoja ant
linijos ir juostos išpjovoje įsmeigia smaigelį. Priekinį
į liniją nustato už jo esantis darbininkas, žiūrėdamas į
priekyje prie taško įsmeigtą gairę ir savo tašką, trečią

18 pav. Smaigeliai
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tašką (pirmojo darbininko smaigelį) pastato į liniją. Antrasis darbininkas
juostos pradžią prideda prie ženklo centro, pradėdamas matuoti jis smai
gelio neturi. Kai pirmasis įsmeigė linijoje juostos gale smaigelį, abu eina
pirmyn. Antrasis, priėjęs smaigelį, už jo užkabina juostos išpjovą, nustato
pirmąjį ant ant linijos ir, kai pirmasis įsmeigia antrą smaigelį, antrasis savo
smaigelį ištraukia ir tęsia matavimą tol, kol pirmasis įsmeigia paskutinį
smaigelį. Po to, jeigu yra ilga linija, antrasis perduoda priekiniam 5 arba 10
smaigelių ir matuoja toliau. Vienas smaigelių pasikeitimas parodo, kad jau
išmatuota 100 arba 200 m, jei juosta yra 20 m arba 250 m, ir 500 m, – jei
juosta yra 50 m ilgio. Kai iki taško nelieka visos juostos, reikia atidžiai
išmatuoti linijos likutį. Likutis išmatuojamas centimetro tikslumu iš akies
įvertinant padalą.
Sudarant nuotraukos darbo pagrindą, linijos matuojamos du kartus
ir įvertinamas matavimo tikslumas. Matavimo tikslumą įvertina santykinė
paklaida ƒs:
ƒs =

∆d
,
d

čia ƒs – santykinė paklaida,
Δd – dviejų matavimų skirtumas,
d – linijos ilgis.
Esant geroms matavimo sąlygoms, santykinė paklaida turi būti

1

000 , vidutinėms –

1

1
2000 ir blogoms – 1000 .

Jeigu matuojant susidaro neleistina paklaida, linija matuojama pakar
totinai.
Jei matavimo rezultatai pakankamai tikslūs, tai už galutinį linijos ilgį
yra abiejų matavimų vidutinė reikšmė.
Prieš darbą reikia patikrinti juostos ilgį, ypač jei juosta buvo remon
tuota. Juostos ilgio patikrinimas vadinamas juostos komparavimu.
Paprasčiausias komparavimo būdas yra tiriamosios juostos palygini
mas su kita žinomo ilgio juosta.
Tiksliems matavimams juostos komparuojamos specialiais tam tiks
lui įrengtais komparatoriais.
Žemės paviršius yra nelygus. Matuojant linijas nelygiame žemės pa
viršiuje, gaunami palinkusių linijų ilgiai, o planuose vaizduojami tik ho
rizontalieji atstumai – horizontaliosios projekcijos, kurios gaunamos, pa
linkusias linijas vertikaliosiomis linijomis projektuojant į horizontaliąją
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plokštumą. Norint gauti horizontaliąsias projekcijas, reikia į išmatuotiems
palinkusių linijų ilgiams taikyti pataisas.
Pavyzdžiui, juosta išmatuotas palinkusios linijos AB ilgis D ir polin
kio kampas α, kurį sudaro palinkusi linija su horizontaliąja plokštuma (19
pav.).

19 pav. Pasvirusioji linija ir jos horizontalioji projekcija

Reikia apskaičiuoti linijos horizontaliosios projekcijos (AB’) ilgį d.
Iš stačiojo trikampio ABB’ galime parašyti:
d = D · cos α .
Palinkusios linijos ir jos horizontaliosios projekcijos ilgių skirtumas.
x = D – d. Įrašius d reikšmę į prieš tai esančią formulę, gaunama:
x = D − D ⋅ cos α = D(1 − cos α ) .
Kadangi

1 − cos α = 2 sin 2
tai

α
,
2

x = 2 D sin 2 α .

2

2
Tada horizontaliosios projekcijos ilgis d = D − x = D − 2 D sin

α
.
2

Pataisą visada reikia atimti, nes palinkusi linija yra ilgesnė už jos ho
rizontaliąją projekciją.

4. Eklimetras
Horizontaliosioms projekcijoms skaičiuoti reikalingi polinkio kam
pai, matuojami eklimetrais. Patogus naudoti, mažų matmenų yra skritulinis
eklimetras (20 pav.).
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Jo pagrindą sudaro dvi su
jungtos dėžutės. Prie išorinės
dėžutės vizduoti pritvirtintas
žiūronas. Vidinės dėžutės apati
nė dalis sunkesnė, todėl ji laiko
si horizontaliai.
Pro žiūrono okuliarą vi
zuojant langelyje matyti pada
los ir objektyvo siūlelis. Ties
siūleliu atskaitomas polinkio
20 pav. Skritulinis eklimetras
kampas 7˚25' (21 pav.).
Tiksliausiai linijų polinkio kampai ma
tuojami teodolito vertikaliu skrituliu. Ekli
metru polinkio kampus galima išmatuoti
15' – 30' tikslumu. Kuo didesni polinkio
kampai, tuo tiksliau juos reikia matuoti. Pa
taisa skaičiuojama centimetro tikslumu.

5. Horizontaliojo kampo matavimas
Išmatuoti horizontalų kampą – tai iš
matuoti
kampą vietovėje tarp taškų horizon
21 pav. Polinkio kampo atskaita
º
taliojoje
plokštumoje ( 22 pav.).
7 25'

22 pav. Horizontaliojo kampo matavimas

Planai sudaromi horizontaliojoje projekcijoje. Jei vietovė nelygi, ma
tuojant kampą tarp dviejų taškų vietovėje, taškai gali būti įvairiuose aukš
čiuose. Kampai matuojami teodolitu. 22 paveiksle vietovėje pavaizduotas
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kampas β5 tarp darbo pagrindo taškų 4 ir 6. Penktame taške statomas teodo
litas, o taškuose 4 ir 6 vertikaliai statomos gairės. Teodolito limbas turi būti
gulsčiuotas. Kai limbas gulsčiuotas, tada vietovėje kampo β5 horizontalioji
projekcija esti limbe.
Horizontaliesiems kampams matuoti naudojamas geodezinis instru
mentas teodolitas. Pagrindinė teodolito dalis, kuria matuojame kampą, yra
limbas. Limbas tai metalinis ar stiklinis skritulys, kurio skersmuo – 8,0
– 9,5 cm. Ant jo yra įrėžtos padalos ir didėjimo tvarka surašyti laipsniai
laikrodžio rodyklės kryptimi nuo 0˚ iki 360˚. Laipsnis dar padalintas į 2,
3 arba 6 smulkesnes padalas. Limbo mažiausia padala turi atitinkamą 30’,
20' arba 10'.
23 paveiksle pavaizduotos 0',5 tikslumo mažagabaritis optinis teodoli
tas T-30 ir krypties atskaitymas.
Šio teodolito mikroskopo matymo lauke esti vertikalaus ir horizon
talaus skritulio atskaitos. 24 pav. B vertikalios krypties atskaita yra 358˚
48'5, o horizontalios krypties – 70˚02'.
Norėdami išmatuoti poligono horizontalų kampą, teodolitą pastatome
virš posūkio taško (riboženklio), teodolitą centruojame ir gulsčiuojame.
Teodolitas centruojamas svambalo pagalba. Svambalą sudaro cilindro for
mos nusmailintas svarelis, pririštas prie siūlo ir užkabintas ant teodolito
veržiamosios rinties kabliuko. Centruoti teodolitą, – tai limbo centrą pro
jektuoti į stoties taško centrą.

23 pav. T – 30 teodolitas

Horizontali kryptis 70˚02'
Vertikali kryptis 358˚48',5
24 pav. T – 30 krypties atskaitymas
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Geodezinių instrumentų dalims nustatyti į horizontalią padėtį naudoja
mi gulsčiukai. Gulsčiukai būna cilindriniai ir sferiniai.
Matuojant kampą teodolito limbas turi būti horizontalus, ir cilindrinio
gulsčiuko burbulėlio centras turi būti ties nuliu, tada jo ašis yra horizonta
li.
Cilindriniai gulsčiukai gaunami iš stiklinio lenkto vamzdelio (am
pulės). Jie pripildyti spirito arba sieros eterio. Jo burbulėlyje – beorė
erdvė. Lenktas cilindras padalintas padalomis, tarp jų 2 mm tarpai (25
pav.)

25 pav. Gulsčiukas

Gulsčiuko ampulė įmontuota į metalinę dėžutę, kurios viršuje yra iš
pjova burbulėliui stebėti. Vienas gulsčiuko galas įtvirtintas šarnyriškai, ki
tą galą, sukdami varžtelį, galime keisti. Kai gulsčiuko burbulėlio centras
esti ties P, tada jo ašis yra horizontali.
Reikia išmatuoti sklypo kampą β5 . Teodolitas taške statomas į darbo
padėtį: centruojamas ir gulsčiuojamas. Taškuose atgal 4 ir pirmyn 6 stato
mos gairės.
Kampo matavimo tvarka tokia:
1) prie SD atleidus alidadę, limbas įveržtas, vizuojama į dešinės gai
rės apačią (atgal) ir atskaitomi krypties laipsniai ir minutės;
2) atleidžiama alidadė ir žiūronu vizuojama į kairės gairės apačią (gai
rė – pirmyn), krypties atskaita užrašoma į žurnalą;
3) žiūronas verčiamas per zenitą ir kitoje skritulio padėtyje (SK), at
leidus limbą teodolitas pasukamas maždaug stačiu kampu, kampas
tokiu pačiu principu matuojamas antrą kartą.
Kampas skaičiuojamas iš dešinės krypties atskaitos atėmus kairės
krypties atskaitą. Jei kairės krypties atskaita didesnė negu dešinės, tai prie
pastarosios turime pridėti 360˚ ir po to atimti. Prie vienos skritulio padėties
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išmatuotas kampas sudaro pusruožtį. Ruožtą sudaro du pusruožčiai. Kam
pai tarp pusruožčių negali skirtis daugiau kaip dviguba instrumento paklai
da. Matuojant kampus vienu ruožtu, išnyksta teodolito vizavimo ašies ir
žiūrono horizontalios ašies nestatmenumo paklaidos.

6. Teodolito tikrinimas
Prieš darbą būtina įsitikinti, ar teodolitas techniškai tvarkingas. Rei
kia patikrinti, ar kelmelis prisiveržia prie stovo, stovo varžtus, trikojo ap
kaustus, kad neklibėtų. Vaizdas pro žiūroną turi būti ryškus, diafragmos
tinklelis aiškus, lengvai turi suktis okuliaras ir fokusavimo rintys.
Jei teodolitas techniškai tvarkingas, galima juo dirbti patikrinus ir iš
taisius paklaidas. Dažniausiai pasitaikančios yra šios:
1) gulsčiuko ašis turi būti statmena vertikaliajai teodolito sukimo
si ašiai (  ┴ VV) arba lygiagreti limbo plokštumai (  // HH) (26
pav.);
2) diafragma negali būti persukta. Horizontalus jos siūlelis turi būti
horizontalus, vertikalus siūlelis – vertikalus;
3) žiūrono vizavimo ašis (linija, einanti per objektyvo centrą ir diaf
ragmos sankryžą) turi būti
statmena horizontaliai žiū
rono sukimosi ašiai (ZZ ┴
hh).
4) žiūrono horizontalioji suki
mosi ašis turi būti statmena
vertikaliajai instrumento
sukimosi ašiai (hh ┴ VV)
arba lygiagreti gulsčiuko
ašiai (hh //  );
5) žiūrono gulsčiuko ašis tu
ri būti lygiagreti vizavimo
ašiai.
7. Darbo planinis pagrindas
Darbo planinio pagrindo lau
ko matavimo darbai susideda iš:
1) kameraliniai paruošiamieji
26 pav. Teodolito ašių schema
darbai;
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2) vietovės rekognoskuotės;
3) kampų ir linijų matavimo;
4) direkcinio kampo matavimo.
Kiekviena geodezinė nuotrauka pradedama sudarant jos darbo pagrin
dą. Sklypo ribos paženklinimos visuose posūkio taškuose pastatant pasto
vius ar laikinus ženklus. Taip lauke sudaromas tiesiakraštis daugiakampis.
Nuotrauka pradedama matuojant sklypo aplinkinę sieną.
Kampai matuojami teodolitu pilnuoju ruožtu. Tarp pusruožčių kam
pas negali skirtis daugiau negu dvigubas instrumento tikslumas. Matavimo
duomenys surašomi į specialų žurnalą.
Linijos matuojamos juosta du kartus, atskaitant centimetro tikslumu.
Norint įsitikinti, ar linijos išmatuotos pakankamai tiksliai, išmatavus kiek
vieną liniją apskaičiuojama santykinė paklaida ir įsitikinama, ar ji yra leis
tinoji.
Planą orientuojant būtina išmatuoti vienos poligono linijos azimutą.
Išmatavus poligono vidaus kampus ir linijų ilgius yra daroma situaci
jos nuotrauka. Situacijos nuotrauka daroma statmenų, poliniu arba užkir
čių metodais. Vienas ar kitas būdas parenkamas priklausomai nuo situaci
jos pobūdžio (27 pav.).
Lauko dokumentacija (abrisas, žurnalas) pildoma pieštuku. Ji turi bū
ti išsami, kad kameralinius darbus (skaičiavimai, plano sudarymas) galėtų
atlikti specialistas, nedalyvavęs lauko matavimų darbuose. Nuo detalios
nuotraukos abriso aiškumo ir tvarkingumo bei tikslumo priklauso ir plano
kokybė.
Detalioje nuotraukoje atstumai iki kontūrų užrašomi decimetro tiks
lumu.
Baigus matuoti lauke, pirmiausia atliekami tokie parengiamieji dar
bai: patikrinami žurnalo skaičiavimai ir yra apskaičiuojamos linijų hori
zontaliosios projekcijos. Po to apskaičiuojama, patikrinama ir išdėstoma
kampų neatitiktis.
Susumavus visus išmatuotus kampus, gaunama praktinė poligono vi
daus kampų suma Σβpr .
Σβpr = β1 + β2 + ... + βn .
Teorinę poligono vidaus kampų sumą Σβt apskaičiuojame pagal for
mulę:
Σβt = 180˚(n-2).
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Taškų Nr.
6
12
13
14
15
16

Stotis

Atskaitos
0˚00′
98˚14′
74˚20′
46˚25′
29˚02′
61˚47′

Atstumai m
76,6
106,0
109,5
78,2
35,5

27 pav. Teodolitinės nuotraukos abrisas

čia n – išmatuotų vidaus kampų skaičius.
Po to apskaičiuojame gautą kampų neatitiktį ƒβpr pagal formulę:
ƒβpr = Σβpr – Σβt .
Leistinoji kampų neatitiktis skaičiuojama pagal formulę:
ƒβt = 1′ n .
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Gauta neatitiktis turi būti mažesnė už leistinąją. Tuomet ji yra paskirs
toma su priešingu ženklu po lygiai į visus išmatuotus kampus. Patikslintų
kampų suma turi būti lygi teorinei kampų sumai.
Kartais teodolitinis ėjimas nėra uždaras, o ištęstas ir galais susietas
su dviem skirtingom linijom, kurių azimutai yra žinomi. Mūsų atveju 27
pav. pateiktame poligone ėjimas tarp 1 ir 4 taškų yra įstrižasis. Tuomet iš
matavus dešiniuosius ėjimo kampus β 1′ , β  , .... β  , β 4′ apskaičiuojame
jų praktinę sumą pagal formulę:
∑ β ′ = β1′ + β  + β  + β  + β 4′ .
Teorinę minėtų kampų sumą apskaičiuojame pagal formulę:

ƒβt = ∑ β ′ − (10° ⋅ n + α ° − α n ) .
Jeigu išmatuoti kairieji ėjimo kampai λ , tai jų neatitiktis skaičiuoja

ma pagal formulę:

ƒβt = ∑ λ − (10 ° ⋅ n + a n − a° ) ,

čia ∑ β ′ − ėjimo dešiniųjų kampų suma,
∑ λ − ėjimo kairiųjų kampų suma,
n – ėjimo kampų skaičius,
a° − pradinės linijos azimutas,
a n − galinės linijos azimutas.

8. Linijų azimutų kampų ir rumbų skaičiavimas
Dirbdami lauke mes turime išmatuoti bent vienos poligono linijos
azimutą. Žinodami patiks
lintus poligono vidaus
kampus ir vienos linijos
azimutą, galime skaičiuoti
kitų linijų azimutus ir rum
bus. Kadangi matuojamos
teritorijos nėra didelės, tai
mažuose plotuose meridia
nų artėjimo kampas γ yra
labai mažas, ir skirtumas
tarp direkcinių kampų ir
28 pav. Linijų azimutų skaičiavimas
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azimutų neturi praktinės reikšmės, tad toliau skaičiuodami juos laikysime
lygiareikšmiais ir vadinsime azimutais.
Pagal 28 pav. aiškinsimės koks yra ryšys tarp dviejų gretimų linijų
azimutų ir kampo, kurį sudaro tos linijos.
Linijos 1-2 azimutas A1 yra žinomas. Iš 28 paveikslo matyti, kad lini
jos 2-3 azimutas A2 yra toks:
A2 = A1 + γ,
čia kampo γ reikšmę galime surasti pagal formulę:
Iš čia gauname, kad

γ = 180˚- β 2 .

A2 = A1+180˚- β 2 .
Šią lygybę žodžiais galima išreikšti taip: kitos linijos azimutas arba di
rekcinis kampas A2, yra lygus pirmesnės linijos azimutui (arba direkciniam
kampui) A1 pridėjus 180˚ ir atėmus ėjimo dešinėje esantį kampą.
Taigi linijų azimutų skaičiavimo formulė tokia:
An= An −1 + 10° − β n .
Jeigu išmatuoti kampai būtų kairėje ėjimo krypties pusėje, tokiu atve
ju azimutus reikėtų skaičiuoti pagal tokią formulę:
An= An −1 − 10° + λ n .
Jeigu skaičiuojant azimutas gaunamas didesnis nei 360˚, tada reikia
iš jo atimti 360˚ (pvz., A=379˚ 1′ , tai atėmus 360˚ gautume azimuto reikš
mę, lygią 19˚15′, A=19˚ 1′ ).
Jeigu uždarasis poligonas, tai apskaičiavę visų linijų azimutus, grįž
tame prie pradinės linijos, ir jos azimutas turi būti toks pats. Vadinasi, už
darojo poligono visi azimutai apskaičiuoti teisingai. Po to visi azimutai
perskaičiuojami į rumbus, kurie surašomi gretimoje lentelės skiltyje.
Turėdami linijų ilgius ir jų orientavimo kampus – rumbus jau galime
sudaryti poligono planą.
Klojant planą pagal rumbus, kiekvieno taško vieta plane nustatoma
su paklaidomis, ir šios paklaidos, nors ir nedidelės, visą laiką sumuojamos.
Jei poligonas yra didelis ir turi daug kraštinių, tai dėl susidariusių paklaidų
planas yra netikslus.
Norėdami sudaryti daug tikslesnį, vietovės planą turime naudoti kitą
būdą, kuris vadinamas plano sudarymu pagal koordinates.
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9. Linijų prieaugių ir taškų koordinačių skaičiavimas
Geodezijoje linija OX (29 pav.) yra vadinama x ašimi, arba abscisių
ašimi, nuo jos pradedamas azimutų ir direkcinių kampų skaičiavimas. Ji
sutampa su nuotraukos meridianu ir rodo kryptį į šiaurę ir į pietus. Kita
ašis OY – vadinama y ašimi, arba ordinačių ašimi. Ji sutampa su kryptimi
į vakarus ir rytus. Minėtos viena kitai statmenos linijos X ir Y vadinamos
stačiakampių koordinačių ašimis (29 pav.).
Taško A viena koordinatė
OA′ vadinama abscise, o kita
OA′′ – ordinate.
Jei plokštumoje nubrėšime
dvi viena kitai statmenas linijas, tai
ir gausime koordinačių sistemos
ašis, kurių atžvilgiu įvairūs taškai,
pavyzdžiui A, B, C, D, gali įvairiai
išsidėstyti: į dešinę arba į kairę nuo
abscisių ašies, į viršų arba į apačią
nuo ordinačių ašies (30 pav.).
29 pav. Taško A koordinatės
Tarkim, kad koordinačių ašys
plokštumą dalina į keturias dalis arba ketvirčius I, II, III, IV, tuomet galima
pasakyti, kad taškai A, B, C, D ir t.t. gali būti įvairiuose ketvirčiuose koor
dinačių sistemos atžvilgiu,
todėl reikia žinoti ne tik ko
ordinačių dydžius, bet ir jų
kryptis.
Taip, pavyzdžiui, 30
paveiksle matyti, kad taško
A abscisė ON eina į viršų
nuo taško O, o taško B abs
cisė OQ eina į apačią nuo
taško O.
Lygiai taip pat ir taškų
A ir B ordinatės OE ir OK
eina nuo taško O į dešinę,
o taškų C ir D ordinatės
30 pav. Koordinačių sistemos ašys
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OT ir OF eina į kairę. Kad bū
tų visiškai aiškios koordinačių
reikšmės, sudarytos koordina
čių ženklų taisyklės: abscisės,
einančios į viršų nuo ordinačių
ašies, yra teigiamos, o einan
čios į apačią – neigiamos; or
dinatės, einančios į dešinę nuo
abscisių ašies yra teigiamos, o
einančios į kairę – neigiamos.
Dabar pritaikius ženklų
taisyklę, taškų A, B, C, D ir t.t.
padėtys taško O atžvilgiu visiš
kai
apibrėžtos, ir jei taškų A,
31 pav. Taškų A ir B koordinatės
B, C, D ir t.t. koordinatės žino
mos, tai lengvai galima rasti ir pačius taškus.
Dėl trumpumo paprastai taškų abscisės žymimos raide X, o ordinatės
raide Y su atitinkamais ženklais. Iš 31 paveikslo matyti, kad taškų A ir B
koordinatės yra įvairios ir skiriasi tam tikrais dydžiais.
Jei per tašką A nubrėšime ordinatės ašiai lygiagrečią liniją, tai gausi
me statųjį trikampį ABB ́ ́, kurio vienas statinis yra lygus taško A ir taško B
abscisių skirtumui, arba:

BB ′′ = X B − X A ,

o kitas statinis AB ′′ lygus ordinačių skirtumui, arba:

AB ′′ = YB − Y A .
Šie koordinačių skirtumai žymimi sutartiniais ženklais:

X B − X A = ∆X
ir

YB − Y A = ∆Y .
Reikšmės ∆X ir ∆Y tam tikros linijos vadinamos koordinačių prie
augiais.
Koordinačių prieaugių ženklai priklauso nuo linijų krypčių pasaulio
šalių atžvilgiu (32 pav.).
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Žinodami taško A (31 pav.) ko
ordinates ir koordinačių prieaugius,
galime rasti taško B koordinates. Toks
uždavinio sprendimas vadinamas tie
sioginiu geodeziniu uždaviniu.
Iš 31 paveikslo matyti, kad koor
dinačių prieaugiai ∆x ir ∆y yra kaip
stačiojo trikampio ABB ́ ́statiniai ir
gali būti apskaičiuoti turint įžambinę
AB ir vieną smailų kampą. Pažymėję
linijos AB ilgį raide d ir vieną trikam
pio smailų kampą r1 (linijos rumbas),
pagal
trigonometrijos taisykles galime
32 pav. Koordinačių prieaugių .
parašyti:
ženklai
BB′′ = AB cos r1 arba ∆X = d · cos r1
ir
AB ′′ = AB sin r1 arba ∆X = d · sin r1 .
Prieaugio ženklui nustatyti reikia žinoti rumbo pavadinimą. Linijos
rumbo r dydis ir pavadinimas paprastai randamas iš linijos d azimuto.
Linija AB arba d yra vietovėje išmatuotos linijos horizontalioji pro
jekcija.
Jei vietoje rumbų r bus naudojami tų linijų azimutai, tai jų ∆x ir ∆y
galima skaičiuoti ir pagal sinA bei cosA reikšmes.
Sudarant planą iš koordinačių, kai lauke poligono kampai matuoti te
odolitu, o linijos – plienine juosta, kampai visuomet gaunami su tam tik
romis paklaidomis, kurios uždarame poligone nustatomos pagal kampų
sumą. Taip pat ir linijų matavimas juosta visuomet yra veikiamas tam tikrų
linijinių paklaidų.
Iš čia aišku, kad skaičiuojant koordinačių prieaugius iš rumbų, skai
čiuotų pagal pataisytus kampus ir iš linijų horizontalųjį projekcijų, buvusios
matavimo klaidos neišvengiamai persikelia ir į prieaugius. Uždaruosiuose
poligonuose bendrąją paklaidų reikšmę galima rasti iš pačių prieaugių, o
neuždarojo ėjimo, kuris savo galais remiasi į kokius nors anksčiau nustaty
tus taškus – iš tų taškų koordinačių.
33 paveiksle matyti, kad uždaro poligono ABCD atveju, pagal taiko
mą prieaugių ženklų taisyklę gauname:
32

33 pav. Linijų krypčių įtaka koordinačių prieaugių ženklams

A1 B1 + B1C1 = C1 D1 + D1 A1
čia A1B1 – prieaugis AB Y ašyje, B1C1 – prieaugis BC Y ašyje, C1D1 – prie
augis CD – Y ašyje ir D1A1 – prieaugis DA Y ašyje.
Kadangi
A1B1+ B1C1= A1C1
ir
C1D1 + D1A1 =C1A1,
tai gausime, kad
A1C1 = – C1A1,
arba
A1C1 + C1A1 = 0.
Šios lygybės rodo, kad teigiamų prieaugių pagal ordinačių ašį suma
ir neigiamų prieaugių suma yra lygios savo absoliučiaisiais dydžiais ir kad
visų prieaugių suma (teigiamų ir neigiamų) pagal ordinačių ašį uždarame
daugiakampyje yra lygi nuliui. Taip samprotaudami nustatome, kad prieau
gių suma ir pagal X ašį uždarame poligone taip pat lygi nuliui.
Algebrine forma šitas dvi išvadas galima parašyti taip:
∑∆x = 0
ir
∑∆y = 0.
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Tačiau dėl anksčiau paminėtų matavimo paklaidų gauname, kad ∑∆x
ir ∑∆y uždarame poligone nėra lygios nuliui, o lygios tam tikram dydžiui.
Pavyzdžiui:

∑ ∆X = ± f ∆x ,
∑ ∆Y = ± f ∆y .
Dydžiai ± f ∆x ir ± f ∆y vadinami neatitiktimis pagal X ir Y ašis ir gra
fiškai reiškiami kaip tam
tikros atkarpos pagal ašis
(34 pav.).
Tarkim, kad dydžiai
f ∆x ir f ∆y rodo poligono
neuždarumą X ir Y ašimis,
tai bendrąjį linijų neuždaru
mą arba bendrąją poligono
neatitiktį, grafiškai galima
pavaizduoti linija 1′-1 =
ƒa arba stačiojo trikampio
įžambine, jo statiniai yra
34 pav. Koordinačių prieaugių neatitiktis
f ∆x ir f ∆y (35 pav.).
Iš čia bendrosios neatitikties absoliutųjį dydį fa galima rasti pagal
formulę:
fa =

f∆x 2 + f∆y 2 .

Santykinė
paklaida
gaunama dalijant absoliučią
ją neatitiktį iš perimetro P:
fa =

=

.

Priklausomai nuo mata
vimo sąlygų reikalaujama,
kad gerose sąlygose ji būtų
fs
, vidutinėse są
fs ≤ 1

000

34

35 pav. Neatitikties radimas

lygose fs ≤ 1

2000

ir blogose sąlygose fs ≤ 1

1000

.

Tais atvejais, kada po visų skaičiavimų ir patikrinimų gaunama leisti
noji santykinė paklaida, reikia absoliučiąją neatitiktį paskirstyti, t. y. reikia
taip pataisyti pagal abscisių ir ordinačių ašis apskaičiuotus prieaugius, kad
jų sumos atskirai būtų lygios nuliui, t. y. kad būtų šios lygybės:

∑ ∆x = 0,
∑ ∆y = 0.
Tam gautosios neatitiktys f∆x ir f∆y dalijamos į mažas dalis, pro
porcingas poligono linijų ilgiams, ir šios dalys prirašomos prieaugiams,
žinoma, atskirai pagal abscisių ašį ir pagal ordinačių ašį su priešingais ƒ∆x
ir ƒ∆y ženklais.
Visi skaičiavimai, pradedant azimutų (direkcinių kampų), atliekami
pagal schemą (2 lentelė).
2 lentelė. Koordinačių skaičiavimo žiniaraštis

Tuo atveju, jei ėjimas nėra uždaras, o remiasi į du taškus A ir B (36
pav.), tai visų jo linijų (A-1,1-2 ir 2-B) prieaugių suma lygi taškų B ir A
koordinačių skirtumui, arba
ir

∑ ∆X = X B − X A
∑ ∆Y = YB − YA .
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Kai ėjimas įvykdytas tarp
dviejų taškų A ir B su žinomo
mis koordinatėmis X A , Y A ir
X B , YB , tai neatitiktis nustatoma
iš nelygybių:

∑ ∆x ≠ XB – XA,,
∑ ∆y ≠ YB – YA ,

arba

∑ ∆x − ( X B − X A ) = f∆x ,
∑ ∆y − (YB − Y A ) = f∆y .

Gautos neatitiktys pagal X ir
Y ašis išdėstomos atskirai propor
cingai linijų ilgiams.
Po to, kai koordinačių prieaugiai apskaičiuoti ir pataisyti, galima pra
dėti skaičiuoti taškų koordinates, naudojantis formulėmis:
36 pav. Koordinačių skaičiavimas

X B = X A + ∆x ,.
YB = Y A + ∆y .

Taikant šias formules, reikia atsiminti, kad ženklas + reiškia algebrinę
sudėtį, nes ∆x ir ∆y gali būti teigiami ir neigiami priklausomai nuo linijų
krypčių.
Pradinio taško koordinates reikia žinoti iš anksto. Jei poligono nuo
trauka daroma visai savarankiškai, nepriklausomai nuo kokių nors anks
čiau rastų taškų, tai pradinėmis taško A koordinatėmis galima imti sąlygi
nius dydžius pvz., X = 0; Y = 100 m ir t. t. (2 lentelė).

10. Plano sudarymas
Apskaičiavę poligono viršūnių koordinates galime braižyti planą. Tam
tikslui braižybiniame popieriuje inubraižomas kvadratų tinklas, vadinamas
koordinačių tinklu. Kvadratų kraštinių ilgis dažniausiai būna po 10 cm. Žy
miai greičiau ir tiksliau koordinačių tinklas sudaromas Drobyševo liniuote.
Turėdami nubraižytą koordinačių tinklą, plane pažymime visas poligo
no viršūnes. Plane reikia patikrinti taškus jungiančių linijų ilgius. Tam tikslui
su skriestuvu pagal nustatytą mastelį palyginame su linijos ilgiu lauke.
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Nubrėžus plane sklypo aplinkines sienas pagal koordinates, pereina
me prie detalių – situacijos vaizdavimo. Sudarytas abrisas šiuo atveju yra
vienintelis dokumentas, kurio užrašai ir schemos perkeliamos į planą pagal
mastelį. Vietovės situacija pavaizduojama sutartiniais ženklais pagal plano
mastelį.
Iš pradžių planas braižomas pieštuku ir tik užbaigus darbą – tušu.
Plane paliekamos plonomis linijomis nubrėžtos koordinačių tinklo susikir
timo vietos.
Planas atitinkamai įforminamas.

11. Plotų skaičiavimas
Plotų skaičiavimo būdai pagal planą yra tokie: 1) grafinis, 2) analiti
nis ir 3) mechaninis.
Grafinio plotų skaičiavimo būdo esmė yra ta, kad sklypas plane pada
linamas į keletą paprasčiausių geometrinių figūrų – tai trikampių, trapecijų,
stačiakampių ir kt. Skriestuvu bei masteline liniuote išmatuojami tų figūrų
elementų dydžiai, kurie būtinai reikalingi kiekvienos figūros plotui skai
čiuoti. Susumavę visų apskaičiuotų geometrinių figūrų plotus, gauname
bendrąjį teritorijos plotą.
Norint gauti patikimus duomenis, neapsiribojama vienkartiniu ploto skai
čiavimu – būtinai reikia skaičiavimą kartoti, keičiant pradinius duomenis.
Tokio būdo santy
kinė paklaida lygi 1/100
viso ploto.
Tiksliausias plotų
skaičiavimo būdas – ana
litinis. Jei yra apskai
čiuotos daugiakampių
viršūnių
koordinatės,
tai jas galima panaudoti
skaičiuojant to daugia
kampio plotą.
Sakysim, reikia ap
skaičiuoti daugiakampio
ABCD plotą (37 pav.)
37 pav. Daugiakampio ploto skaičiavimas
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Žinant sklypo viršūnių koordinates, jo plotas apskaičiuojamas pagal
formulę:
2S = X A (YB − YD ) + X B (YC − YA ) + X C (YD − YB ) + X D (YA − YC )
arba trumpai galima parašyti:
2S = ∑ X n (Yn +1 − Yn −1 ) ,
čia n – poligono taškų eilės numeris.
Panašiai galima atlikti ir pagal kitą formulę:
2S = Y A ( X D − X B ) + YB ( X A − X c ) + Yc ( X B − X D ) + YD ( X C − X A ) ,
arba:
Yn (X n −1 − X n +1 ).
2S =
Reikia atkreipti dėmesį į tą sąlygą, kad

∑

∑ (Y
∑ (X

n +1

− Yn −1 )

n −1

− X n +1 )

= 0,.

= 0.
Pagal abi formules apskaičiuotas figūros plotas turi būti vienodas (3
lentelė).
3 lentelė. Ploto skaičiavimo žiniaraštis

12. Mechaninis plotų skaičiavimas
Plotams skaičiuoti mechaniniu būdu naudojamas specialus prietaisas
– planimetras. Praktikoje dažniausiai naudojamas polinis planimetras. Jis
susideda iš dviejų svirtelių – polinės ir vedamosios. Polinės svirtelės gale
pritvirtintas svarelis – polius (38 pav.).
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38 pav. Planimetras

Prie vedamosios svir
telės yra pritvirtintas skai
čiavimo mechanizmas (39
pav.).
Planimetru ypač pato
gu skaičiuoti kreivų kontū
rų plotus.

Taip nustatomas figūros
plotas gaunamas planimetro
atskaitų skirtumų vidurkį dau
ginant iš planimetro padalos
vertės.
Prieš pradedant plani
metruoti pirmiausia reikia
surasti planimetro padalos
vertę. Planimetro padalos
vertė C nustatoma planimet
ruojant žinomą plotą mažiau
siai du kartus. Kadangi pa
dalos vertė turi būti tiksliai
žinoma, tai reikia keisti pla
nimetro poliaus padėtį. Žino 39 pav. Planimetro skaičiavimo mechanizmas
mu plotu geriausia parinkti
planimetruojamo plano koordinačių tinklo vieną kvadratą, tai yra 1 dm2.
Jeigu plano mastelis 1:2000, tai 1 dm2 plotas lygus 40000 m2, arba 4 ha.
Tam teodolitinės nuotraukos plane pieštuku sujungiame vieno kvadrato
koordinačių tinklo viršūnes ir žinome jo plotą. Norint rasti šio kvadrato
plotą planimetru, pastarojo apvedamoji adatėlė statoma pradiniame taške
ir atskaitoma planimetro būgneliuose atskaita a1. Po to vedamąja plani
metro svirtele tiksliai pagal kontūro ribas su adatėle laikrodžio rodyklės
kryptimi vedame iki pradinio išeities taško ir vėl atskaitome planimetre
a2. Dėl tikslumo kvadratas apvedamas dar kartą, ir planimetro atskaita
yra a3.
Skaičiuojamas plotas planimetro padalomis b = an+1 – an,
čia b – plotas, išreikštas padalomis,
a – planimetro atskaita.
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Pavyzdžiui:
a1 = 5590,		
a2 = 6628,		

b1 = a2 – a1 =1038,
b2 = a3 – a2 = 1040,
b +b
a3 = 7668,		
b = 1 2 = 10 .
2
Apskaičiuotas plotas planimetro padalomis b1 ir b2 negali skirtis dau
giau kaip 3 vienetais.
Planimetro padalos vertė C nustatoma pagal formulę:

C=

S
,
b

čia S – planimetruojamo žinomo kontūro plotas.
Pavyzdžiui, mūsų atveju planimetruojamo kvadrato plotas yra 4 ha,
o gautas plotas, išreikštas planimetro dalomis, b=1039, – tai planimetro
padalos vertė
C = 0,00385 ha,
ha.
Rastoji planimetro padalos vertė dažniausiai yra nepatogi skaičiuoti.
Norint nustatyti patogią planimetro padalos vertę, pavyzdžiui, C = 0,0040
ha, reikia išmatuoti svirtelės ilgį R, kuris buvo nustatant nepatogią plani
metro padalos vertę. Kadangi planimetro padalos vertė priklauso nuo svir
telės ilgio, tai norėdami surasti patogią padalos vertę C1, skaičiuojame svir
telės ilgį X taip:
R–C

C 

 X = R ⋅ 1 .
C
X – C1 
Suradę naują svirtelės ilgį X, jį nustatome svirtelėje ir, norėdami įsi
tikinti, ar teisingai nustatytas svirtelės ilgis X, dar kartą planimetruojame
žinomą plotą.
Įsitikinę, kad patogi planimetro padalos vertė nustatyta teisingai, pla
nimetruojame visus teodolitinės nuotraukos atskirus žemės naudmenų kon
tūrus, ir skaičiavimo duomenis surašome į specialų žurnalą (4 lentelė).
Planimetruodami kontūrus, planimetro adatėlę vedame kontūro riba
laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, tuomet antroji atskaita bus didesnė
už pirmąją atskaitą.
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4 lentelė. Žemės naudmenų kontūrų plotų skaičiavimo žiniaraštis

Ganykla

a1
a2
a3

6971
7641
8312

670
671

Skirtumų
vidurkis

670

Iš viso
Turi būti

Skaičiavo .............................

Pataisos

Skirtumai
a3 – a2
a2 – a1

Įsiterpusių kon
tūrų plotas ha

įsiterpusių

pagrindinių
1

Plani
Žemės .
naudmenų pava metro
dinimas
atskaita

Padalos vertė C……………..
Apskaičiuotas .
plotas ha

Planimetro Nr. …………….
Kontūrų Nr.

Susietas
plotas ha

2,68

Ng=
N1=

20......m.....................................d
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Kontūro plotas planimetro padalomis b skaičiuojamas iš antrosios
atskaitos atėmus pirmąją ir iš trečiosios atskaitos atėmus antrąją . Pavyz
džiui:
b = a2 – a1 ir b = a3 – a2.
Skirtumai b tarp dviejų planimetro atskaitų negali būti didesni kaip 3
vienetai.
Jeigu darbo metu gaunama, kad antroji atskaita yra mažesnė už pirmą
ją, tai tada prie antrosios atskaitos prirašomas vienetas.
Pavyzdžiui:
a1 = 8672, a2 = 0736, b = 10736 – 8672 = 2064.
Kontūro plotas vietovės dydžiais yra gaunamas pagal formulę:
S = b ⋅ C,
čia b – kontūro ploto planimetro padalomis vidutinė reikšmė.
C– planimetro padalos vertė.
Kontūrų plotai skaičiuojami 0,01 ha tikslumu.
Apskaičiuotų žemės naudmenų kontūrų plotų suma palyginama su
analitiniu būdu apskaičiuotu daugiakampio plotu.
Apskaičiuoto ploto neatitiktis tokia:

fs == ∑ S k − S ,
fs
čia ∑ S k – žemės naudmenų kontūrų plotų, apskaičiuotų planimetru, su
ma,
S – daugiakampio plotas, apskaičiuotas analitiniu būdu.
Neatiktis yra leistina, jei galioja sąlygą:
fs
1
≤
.
S 00
Apskaičiavus ploto neatiktį (ir jeigu ji yra leistina), ji išdėstoma su
priešingu ženklu proporcingai skaičiuojamo kontūro plotui, ir randamas
kiekvieno žemės naudmenų kontūro patikslintas plotas, išreikštas hekta
rais ir arais.
Baigiant darbą sudaroma žemės naudmenų eksplikacija (5 lentelė).
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Žemės ūkio naudmenos
Bendras plotas

iš viso

nenaudojamoji
žemė

pažeistoji žemė

pelkės

medžių ir krūmų
želdiniai

Vandenys

Užstatytoji teritorija

Keliai

Miškai

iš viso

pievos ir natūralios
ganyklos

sodai

ariamoji žemė

5 lentelė. Žemės naudmenų eksplikacija ha
Kitos žemės
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NIVELIAVIMAS
1. Niveliavimo sąvoka ir metodai
Trečioji taško koordinatė, arba taško A nuotolis vertikaliąja kryptimi
HA nuo lygio paviršiaus, vadinamas aukščiu, arba altitude ir nustatomas
niveliuojant.
Tad niveliavimu galima vadinti vertikaliąją nuotrauką, turinčią tikslą
nustatyti taško aukštį virš lygio paviršiaus.
Dviejų taškų altitudžių skirtumas, pavyzdžiui H B − H A = h2 , vadi
namas aukščių skirtumu.

40 pav. Taškų altitudės

Pagrindiniu lygio paviršiumi laikomas Baltijos jūros Suomių įlankos
vandens paviršius. Čia, Kronštato uoste, yra specialus įrenginys, ant kurio
pažymėta ramaus vandens horizontas, nuo kurio ir skaičiuojami aukščiai.
Darant vertikalinę nuotrauką tenka susidurti su absoliučiaisiais bei
sąlyginiais taškų aukščiais.
Absoliutiniu aukščiu, arba altitude, vadinamas žemės paviršiaus taš
ko vertikalusis nuotolis nuo lygio paviršiaus iki žemės paviršiaus taško.
Darant nuotraukas nedideliuose plotuose, kai kuriais atvejais taškų
aukščiai gali būti skaičiuojami ne nuo jūros lygio. Tada taškų aukščiai vadi
nami sąlyginiais aukščiais arba sąlyginėmis altitudėmis.
Pagrindinis vertikaliosios nuotraukos ,arba niveliavimo, uždavinys
– surasti dviejų taškų aukščių skirtumą, o paskui pagal juos surasti ir taškų
altitudes.
44

Aukščių skirtumus galima matuoti įvairiais metodais ir įvairių kon
strukcijų prietaisais.
Niveliavimo metodai ir prietaisai pasirenkami atsižvelgiant į nivelia
vimo tikslumą, vietovės sąlygas, darbams skirtą laiką ir kt.
Pagrindiniai niveliavimo metodai yra geometrinis, trigonometrinis ir
barometrinis.
Iš paminėtų metodų pats tiksliausias yra geometrinis niveliavimas (ar
ba niveliavimas horizontalia vizavimo ašimi). Šiuo būdu dirbant aukščių
skirtumai išmatuojami milimetrų tikslumu ir dar tiksliau.
Atliekant trigonometrinį niveliavimą prietaiso vizavimo ašis su hori
zontalia linija sudaro posvyrio kampą. Norint rasti aukščių skirtumą, tai
koma trigonometrinė formulė. Šis būdas yra mažesnio tikslumo, bet ga
myboje naudojamas. Čia aukščių skirtumas nustatomas kelių centimetrų
tikslumu.
Barometrinis niveliavimas naudojamas ten, kur nereikalingas didelis
tikslumas, nes aukščių skirtumas nustatomas keleto decimetrų tikslumu.
Šis niveliavimo būdas pagrįstas fizikos dėsniu: kintant aukščiui, atitinka
mai kinta oro slėgimas. Jis taikomas ribotai. Plačiau taikomas dirbant kal
votoje vietovėje.

2. Geometrinio niveliavimo esmė ir būdai
Niveliuojant geometriniu būdu naudojami specialūs prietaisai – nive
lyrai, – tai prietaisai su horizontalia vizavimo ašimi. Kitas būtinas nivelyro
priedas yra matuoklė, – tai medinė dažniausiai 3 m ilgio lentelė su centi
metrinėmis padalomis.
Matuodami A ir B taškų aukščių skirtumą hAB, matuokles statome taš
kuose A ir B, o nivelyrą – tarp šių taškų. Nivelyro žiūronas nukreipiamas į
taške A pastatytą matuoklę. Joje atskaitoma vizavimo spindulio horizonta
lioji padėtis „a“. Po to nukreipiame žiūroną į taške B esančią matuoklę ir
atskaičiuojame padėtį „b“. Iš 41 paveikslo matome, kad
hAB = a – b,
kai a > b, šis skirtumas yra teigiamas, kai a < b, – neigiamas.
Dviejų taškų aukščių skirtumą nivelyru ir matuokle galima rasti dviem
būdais: niveliuojant iš vidurio ir niveliuojant pirmyn.
Kai nivelyras statomas maždaug vienodu atstumu tarp abiejų matuok
lių, matavimas vadinamas niveliavimu iš vidurio. (41 pav.).
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41 pav. Niveliavimas iš vidurio

Jeigu nivelyras statomas viename iš taškų, sakysime taške A, o ma
tuoklė – taške B, tai toks būdas vadinamas niveliavimu pirmyn (42 pav.).

42 pav. Niveliavimas pirmyn

Norint rasti aukščių skirtumą, taške A matuojamas prietaiso aukštis
i, o taške B atskaitoma vizavimo linijos padėtis matuoklėje „b“. Aukščių
skirtumas tarp taškų A ir B toks:
hAB = i – b.
Jeigu taško A altitudė yra žinoma, tai taško B altitudė tokia:
HB =HA + hAB.
Taško B altitudę galima surasti ir kitu būdu – per instrumento hori
zontą. Instrumento horizontas – tai žiūrono vizavimo ašies altitudė, kurią
galima gauti prie taško altitudės pridėjus tame taške stovinčios matuoklės
atskaitą, t. y.
H i = HA + α .
Niveliuojant pirmyn,
Hi = HA + i,
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o taško B altitudė
HB = Hi – b.
Taigi taško altitudė lygi reikšmei, kuri gaunama iš instrumento hori
zonto atėmus tame taške esančios matuoklės atskaitą.
Didžiausias leistinasis atstumas tarp nivelyro ir matuoklės yra 100
– 150 m, todėl, vieną kartą pastačius nivelyrą, iš vienos niveliavimo stoties
galima matuoti taškų aukščių skirtumus, kai atstumas tarp matuoklių yra
200 – 300 m. Aukščių skirtumo matavimas, kai naudojama viena niveliavi
mo stotis, vadinamas paprastuoju niveliavimu. Jeigu atstumas tarp dviejų
taškų yra didesnis kaip 300 m arba aukščių skirtumas didesnis už matuok
lės ilgį, tai niveliuojama perstatant nivelyrą (43 pav.).

43 pav. Sudėtinis niveliavimas

Taškai 1,2 ir 3 yra bendri gretimoms stotims, todėl jie vadinami ryšio
taškais, o pats niveliavimas – sudėtiniu niveliavimu. Iš pavyzdžio matome,
kad
hAB = (a1 – b1) + (a2 – b2) + (a3 – b3) + (a4 – b4),
arba
h=

n

∑ (a
1

k

− bk ),

čia n – niveliavimo stočių skaičius
k – stoties numeris.
Gamyboje plačiau naudojamas pirmasis būdas – niveliavimas iš vi
durio. Jis pranašesnis už niveliavimą pirmyn: a) nereikia matuoti prietaiso
aukščio, b) galima niveliuoti didesniu atstumu, c) pasinaikina paklaida dėl
gulsčiuko ašies nelygiagretumo žiūrono vizavimo ašiai, d) pasinaikina pa
klaida dėl žemės kreivumo.
Niveliavimas pirmyn taikomas retai, kai negalima prietaiso pastatyti
viduryje tarp matuoklių (upė ar kt. kliūtis).
47

3. Nivelyrai
Kaip jau minėta, geometrinis niveliavimas atliekamas prietaisais, va
dinamais nivelyrais. Visi nivelyrai skirti geometriniam niveliavimui, turi
žiūroną, gulsčiuką, kelmelį ir stovą. Jie klasifikuojami pagal tikslumą ir
žiūrono vizavimo ašies gulsčiavimo būdą. Pagal tikslumą nivelyrai skirsto
mi į labai tikslius, tikslius ir techninius. Iš didelės skirtingų tipų nivelyrų
šeimos aptarsime tik kai kuriuos techninio niveliavimo nivelyrus.
Nivelyras H – 3 (HB – 1) – tai
aklino tipo su elevatiniu sraigtu ni
velyras (44 pav.). Svarbiausios jo
dalys: 1 – kelmelis, 2 – sferinis
gulsčiukas, vertikaliai pastatyti
stovui, 3 – elevatinė rintis tiksliai
išplukdyto cilindrinio gulščiuko
burbulėlį į punktą, 4 – fokavimo
rintimi, nustatomas vaizdo ryšku
mas, 5,7 – taikiklis šiurkščiai nu
statyti žiūroną į matuoklę, 6 – žiū
ronas, 8 – priveržiamoji rintis, 9
44 pav. H-3 nivelyras
– mikrometrinė rintis, reikalinga
tiksliam vizavimui į matuoklę, dirba, kai priveržiamoji rintis truputį įverž
ta, 10 – sferinio gulsčiuko pataisinės rintys, 11 – keliamosios rintys nively
rui gulsčiuoti.

4. Matuoklės
Geometriniam niveliavimui
naudojamos matuoklės dažniau
siai gaminamos iš medienos, bet
leistina gaminti ir iš plastmasės,
metalo ir kt. Tai 8 – 12 cm pločio,
2,0 – 2,5 cm storio ir 3 – 4 m il
gio lentelės. Jos nudažomos balta
spalva ir vėliau viena pusė sužy
mima juodomis centimetrinėmis
padalomis, kita – raudonomis. Už
rašai ant matuoklių gali būti užra
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45 pav. Matuoklės

šyti tiesiogiai arba apversti. Tai priklauso
nuo to, koks vaizdas matomas pro nive
lyro žiūroną – tiesioginis ar atvirkštinis
(45 pav.).
Kad būtų patogiau transportuoti,
dažniausiai matuoklės daromos sulanksto
mos.
Matuokles prieš darbą reikia patikrin
ti, ypač jų padalas.

5. Nivelyrų tikrinimas

46 pav. Nivelyro atskaita 1170

Nivelyrų negalima pagaminti taip, kad sumontuotos detalės nekeistų
tarpusavio padėties. Todėl prieš pradedant niveliuoti, reikia nustatyti, ar
nivelyras tinka darbui (47 pav.).
Reikia tikrinti šiuos nustaty
mus:
1) cilindrinio gulsčiuko ašis  tu
ri būti lygiagreti nivelyro vertika
liajai sukimosi ašiai VV;
2) vidurinis horizontalus siūlelis
turi būti statmenas nivelyro suki
mosi ašiai;
3) žiūrono vizavimo ašis ZZ turi
būti lygiagreti gulsčiuko ašiai 
47 pav. Nivelyro pagrindinės ašys
(ZZ//  ).
Pirmoji sąlyga tikrinama taip: žiūronas statomas lygiagrečiai dviem
kėlimo sraigtams, ir sferinio gulsčiuko burbulėlis įplukdomas į nulinę pa
dėtį. Žiūronas pasukamas 180˚ kampu ir žiūrima, ar gulsčiuko burbulėlis
išplaukė iš nulinės padėties. Išplaukus burbulėliui daugiau kaip per 1 pada
lą (2 mm), laikoma, kad sąlyga neivykdyta.
Antroji sąlyga tikrinama, 20–30 m atstumu nuo nivelyro pastačius
matuoklę. Vizuojama į matuoklę, išplukdžius gulsčiuką taip, kad ji būtų
matymo lauko krašte. Sukant nivelyrą stebima, ar nepajuda horizontalusis
siūlelis nuo pradinio taško.
Trečioji sąlyga tikrinama dvigubai niveliuojant.
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Tikrinami palyginti lygioje vietoje du taškai A ir B maždaug per 50 m
vienas nuo kito. Tuose taškuose lygiai su žeme įkalami nedideli kuoliukai,
ant kurių statomos matuoklės. Tiksliai viduryje pastatomas nivelyras, ir
per horizontaliai nustatytą žiūroną, daroma atskaita matuoklėje A, o paskui
– matuoklėje B (48 pav.).

48 pav. Nivelyro tikrinimas

Tiksliu nivelyru būtų gautos atskaitos a ir b, tačiau dėl žiūrono ir guls
čiuko ašių nelygiagretumo (vizavimo ašis su gulsčiuko ašimi sudaro kam
pą α) gaunamos klaidingos atskaitos a ir b. Kadangi atstumai iki matuoklių
yra vienodi, tai abiejų atskaitų klaida x yra vienodo dydžio.
X = a1 – a = b1 – b.
Taškų A ir B aukščių skirtumas toks:
h = a – b,
arba
h = a1 – b1,
t. y. niveliuojant iš vidurio gulsčiuko ir vizavimo ašių nelygiagretumo pa
klaida pasinaikina.
Norint įsitikinti ar nivelyras tikslus, reikia jį pastatyti viename linijos
gale, o matuoklę kitame, t. y. niveliuoti pirmyn. Gautas aukščių skirtumas
tarp taškų A ir B turi būti toks pats arba su ± 4 mm paklaida. Jeigu daugiau,
tai reguliuojamas gulsčiukas su pataisiniais sraigteliais, nustačius vizavi
mo ašį ant reikiamos atskaitos.
Sureguliavus tikrinama pakartotinai.
6. Techninis ir ketvirtos klasės niveliavimas
Techninis niveliavimas atliekamas tada, kai reikia sutankinti topogra
finių nuotraukų, statybos aikštelių aukščių pagrindą, taip pat tada, kai dir
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bami įvairūs trasavimo ir žymėjimo darbai. Niveliuojama ėjimais. Ėjimai
turi prasidėti ir baigtis valstybinio niveliavimo reperiais. Išimtiniais atve
jais, jei nėra valstybinio niveliavimo reperių, galima sudaryti uždarą ėjimų
sistemą. Niveliavimo linijos pažymimos pastoviais ar laikinais ženklais.
Niveliuojama viena kryptimi. Nivelyras statomas viduryje tarp matuoklių
10 m tikslumu. Tikrinama, kad ėjimo atstumų į užpakalinę matuoklę suma
nesiskirtų nuo atstumų sumos į priekinę matuoklę daugiau kaip 50 m. Jei
palankus vietovės reljefas vidutinis atstumas tarp nivelyro ir matuoklės ga
li būti 120 m, o maksimalus – net 200 m. Darbo tvarka stotyje tokia:
1) maždaug vienodu atstumu nuo matuoklių statomas nivelyras, stovo
kojos tvirtai įsmeigiamos į žemę;
2) žiūronas nukreipiamas į užpakalinės matuoklės juodąją pusę, cilin
drinio gulsčiuko burbulėlis išplukdomas į vidurį ir atskaičiuojama
matuoklėje;
3) žiūronas vizuojamas į priekinės matuoklės juodąją pusę, išplukdo
mas gulsčiukas ir atskaičiuojama matuoklėje;
4) vizuojama į priekinės matuoklės raudonąją pusę ir atskaitoma;
5) vizuojama į užpakalinės matuoklės raudonąją pusę ir atskaitoma.
Niveliavimo duomenys surašomi į žurnalą ir patikrinama, kaip atlik
tas niveliavimas stotyje, aukščių skirtumai, apskaičiuoti iš juodosios ir rau
donosios matuoklių pusių, turi skirtis ne daugiau kaip ± 3 mm. Jeigu skiria
si daugiau, niveliuoti reikia pakartotinai.
Baigus niveliuoti, skaičiuojamos aukščių skirtumų neatitiktys. Jei ėji
mas yra uždarasis, prasideda ir baigiasi tuo pačiu reperiu, tai tokio ėjimo
aukščių skirtumų suma turi būti lygi nuliui:

∑ h = 0.

Tačiau matuojant visada pasitaiko klaidų, todėl vietoje nulio gaunama
tam tikra neatitiktis fn

∑h = f .
n

Kai ėjimas prasideda ir baigiasi reperiais, kurių altitudės žinomos, tai
niveliavimo ėjimo neatitiktis tokia:

∑

h − ( H g − H p ),
fn =
čia Hg – pradinio reperio altitudė,
Hp – galinio reperio altitudė.
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Reikia patikrinti, ar gautos neatitiktys yra leistinosios. Techninio nive
liavimo ėjimams leistinosios aukščių skirtumų neatitiktys skaičiuojamos
pagal šias formules:
fh leist. = ± 50 mm

L,

fh leist. = ± 10 mm

n,

arba
čia L – ėjimo ilgis km,
n – ėjimo niveliavimo stočių skaičius.

7. Niveliavimo ženklai
Niveliavimo žen
klai – tai pastoviai įtvir
tinti taškai, kurių aukš
čiai arba altitudės yra
nustatytos vienu iš ni
veliavimo metodų. Jie
naudojami atliekant
įvairius geodezinius ir
topografinius darbus.
Remiantis niveliacijos
instrukcijos reikalavi
mais, visų klasių vals
tybinės
niveliacijos
linijoje kas 5 km turi
būti įtvirtinti pastovūs
geodeziniai ženklai,
vadinami reperiais.
Niveliavimo žen
klai skirstomi į grunti
nius reperius ir sieni
1 – gelžbetoninis stulpas, 2 – betoninė plokštė, 3 – ar nius reperius.
matūra, 4 – markė, 5 – metalinės apkabos, 6 – grunto
Gruntiniai repe
įšalimo riba, 7 – atpažinimo ženklas, 8 – apsauginė riai įkasami žemėje. Jie
plokštelė, 9 – žemės paviršius
būna įvairių konstrukci
49 pav. Valstybinio niveliacijos tinklo gruntinis reperis jų. Mūsų respublikoje
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naudojami gelžbetoni
niai stulpeliai, įkasami
į žemę žemiau įšalimo
ribos, būtinai turi savo
numerį (49 pav.).
Gruntinį reperį su
daro kvadratinio pjūvio
gelžbetoninis stulpas ir
betoninė plokštė, į ku
rią jis įstatomas. Stulpo
viršuje įbetonuojama
markė iš nerūdijančio
metalo. Markės galvu
tė sferinė. Niveliuojant
ant jos statoma matuok
lė ir randama galvutės
viršaus altitudė.
Vieno metro atstu
mu nuo gruntinio repe
rio statomas atpažinimo
ženklas. Prie šio ženklo
iš reperio pusės tvirti
nama apsauginė ketaus
50 pav. Sieninis reperis
plokštelė (160x220x5
mm) su užrašu „Valstybės saugomas geodezinis punktas“. Juoda spalva
užrašomas ženklo numeris.
Sieniniai reperiai montuojami į pastovių mūrinių statinių sienas, tiltų
atramas. Jie dažniausiai gaminami iš ketaus. Išorinėje dalyje užrašomas
jį pastačiusios organizacijos sutrumpintas pavadinimas ir reperio numeris
(50 pav.).
3-ios ir 4-os niveliacijos klasės sieniniai reperiai statomi mūrinių na
mų sienose maždaug 0,5 m virš žemės paviršiaus praėjus 3 – 4 metams
namą pastačius, o 1–os ir 2-os klasės – praėjus 7 – 8 metams. Niveliuojant
matuoklė statoma ant reperio viršaus. Greta ženklo sienoje pritvirtinama
apsauginė plokštelė.
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8. Ašies niveliavimas
Jei du niveliuojami taškai yra netoli vienas kito (iki 100 m) ir jų aukš
čių skirtumas ne didesnis kaip 3 m, tai tą aukščių skirtumą galima rasti
vieną kartą nivelyrą pastačius.
Jeigu reikia niveliuoti du žymiai vienas
nuo kito nutolusius taškus arba reikia ilgą li
niją, tai ją reikia padalyti į dalis ir kiekvieną
dalį niveliuoti atskirai.
Projektuojant kelius ar kanalus, reikia ni
veliuoti ilgą liniją. Tokia linija yra vadinama
niveliavimo ašimi, arba trasa, o linijos taškų
aukščių matavimo procesas – išilginiu ašies
(trasos) niveliavimu.
Prieš niveliavimą ašį reikia parengti,
atlikti piketavimą, t. y. padalyti atkarpomis,
kurių horizontalusis ilgis būtų 100 m. Kiek
vienos atkarpos galuose įkalami du kuoliukai
51 pav. Piketų žymėjimas
(51 pav.).
Vienas iš jų, vadinamas piketu, skirtas matuoklei pastatyti, įkalamas
lygiai su žemės paviršiumi. Antrasis, vadinamas sargeliu, įkalamas šalia
piketo. Ant jo užrašomas piketo numeris, ir niveliavimo metu lengviau ras
ti patį piketą. Linijos pradžioje įkalamas sargelis ir pažymimas nuliniu pi
ketu, o toliau einama didėjimo tvarka iki galinio piketo. Jeigu tarp dviejų
piketų yra būdingieji aukščių taškai, tai juose taip pat kalami kuoliukai
ir ant sargelio užrašoma atstumas nuo artimiausio užpakalinio piketo, pa
vyzdžiui 17 + 47. Tokie taškai va
dinami tarpiniais, arba pliusiniais,
taškais.
Jeigu trasoje reikia daryti po
sūkį, tai posūkio vietoje įkalamas
piketas ir išmatuojamas horizonta
lusis posūkio kampas φ.
Tiesiant kelius, kanalus ir kt.
statinius tenka daryti piketažą ir ni
veliuoti būsimą statinį ašies krypti
mi.
52 pav. Lanksmo elementai
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Vietovėje ta ašis pažymima kaip laužtinė linija, tarp kurios tiesiųjų
dalių matuojami kampai.
Kaip matyti iš 52 pav., iš pradžių buvo matuojama tiesė AM, taške M
padarytas posūkis, ir linija įgavo MC kryptį.
Vykdant darbus, linijoje AC buvo tęsiamas piketažas ir buvo niveliuo
jama bei matuojamas kampas AMC. Statant kelią ar kanalą, tokių posūkio
kampų palikti negalima, nes automobiliams judant, vandeniui tekant kana
lais reikia tokius kampus sušvelninti – paversti juos sklandžiomis kreivė
mis ar lanksmais.
Praktiškai tai reiškia, kad statant yra būtina laužtinę liniją AMC pa
keisti tam tikra kreive. Paprastai į kiekvieną projektuojamo statinio ašies
kampą įrašoma taisyklinga kreivė – dalis apskritimo – tam tikru spinduliu
R. Spindulio ilgiai parenkami pagal to projekto technines sąlygas.
Dėl to jau vykdant ašies piketažą tenka galvoti apie kampų pakeitimą
kreivėmis ir atlikti papildomus matavimus.
Po to, kai taške M bus išmatuotas kampas AMC, reikia parinkti krei
vės spindulį R ir pažymėti vietovėje tris pagrindinius kreivės taškus: tašką
A, arba kreivės pradžią (sutrumpintai – Kr.p.), tašką N, arba kreivės vidurį
(Kr.v.), tašką C, arba kreivės galą (Kr.g.). Minėtus taškus reikia matyti vie
tovėje, kad matytųsi bendrasis kreivės pasisukimas. Jei vietovė posūkyje
yra lygi, tai profilis pagal kreivę bus panašus į profilį pagal laužtinę liniją,
tai reiškia, kad niveliuoti galima tiesėmis ir per tuos piketus, kurie juose
pažymėti.
Kai posūkyje vietovė yra šlaituota ir kai kreivė atsitraukia toli nuo
kampo, tai šiais atvejais tenka piketus perkeldinėti į kreivę, o ne į laužtinę
liniją.
Taigi prie piketažo posūkiuose pažymima kreivės pradžia, kreivės vi
durys ir jos galas, o jei reikia, piketai perkeliami nuo tiesių į kreivę.
Visiems šiems veiksmams reikia papildomų skaičiavimų, daromų pa
gal atitinkamas formules. Iš 52 paveikslo matyti, kad posūkio kampas yra
lygus 1800, atėmus kampą AMC, ir jis lygus centriniam kampui φ, sudary
tam spindulių, kurie statmeni liečiamosioms AM ir MC. Šios liečiamosios,
lygios viena kitai, tyrinėjimuose vadinamos tangentėmis (T) ir skaičiuoja
mos pagal formulę:
AM = MC = T = Rtg φ/2,
čia R – duotasis spindulys ir φ = 1800 – < AMC.
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Dydis MN, arba pusiaukampinė (bisektrisė), apskaičiuojama pagal
formulę:
MN = B = Rsec φ/2 – R = R (sec φ/2 –1).
Kai piketuotojas prieina niveliavimo ašies posūkio kampą, jis pažy
mi ant piketo jo nuotolį nuo artimiausio piketo numerio, pavyzdžiui: 19 +
01,7.
Kadangi projektuojami darbai dažniausiai vykdomi ne tangenčių
kryptimis, bet pagal kreivę, tai reikia žinoti ašies ilgį ne pagal tangentes
– liečiamąsias, bet pagal kreives.
Tarp kreivės pradžios taško ir kreivės galo esąs lanko ilgis visada yra
trumpesnis už dvi liečiamąsias, kurios tą lanką apibrėžia.
Kreivės ilgis K skaičiuojamas pagal formulę:
K=

π ⋅ R ⋅ϕ 0
10 0

Trasos dažniausiai piketuojama pagal kreivę ir nuo kreivės pradžios
– toliau.
Jeigu trasa eina išreikšto reljefo vietomis, tai joje atliekamas dar ir
skersinis niveliavimas. Iš piketų ar tarpinių taškų yra keliami statmenys į
kairę pusę ir į dešinę pusę nuo trasos ir ties būdingaisiais taškais yra įkala
mi sargeliai, ant kurių užrašoma k 12, k 18, d 10, d 16 ir t.t.
Piketai yra laikini ženklai, kurie išlieka tik niveliavimo metu. Kad gali
ma būtų atstatyti trasą kai bus vykdomas projektas, tam pastatomi žinomų pa
stovūs reperiai (laikini ar pastovūs) aukščių. Reperiai statomi kas 1 – 2 km,
šiek tiek nuošaliau nuo trasos, kad vykdant projektą jie liktų neliečiami.
Trasos piketavimo darbų metu kartu braižomas ir abrisas. Tam popie
riaus lape per vidurį brėžiama tiesi linija, kuri atitinka niveliavimo ašį, joje
pažymima kiekvieno piketo pradžia ir pabaiga, užrašomi piketinių taškų nu
meriai, rodykle parodomi posūkiai, užrašomi pasisukimo kampai, pažymi
mi naudmenų pasikeitimai, perėjimai per kelius, upelius ir t.t. (53 pav.).
Po to, kai lauke atliktas piketažas (piketinių ir tarpinių taškų), visų tos
linijos taškai pradedami niveliuoti. Niveliuojant iš vidurio, nivelyras sta
tomas tarp piketų viduryje, o ant piketų statomos matuoklės. Jei nivelyrą
nepatogu pastatyti niveliavimo ašyje, tai jam parenkama patogi vieta šalia
trasos, bet atstumai iki matuoklių turi būti vienodi. Vieta, kurioje statomas
nivelyras, yra vadinama stotimi.
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53 pav. Ašies niveliavimo abrisas

Pastačius nivelyrą
ir atlikus gulsčiavimą,
matuoklėse atskaito
mos atskaitos. Atskai
tą matuoklėje galima
daryti tik tiksliai nusta
čius gulsčiuką.
Jei tarp dviejų
gretimų piketų aukščių
skirtumas yra didelis
(4 ar daugiau metrų),
tai tarp piketų įkalami
kuoliukai, ant kurių sta
tomos matuoklės, ir tie
taškai vadinami x (taš
kais). Atstumai iki šių
taškų
nematuojami.
Atskaitymo metu ma
tuoklė turi būti vertika
li. Kontrolė atliekama
stotyje, jei iš juodųjų
ir raudonųjų atskaitų
apskaičiuoti aukščių
skirtumai
nesiskiria
daugiau kaip 3 mm,
tai rodo, kad atskaitos
matuoklėje teisingos.
Suklydus
atskaitant
matuoklėje ar užrašant
žurnale, klaidingi skai
čiai užbraukiami ir ki
toje vietoje parašomi
teisingi. Atskaitos žur
nale surašomos aiškiai
netrinant ir netaisant į
specialų žurnalą (6 len
telė).
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6 lentelė. Techninės niveliacijos žurnalas
Nivelyras Nr. __________________ 		
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Vykdytojas _____________________

Techninės niveliacijos žurnale apskaičiuojame aukščių skirtumą tarp
piketų. Aukščių skirtumas h randamas tarp juodosios ir raudonosios ma
tuoklių pusių. Aukščių skirtumas h skaičiuojamas tarp juodųjų matuoklių
pusių ir tarp raudonų matuoklių pusių, jis negali skirtis daugiau kaip 3 mm.
Aukščių skirtumas h apskaičiuojamas pagal formulę:
h = a – b,
čia a – atskaita matuoklėje atgal, išreikšta mm,
b – atskaita matuoklėje pirmyn, išreikšta mm.
Apskaičiuojame h tarp Rp17 ir 1 piketo:
h = 2451 – 1172 = +1279 (juodoji matuoklės pusė),
h = 7134 – 5852 = +1282 (raudonoji matuoklės pusė).
Galutinis rezultatas yra vidutinė aukščių skirtumo h reikšmė, lygi
1280 mm.
Skaičiuojant aukščių skirtumų vidurkius, laikomės reikalavimų: 0926
ir 0927, tad rašome 0926 – porinis.
Aukščių skirtumas gali būti teigiamas ir neigiamas.
Niveliavimo žurnale atliekama puslapių kontrolė, t. y. susumuojamos
matuoklės atskaitos atgal ∑a ir suma rašoma skilties gale. Po to susumuoja
mos matuoklės atskaitos pirmyn ∑p. Paskui susumuojame išmatuotų aukš
čių skirtumų skiltį ∑h ir galų gale susumuojame aukščių skirtumų viduti
nes reikšmes ∑hvid.
Jeigu skaičiavimai teisingi, turi būti šių sumų lygybė:
∑a − ∑ p ∑h
=
= ∑ h vid.
2
2
Jei ašies trasos abu galai susieti su tikslesniais reperiais A ir B, tai ni
veliavimo ėjimo neatitiktis skaičiuojama pagal formulę:
ƒh = ∑hpr – (HRpB – HRpA).
čia ∑hpr = h1+ h2 + h3 + …+hn – aukščių skirtumų suma nuo reperio A iki
reperio B.
Mūsų pateiktame pavyzdyje Rp17 ir Rp31 yra tikslesnio ėjimo, ir jų al
titudės yra žinomos.
Reikia patikrinti, ar gautoji neatitiktis yra leistinoji. Leistinoji tech
ninio niveliavimo ėjimo aukščių skirtumų neatitiktis skaičiuojama pagal
vieną iš formulių:
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ƒhleist. = 50 L mm
arba
ƒhleist. = 10 n mm,
čia L – ėjimo ilgis km, n – ėjimo stočių skaičius.
Antroji formulė taikoma tik tada, kai per 1 km ilgio ėjimą susidaro
daugiau kaip 15 stočių.
Mūsų pavyzdyje ∑hpr = +4,642 m, o ∑hteorinis = HRp31 – HRp17 = 27,920
– 23,264 = +4,656 m,
ƒh = ∑hpr – ∑hteorinis = 4,642 – 4,656 = -14 mm,
ƒhleist. = 50 L , mm = 50 0, = ±42,5 mm.
Jeigu gauta aukščių skirtumų neatitiktis yra mažesnė už leistinąją, tai
ji paskirstoma su priešingu ženklu kiekvienai stočiai po lygiai.
Mūsų atveju gauta neatitiktis ƒh yra lygi – 14 mm, o leistinoji ƒhleist.
– ± 42,5 mm. Gauta neatitiktis yra mažesnė už leistinąją, t. y. atitinka tiks
lumo reikalavimus, tad ir išdėstoma į visas stotis su priešingu ženklu. Neati
tiktis gauta su neigiamu ženklu, tad apskaičiuotų aukščių skirtumų pataisų
ženklas teigiamas, ir tuomet gauname patikslintus aukščių skirtumus. Pas
tarųjų suma lygi +4,656, t. y. lygi ∑hteorinis.
Piketų altitudės skaičiuojamos naudojant patikslintus aukščių skirtu
mus pradedant nuo pradinio reperio altitudės pagal formulę:
Hn = Hn-1 + h1,
čia Hn – gretimo taško altitudė
Hn-1 –ankstesnio taško altitudė,
h – patikslintas aukščių skirtumas tarp jų.
Mūsų atveju Hpk1= HRp17 + h = 23,264+1,282 = 24,546 m.
Tarpinių taškų altitudės yra skaičiuojamos per instrumento horizontą.
Instrumento horizontas skaičiuojamas tik tose stotyse, kur yra tarpinių taš
kų. Instrumento horizontas randamas pagal formulę:
Hi = Hpk + V,
čia Hpk – piketo altitudė,
V – atskaita juodojoje matuoklės pusėje, stovinčioje tame pikete.
Mūsų pavyzdyje antros stoties instrumento horizontas Hi toks:
Hi= Hpk1+V = 24,546+2,587 = 27,133 m.
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Patikslinant instrumento horizontą toje pačioje stotyje reikia apskai
čiuoti ir pagal antrą tašką:
Hi= Hpk2+V1 = 25,992+1,143 = 27,135 m.
Teisingu instrumento horizontu laikoma vidutinė jo reikšmė, apskai
čiuota pagal abu piketus. Mūsų atveju 2 stoties instrumento horizontas
toks:
Hi2 =
Tarpinių taškų altitudės randamos pagal formulę:
Hi = Hi – t,
čia Hi – stoties, kur yra tarpinis taškas, instrumento horizontas,
t – tarpiniame taške stovinčios matuoklės atskaita juodojoje jos pusė
je.
Mūsų pavyzdyje rasime tarpinio taško 1+78 altitudę:
H1+78 = HI –t = 27,134 – 0,615 = 26,519m,
čia Hi – 2 stoties instrumento horizontas,
t – matuoklės, stovinčios tarpiniame taške, atskaita.

9. Ašies niveliavimo profilio sudarymas
Baigus skaičiuoti taškų altitudes, sudaromas išilginis ir skersiniai
niveliavimo ašies profiliai. Profilis braižomas milimetriniame popieriuje
dviem masteliais – horizontaliuoju ir vertikaliuoju. Horizontalusis mastelis
1:1000, 1:2000 bei 1:5000. Kad geriau matytųsi reljefo nelygumai, vertika
lusis mastelis pasirenkamas daug stambesnis negu horizontalusis, 1: 100,
1 : 200 (54 pav.).
Sudarius profilį, galima nubrėžti būsimojo įrenginio projektinę liniją.
Projektinė linija brėžiama atsižvelgiant į technines projekto sąlygas ir į
ekonomines priežastis. Taigi projektinė linija brėžiama taip, kad išsilygintų
darbų apimtys, t. y. kokį žemės kiekį nukasame, tiek ir užpilame. Projekti
nės linijos lūžiai daromi ties piketais arba ties tarpiniais taškais, kad būtų
žinomas atstumas. Ji brėžiama raudonu tušu.
Projektinės linijos nuolydis yra dviejų taškų aukščių skirtumo h santy
kis su horizontaliuoju atstumu d tarp taškų.

i=

h
.
d
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54 pav. Išilginis ašies profilis

Nuolydis reiškiamas procentais arba promilėmis:

i=

h
h
⋅ 100
i = ⋅ 1000
d
d
% ir
‰.

Taškai, kur projektinė linija kerta žemės paviršių, yra vadinami nu
liniais. Jei reikia apskaičiuoti nulinių taškų altitudes, skaičiuojami atstu
mai nuo piketo iki nulinio taško ir nuo nulinio taško – iki kito piketo (55
pav.).

55 pav. Nulinis taškas

Pagal panašių trikampių požymius galime parašyti santykį:

d1 d 2
=
,
α
b
a
d1 =
⋅ D,
a+b
b
ir d 2 =
⋅D
a+b
čia a – darbo aukštis 2+0 pikete, b – darbo aukštis 3+0 pikete, D – atstu
mas tarp piketų;
d1 – atstumas nuo piketo iki nulinio taško,
d2 – atstumas nuo nulinio taško iki piketo.
Kontrolė:

D = d1 + d 2 .
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Nulinių taškų juodosios ir raudonosios altitudės yra vienodos.
Baigus išilginio profilio sudarymo darbus, braižomi skersiniai profi
liai. Jie braižomi stambaus mastelio (1:50 ÷ 1:200). Ilgiams ir aukščiams
dažniausiai imamas vienodas mastelis. Projektuojamieji skersiniai profiliai
braižomi raudonu tušu.

10. Apskritiminės kreivės ir jų žymėjimas vietovėje
Parenkant trasas ir statant inžinerinius statinius, dažnai tenka vieto
vėje pažymėti įvairias kreives (apskritimus, elipses ir kt.) ar kreivių dalis,
kuriomis jungiamos gretimos trasos atkarpos.
Apskritiminė kreivė vietovėje žymima dviem etapais: parenkant trasą
pažymimi pagrindiniai jos taškai, statybos metu pažymima detaliai. Deta
liai pažymėti apskritiminę kreivę galima įvairiais metodais, jie parenkami
atsižvelgiant į vietovės sąlygas ir reikiamą tikslumą. Kreivei žymėti yra
penki pagrindiniai metodai: stačiakampių koordinačių, polinių koordina
čių, pratęstų stygų , daugiakampių ir stygų.
Dabar kreivės pradžios ir galo taškus reikia taip sunumeruoti, kad
ir toliau nuo kreivės galo esantys piketai ir atstumai būtų teisingi, būtent,
ne tiek, kiek buvo išmatuota matuojant liečiamosiomis, bet koks atstumas
pagal kreivę.
Todėl apskaičiuojama šitaip:
_ Kampo posūkio padėtis... Pk 9 + 01,7
T
3 + 21,7
Pk 5 + 80,0
Kr. Pr.
+
K
6 + 22,5
Kr. G
Pk 12 + 02,5
Šie skaičiai užrašomi ant kuoliukų ir nuo kreivės galo Pk 12 + 02,5
numeruojama toliau, būtent atmatuojama 97,5 m, gaunamas 13 piketas, o
toliau piketai kalami kas 100 m.
Tiesiant kelią ar kanalą būtina šio statinio ašį kreivėje pažymėti smul
kiau, todėl pačią kreivę reikia padalinti nedidelėmis atkarpomis (10–20 m)
arba, kaip sakoma, detaliai kreivę žymėti.
Kreivė detaliai žymima anksčiau minėtais metodais.
Stačiakampių koordinačių metodas. Laikoma, kad stačiakampių
koordinačių pradžia yra kreivės pradžioje, o abscisių ašis – tangentė T.
64

Stačiakampių koordinačių
metodu apskritiminę kreivę gali
ma sužymėti dviem variantais:
pasirenkant abscisės reikšmę (il
gį) x arba lanko ilgį  (56 pav.).
Pasirinkus abscisę x, gali
ma rasti ordinatę:
Y = R − R2 − x2 .
Dažnai y pakanka skaičiuo
ti pagal šią formulę:
56 pav. Detalus nusmaigymas stačiakampių
koordinačių metodu

Y=

x2
.
2R

Žymint apskritiminę kreivę
pagal antrąjį variantą, laisvai pa
sirenkamas lankas  ir skaičiuojamas jį atitinkantis centrinis kampas λ:
λ=

10 0 ⋅ 
.
πR

Tada

X1 = R ⋅ sin λ ,

Y1 = R (1-cos λ),
čia R – kreivės spindulys
Kitų taškų koordinatės skaičiuojamos taip:
x2 = R ⋅ sin2λ; y2 = R – Rcos2λ = R (1 – cos2λ),
x3 = R ⋅ sin3λ; y3 = R (1 – cos3λ) ir t.t.

11. Ploto niveliavimas
Išilginis niveliavimas kartu su skersiniais ėjimais gaunamas tik siau
ros žemės juostos reljefo vaizdas. Labai dažnai prireikia išreikšti didesnio
ploto paviršiaus reljefą, tuomet atsiranda ištisinio niveliavimo, o ne kuria
nors viena kryptimi būtinumas.
Geometrinis ploto niveliavimas atliekamas įvairiais būdais. Niveliavi
mo būdo parinkimas priklauso nuo ploto didumo, reljefo pobūdžio ir pla
no paskirties. Dažniau plotai niveliuojami kvadratų arba lygiagrečių linijų
metodais.
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Kvadratų metodas. Visas matuojamasis plotas suskirstomas tam tik
ro dydžio kvadratais, kurių kraštinių ilgis priklauso nuo reljefo banguotu
mo ir plano mastelio bei paskirties. Planą darant stembesniu masteliu ir
norint tiksliau pavaizduoti mažiausius vietovės, turinčios sudėtingą reljefą,
nelygumus, kvadratai daromi mažesni, ir atvirkščiai, jei reljefas palyginti
gana lygus, kvadratų kraštinės daromos ilgesnės.
Dėl paminėtų sąlygų kvadratų kraštinių ilgis gali būti nuo 10 iki 100 m.
Duotojo plano piketavimo darbai pradedami vietovę apžiūrint ir pa
renkant kvadrato kraštinės ilgį – labai svarbu, kad kiekviename kvadrate
esantį žemės paviršių būtų galima laikyti plokštuma. Jei kuriame nors kvad
rate yra charakteringų reljefo formų taškų, tai jie pažymimi papildomais
matavimais. Kampai matuojami teodolitu, o linijos – juosta arba rulete.
Kvadratų viršūnėse įkalami piketai, ir sargeliai žymimi raide ir skait
meniu.
Planui orientuoti piketavimo metu reikia išmatuoti vienos linijos azimutą.
Kvadratai niveliuojami dvejopai: 1) stojant su nivelyru kiekviename
kvadrate ir 2) iš vienos
stoties niveliuojant dau
giau kvadratų.
Pirmasis būdas taiko
mas tada, kai būna dideli
kvadratai arba vietovė tu
ri didesnių nuolydžių (57
pav.).
Iš abiejų stočių išma
tuoti aukščių skirtumai tu
ri būti lygūs
57 pav. Kvadratų tinklas
(b-b’ = b1 – b1′ )
arba kryžminių atskaitų sumos turi būti lygios
(b+ b1′ = b1+b’)
Skirtumai turi būti ne didesni kaip 3 mm.
Apskaičiuotos aukščių skirtumų reikšmės gaunamos po du kartus.
Abi reikšmės neturi skirtis daugiau kaip 3 mm. Galutinė reikšmė – abiejų
aukščių skirtumų vidurkis.
Antruoju būdu plotai niveliuojami tada, kai kvadratų kraštinės būna
trumpos ir vietovėje nėra didelių polinkių (58 pav.)
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58 pav. Ploto niveliavimo kvadratais abrisas
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Parinkus vietą, iš kurios būtų galima išniveliuoti daugiau piketų ir
pastačius nivelyrą, daromos atskaitos ant piketuose pastatytų matuoklių.
Gautos atskaitos rašomos į žurnalą. Baigus darbą stotyje S1, pereinama į
kitą stotį ir sudaromas uždaras ėjimas.
Baigus niveliuoti, pirmiausia apskaičiuojami ryšio taškų aukščių skir
tumai, o paskui – altitudės. Tarpinių piketų altitudėms rasti reikia apskai
čiuoti instrumento horizontus.
Apskaičiavus visų taškų altitudes, sudaromas ploto niveliavimo pla
nas. Kvadratų viršūnėse tušu braižomi maži skrituliukai ir surašomos altitu
dės, o paskui yra brėžiamos horizontalės (59 pav.).
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12. Reljefo vaizdavimas

59 pav. Ploto niveliavimo planas

Reljefą sudaro įvairūs
žemės paviršiaus nelygumai
– iškilimai ir įdubimai. Be
detalaus reljefo pažinimo ne
įmanoma suprasti tarpusavio
ryšio tarp atskirų gamtinių
kraštovaizdžio elementų. Visa
tai rodo, kad reikia tiksliai bei
visiškai pavaizduoti reljefą
planuose bei žemėlapiuose.
Norint teisingai pavaiz
duoti reljefą plane, reikia mo
kėti pažinti jį vietovėje. Kai
kurių vietovių reljefas labai
sudėtingas ir įvairus. Vieto
vės reljefą daugiauia sudaro
šie elementai: kalnas, dauba,
slėnis, kalnagūbris ir balnakal
nis.
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Jų vandens tekėjimo kryptys tokios:

Kalnas (kalva)

Dauba

Slėnis

Kalnagūbris

Balnakalnis

Reljefas yra vaizduojamas įvairiais būdais. Iš visų žinomų vaizdavi
mo būdų šiuo metu dažniausiai naudojamas reljefo vaizdavimas horizonta
lėmis arba izohipsėmis.
Horizontalėmis vadinamos linijos, jungiančios vienodų aukščių taš
kus. Horizontalės susidaro tariamai pjaustant vietovės reljefą plokštumo
mis, lygiagrečiomis lygio pavir
šiui. Jei pirmosios plokštumos
aukštis nuo jūros lygio yra 54 m,
tai visų pjūvio linijos taškų altitu
dės yra taip pat lygios 54 m (60
pav.).
Atstumai tarp plokštumų, ar
ba aukščių skirtumai h, tarp dvie
jų gretimų horizontalių imami
vienodi ir vadinami horizontalių

60 pav. Kalnas

laiptu. Laipto dydis priklauso nuo
plano mastelio ir reljefo pobūdžio.
Smulkesnių mastelių ir kalnuotose
vietovėse horizontalės brėžiamos
didesniu laiptu (ir atvirkščiai).
Pvz.; M 1:5000, kalnuotoje vie
tovėje h = 5,0, 10,0 m, o lygumų
– 2,0; 1,0 arba net 0,5 m.
M 1: 2000, kalnuotoje vieto
vėje h = 2,0 m, o lygumų – 1,0 ir
0,5 m.
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61 pav. Dauba

Ant horizontalių parašyti skaičiai reiškia jų altitudes. Skaičiai visada
rašomi taip, kad skaičiaus viršus būtų į kalną. Kaip yra horizontalėmis vaiz
duojama dauba pateikiama 61 paveiksle.
Plano su horizontalėmis skaitymui palengvinti prie uždarų horizon
talių yra žymimi brūkšneliai – kalnabrūkšniai. Jie brėžiami šlaito nuoly
džio kryptimi.
Pagrindiniai horizontalėmis pavaizduoti reljefo elementai pateikiami
62 pav.

a
a – slėnis,

b		c
b – kalnagūbris,
c – balnakalnis
62 pav. Reljefo formos

Turint planą bei žemėlapį, kuriame reljefas yra atvaizduotas horizon
talėmis, galima gauti įvairiems tikslams reikalingus duomenis, spręsti įvai
rius projektavimo darbams reikalingus uždavinius:
a) nustatyti taško altitudę;
b) rasti linijos nuolydį;
c) nubrėžti vienodo nuolydžio liniją;
d) nustatyti baseino plotą.
Upės baseinu vadinamas tas plotas, iš kurio į upę suteka kritulių van
duo. Norint nustatyti tokio ploto ribas, reikia plane išbrėžti vandenskyros
liniją, kuri skiria gretimų upelių baseinus.
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DIDELIŲ PLOTŲ NUOTRAUKOS PRINCIPAI
Nedidelių žemės plotų nuotraukos šiuo metu pakankamai tiksliai pa
daromos teodolitu ir juosta.
Iš patirties žinoma, kad matuojant tą pačią liniją arba tą patį kampą
keletą kartų, kiekvieno matavimo rezultatas šiek tiek skiriasi nuo kitų ma
tavimų rezultatų. Skirtumai susidaro todėl, kad matuojant pasitaiko neiš
vengiamų klaidų. Dėl šių klaidų gaunamos neatitiktys, kurias paskirstant,
tenka taisyti lauko matavimų duomenis.
Kuo didesnis matuojamasis plotas, tuo daugiau susikaupia klaidų, tuo
planas mažesnio tikslumo.
Paklaidų susikaupimo išvengiama, kai teritorijoje, kurioje numatoma
daryti plotų nuotraukas, pirmiausia sudaromas vientisas viso šio ploto geo
dezinis pagrindas. Geodezinį pagrindą sudaro pastoviais ženklais vietovėje
paženklinti taškai su žinomomis koordinatėmis, nustatytomis atitinkamais
tiksliais matavimais bei skaičiavimais. Šie taškai sudaro kiekvienos tam
– tikro ploto daromos nuotraukos pagrindą.
Sudarant atskiro ploto nuotrauką, visuomet poligonas turi būti sieja
mas prie artimiausių geodezinio pagrindo punktų (63 pav.).

63 pav. Poligono susiejimas su geodezinio pagrindo punktu

Norint poligoną ABCDE susieti su geodezinio pagrindo tašku G, rei
kia išmatuoti ryšio linijas DF ir FG kampus β. Turint duomenis, iš linijos
HG žinomo azimuto ir kampų β gaunamas poligono skaičiavimams reika
lingas pradinis azimutas, o žinodami taško G koordinates apskaičiuojame
pagal žinomas formules visų taškų koordinates.
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Taip vykdant darbą, visos nuotraukos būna orientuotos pagal bendrą
meridianą, o atskirų nuotraukų taškai įeina į bendrą koordinačių sistemą,
todėl dalimis padarytas didelio ploto nuotraukas galima panaudoti viso plo
to vientisam planui sudaryti.
Geodeziniam pagrindui sudaryti taikomi specialūs tikslūs matavimo
metodai – astronominis ir geodezinis –taip nustatomos tam tikrų Žemės
paviršių taškų koordinatės.
Pagrindui sudaryti geodeziniu metodu taikomos trianguliacija ir poli
gonometrija.

1. Trianguliacija
Visų mastelių topografinėms nuotraukoms ir kitiems geodeziniams dar
bams valstybinis geodezinis pagrindas seniau buvo sudaromas trianguliacijos
būdu. Trianguliacija yra trikampių tinklas, sudarytas būsimos nuotraukos plote.
Labai tiksliai išmatuojama viena linija – bazė AB, paskui kitų trikam
pių matuojami tik kampai ir pagal sinusų teoremą apskaičiuojamos trikam
pių kraštinės (64 pav.).

64 pav. Trianguliacija

Astronominiu būdu nustačius vienos linijos AB galo koordinates ir
linijos azimutą, galima apskaičiuoti visų trikampių kraštinių azimutus ir
viršūnių geodezines koordinates. Iš čia galima daryti išvadą, kad triangulia
cijos būdu nustatant taškų koordinates didesnę matavimų darbų dalį sudaro
trikampių kampų matavimas.
Trianguliacijos trikampių kraštinės yra gana ilgos. Pradinei kraštinei
– bazei AB gauti sudaromas rombo formos bazės tinklas AaBb. Specialiais
instrumentais tiesiogiai išmatavus rombo įstrižainę ab ir visus kampus, ap
skaičiuojamas bazės AB ilgis.
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Trianguliacijos tikslumui nustatyti trikampyje GDE apskaičiuojamas
linijos DE ilgis ir jis lyginamas su jos ilgiu, kai buvo apskaičiuotas jos ilgis
pagal lauke išmatuotą bazę de.
Priklausomai nuo tikslumo ir trikampių didumo trianguliacijos tinklai
skirstomi į 4 klases (7 lentelė).
7 lentelė. Atskirų klasių trikampių kraštinių ilgiai ir
kampų matavimo tikslumas
Trianguliacijos klasė
I
II
III
IV

Vidutinis trikampių kraštinių
ilgis (km)
20 – 25
7 – 20
8
2–5

Vidutinė kvadratinė kampo mata
vimo paklaida
±0”,7
±1”,0
±1”,5
±2”,0

Projektuojant trian
guliacijos tinklą, taškai
vietovėje parenkami taip,
kad iš kiekvieno trikam
pio viršūnės būtų matomi
gretimų trikampių taškai.
Visi taškai vietovėje pa
ženklinami ilgalaikiais
ženklais, vadinamais cen
trais (65 pav.).
Kad matuojant kam
pus, vietovės augmenija
ir kiti daiktrai nekliudytų
matyti aplinkinių taškų,
taškuose pastatomi laiki
ni ženklai, vadinami sig
65 pav. Trianguliacijos ilgalaikiai ženklai
nalais (66 pav., a) ir pira
midėmis (66 pav., b).
Signalai statomi tada, kai nuo žemės nesimato aplinkinių taškų. To
kiu atveju instrumentas statomas ant signale įrengto specialaus staliuko.
Piramidė statoma tik tam, kad būtų matyti taškai, į kuriuos vizuojama. Šie
ženklai reikalingi tol, kol matuojama.
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a – signalas

b – piramidė

66 pav. Trianguliacijos laikini ženklai

2. Poligonometrija
Poligonometrijos metodu sudarant geodezinį pagrindą, vietovėje daro
mi ėjimai bei poligonai. Pagal tam tikrus metodus specialiais tikslais instru
mentais išmatavus linijas bei kampus ir atlikus atitinkamus skaičiavimus,
gaunamos taškų koordinatės. Ten, kur yra atlikta trianguliacija poligono
metriniais ėjimais, susiejant juos su trianguliacijos punktu, sutankinamas
geodezinio pagrindo tinklas. Poligonometrija, kaip ir trianguliacija, pagal
tikslumą ir ėjimų ilgius skirstoma į klases.
Trianguliacijos ir poligonometrijos metodais sudaromas vadinamasis
planinis geodezinis pagrindas.
Ženklai, kuriais žymimi vietovės taškų aukščiai nuo jūros lygio, va
dinami reperiais. Reperių altitudės nustatomos geometrinio niveliavimo
būdu. Valstybinis aukščių pagrindas sudaromas atliekant I – IV klasių nive
liavimus. I klasės niveliavimas yra tiksliausias.
77

SPECIALIOSIOS NUOTRAUKOS
1. Požeminių komunikacijų nuotrauka
Požeminėms komunikacijoms eksploatuoti, rekonstruoti ir plėsti rei
kalingi jų planai ir profiliai. Požeminių komunikacijų planai bei profiliai
sudaromi, kai statomos naujos komunikacijos bei jų įrenginiai arba kai in
ventorizuojamos esamosios.
Naujų komunikacijų ir jų įrenginių nuotrauka daroma statybos me
tu, dar neužpylus tranšėjų. Atliekant nuotraukas, reikia nustatyti vamzdžių
vidaus ir išorės skersmenis ir užfiksuoti komunikacijų posūkio bei lūžio,
vamzdžių sujungimo (dujotiekyje) taškus, kreivių pradžią, vidurį ir galą,
šulinių, sifonų, hidrantų ir bendrai visų tinklo įrengimų centrus. Šie taškai
priderinami kas 30 m, o kabelinių komunikacijų taškai ir įrenginių centrai
– kas 40 m. Neužstatytoje vietovėje naujos komunikacijos ir jų įrenginiai
priderinami prie teodolitinių ėjimų, ir apskaičiuojamos komunikacijų taš
kų koordinatės. Užstatytoje vietovėje dangčių centrai priderinami prie ka
pitalinių pastatų ar statinių linijiniu užkirčiu trimis linijomis, ne ilgesnėmis
kaip 20 m.
Šulinių skersmenims matuoti naudojama sustumiama matuoklė arba
specialus skriestuvas – vidmatis. Vamzdžių skersmenys šulinyje gali būti
nustatomi niveliuojant arba išmatuojant rulete.
Požeminių komunikacijų planas braižomas naudojantis tos vietovės
stambaus mastelio topografiniu planu.
Sudarant požeminių komunikacijų ir jų įrenginių profilius nuo geo
dezinio pagrindo taškų reikia niveliuoti šiuos taškus: šulinio žiedą, žemės
paviršių, vandentiekio, dujotiekio ir kitokių vamzdžių viršų, posūkio, lūžio
(profilyje) ir priderinamuosius taškus tiesiuose tarpuose. Niveliuojama pa
gal techninės niveliacijos metodiką.
Komunikacijų išilginiame profilyje įrašomi šulinių, kamerų ir piketų
numeriai, atstumai tarp šulinių, nuolydžiai, piketų ir vertikaliojo lūžio taš
kų altitudės, vamzdžių medžiaga, jų skersiniai pjūviai, viršaus ir apačios al
titudės, natūralaus ir projektuojamo žemės paviršiaus altitudės bei reperiai,
nuo kurių buvo niveliuojama.
Horizontalinė esamų požeminių komunikacijų nuotrauka daroma taip
pat, kaip ir naujų komunikacijų. Pažymint plane komunikacijų trasas, rei
kia atsiminti, kad trasos tarp kanalizacijos ir telefono šulinių yra tiesios.
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Elektros kabelių ir metalinių vamzdžių trasų padėtį galima nustatyti specia
liu prietaisu – kabelio ieškikliu.
Kabelio ieškiklis KU-2 dirba pagal indukcijos principą. Nustatant tra
sos planinę padėtį, leidžiama garsinio dažnumo srovė, kuri aplink kabelį
sudaro kintamos srovės magnetinį lauką. Priartinus imtuvo rėmelį prie ka
belio arba prie metalinio vamzdžio, rėmelyje atsiranda srovė, kuri per stip
rintuvą pasiekia telefoną.
Su kabelio ieškikliu dirbama šitaip.
Imtuvo rėmelis sta
tomas horizontaliai. Jis
traukiamas
maždaug
statmenai kabelio trasai.
Priartinus imtuvo rėmelį
prie kabelio, pasigirsta
garsas, kuris stipriausiai
girdimas, kai imtuvo rė
melis esti virš kabelio.
Traukiant imtuvo rėme
lį tolyn, garsas dingsta.
Taip galima nustatyti
kabelio trasos zonos ri
67 pav. Kabelio padėties nustatymas
bas a ir b. Paskui imtuvo
rėmelis statomas vertikaliai
ir traukiamas statmenai ka
belio zonai. Pasiekus verti
kaliąją plokštumą, einančią
per kabelio centrą, garsas
dingsta. Taip ± 5 cm tikslu
mu nustatoma kabelio plani
nė padėtis (67 pav.).
Norint nustatyti, kokia
me gylyje h įkastas kabelis,
imtuvo rėmelis statomas
45° kampu ir taip traukia
mas statmenai kabelio tra
sai. Išnykus garsui, šis taš
68 pav. Kabelio gylio nustatymas
kas pažymimas (68 pav.).
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2. Topografiniai geodeziniai darbai, sudarant upės naudojimo schemą
Sudarant upės naudojimo schemą, reikalingas upės išilginis profilis, t.
y. upės vidurio arba farvaterio vertikalus pjūvis. Sudaromas mažų neplaukio
jamų upių upės vidurio profilis, o didelių upių sudaromas farvaterio profilis.
Išilginio profilio ilgių mastelis imamas toks pat, kaip turimo topografi
nio žemėlapio. Jame pažymimas upės dugnas, vandens lygiai ir jų altitudės
bei nuolydžiai, inžineriniai įrenginiai bei statiniai, hidrometrinės stotys,
vandens matavimo postai, reperiai, abu krantai ir kt.
Sudarant upės išilginį profilį, reikia pastatyti vandens matavimo pos
tus (v.m.p.), paruošti vietovėje geodezinį aukščių pagrindą, išmatuoti upės
gylius ir redukuoti vandens horizontus tuo pačiu laiko momentu.
Prie kiekvienos didesnės upės ar ežero yra įrengtos hidrometrinės sto
tys ar pastovūs v.m.p., kuriuose stebimas vandens lygis. Upės išilginiam
profiliui sudaryti tų postų nepakanka, – reikia dar pastatyti laikinus v.m.p.
Paprasčiausias laikinas v.m.p yra medinis kuolas, įkaltas sulig vandens ly
giu, upės krante – reperis. Vandens lygis matuojamas nuo kuolo viršaus, ku
rio altitudė nustatoma nuo reperio. Taip randama vandens lygio altitudė.
Upės aukščių geodezinio pagrindo taškai (reperiai) statomi pastovūs
ir laikini (mediniai). Pastovūs – kas 6 km ir laikini – kas 2 – 3 km. Reperiai
turi būti netoli upės, būdingose upės profilio vietose prie intakų, hidrotech
ninių įrenginių, vandens matavimo postų ir pan.
Vandens lygį upėje arba jos dalyje tuo pačiu momentu galima nusta
tyti dviem būdais:
1) vienu sutartu momentu (±30 min) visoje tiriamojoje upės dalyje
įkalami kuoliukai sulig vandens paviršiumi ir jie niveliuojami;
2) tiriamosios upės dalis padalijama ruožais po 20 – 30 km ir ties ruo
žų ribomis pastatomi laikini v.m.p. Kiekviename ruože nustatomi
vandens lygiai tuo pačiu momentu, o paskui visos upės ar jos dalies
vandens lygiai redukuojami į vieno momento lygį.
Kadangi dirbant pirmuoju būdu reikia daug žmonių , tai dažniausiai
taikomas antrasis būdas.
Į vieno momento lygį vandens horizontai redukuojami toliau aprašytu
būdu.
Tarkime, kad taškuose A ir B yra vandens matavimo postai, kuriuose
birželio 10 d. vandens lygio altitudė buvo H’A ir H’B, o birželio12 d. – HA ir
HB. Vandens lygis per dvi paras pakilo:
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h1= HA -H’A,
h2 = HB – H’B.
Nustatysime, kokia turėjo būti vandens lygio altitudė taške C birželio
10 d., jei birželio 12 d. ji buvo HC (69 pav.).

69 pav. Vieno momento vandens lygio nustatymas

Iš paveikslo matome:
H’C = HC – h1 –Δh.
Tardami, kad h1 ir h2 kito proporcingai atstumui, rašome:

∆h h2 − h1
=
S1
S
ir

H c′ = H c − h1 −

S1
(h2 − h1 ) .
S

Apskaičiavimas patikrinamas taip:

H c′ = H c − h2 +

S2
(h2 − h1 ) .
S

Upės ir ežero dugno altitudės nustatomos, išmatavus gylius.
Upėse gyliai matuojami pagal skersinius profilius. Upės skersiniai
profiliai sudaromi būdingose vietose. Taškai skersiniuose profiliuose vie
nas nuo kito turi būti nutolę per 1/20 – 1/50 upės pločio.
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Jei upė neplati, tai skersai ištempiama virvė arba plieninis lynas su
pažymėtais atstumais. Valtimi plaukiama pagal lyną ir įvairiose vietose
matuojami upės gyliai. Prieš pradedant ir baigus matuoti niveliuojamas
vandens lygis.
Jeigu upė plati ir vandens greitis didesnis kaip 1 m/s, upės gyliai ma
tuojami užkirčiais. Tam naudojama menzula (70 pav.).

70 pav. Upės gylio matavimo schema

Bet kuriame upės krante parenkama magistralė. Tam matuojamos lini
jos tarp reperių, jos suskirstomos į atskirus ir nedidelius tarpus – pažymint
kuoliukais ir atitinkamais užrašais. Pvz., taškuose statomos gairės, o gerai
matomoje vietoje – menzula. Valtimi su matavimo kartele plaukiama pagal
gairėmis nusmaigstytą liniją ir matuojamas gylis, kurį užrašo technikas į
specialų žurnalą, o krante likęs operatorius, naudodamas kipregelį, pažymi
gylio matavimo vietą profilyje.
Gyliui matuoti naudojamos įvairios matavimo priemonės. Jei upė ne
gili (iki 2,0 m), tai matuojama paprasta niveliavimo matuokle. Gilesniems
(iki 5 m) objektams matuoti naudojama kartelė. Be to, gyliams matuoti gali
būti naudojami garsiniai svambalai ir kt. prietaisai.
Ežeruose gyliai matuojami tais pačiais prietaisais ir metodais.
Upės vagos ar ežero dugno reljefas plane vaizduojamas vienodo gylio
taškus jungiančiomis linijomis – izobatomis (žalia spalva). Pagal izobatas
galima plane nubraižyti upės farvaterį.
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3. Vandenų topografinės nuotraukos
Hidrotechniniams projektams sudaryti reikalingi įvairių mastelių to
pografiniai planai. Pvz., hidroelektrinėms projektuoti dažnai reikia 1 : 5
000 ÷ 1 : 25 000 topografinių planų, o užtvankų ir kitų projektuojamų įren
ginių vietose – 1 : 500 – 1 : 2 000 planų.
Tokio paties mastelio planus naudojame prieplaukoms projektuoti ir
planus su izobatomis vandens keliams projektuoti.
Vandenų topografiniai planai ir jų geodezinis pagrindas apskritai sudaromi
pagal bendruosius šių darbų reikalavimus, bet sudarymo detalės yra skirtingos.
Atliekant ežerų topografinius tyrinėjimus, trianguliacijos tinklai suda
romi iš grandinių ir centrinių sistemų. Trianguliacijos grandinė pritaikoma
ištęstos formos ežerams. Centrinę trianguliacijos sistemą patogu taikyti ta
da, kai ežere yra salų. Jei salų nėra, bet vis dėlto tikslinga taikyti triangulia
cijos sistemą, tai ji daroma žiemą, statant laikinus taškus ant ledo.
Jei upės slėnis siauras arba jei pakanka ištirti tik upės pakraščius, pa
vyzdžiui, transporto reikalams, tai planinis nuotraukos pagrindas sudaro
mas poligonometrijos metodais.

4. Tvenkinio kontūro pažymėjimas
Norint paruošti tvenkinio dugną užlieti, pagal hidrauliškai apskaičiuo
tą patvankos kreivę vietovėje reikia pažymėti tvenkinio kontūrą.
Iš pradžių tvenkinio kontūras nustatomas plane, naudojantis horizon
talėmis. Pagal plane pažymėtą tvenkinio kontūrą sudaromas darbo planinis
(teodolitiniai ėjimai) ir aukščių pagrindas (III klasės niveliacija). Paskui
tvenkinio kontūras pažymimas vietovėje (71 ir 72 pav.).

71 pav. Tvenkinio kontūro nustatymas
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72 pav. Tvenkinio lygis

Tvenkinio kontūrą vietovėje galima rasti atliekant geometrinį ir trigo
nometrinį niveliavimą. Dažniausiai taikomas geometrinis niveliavimas.
Praktiškai tvenkinio kontūras pažymimas taip: tarp aukščių pagrindo
reperių daromas techninės niveliacijos ėjimas Rp1ABCD Rp2 (71 pav.).
Jeigu žinomo taško B altitudę, apskaičiuojame, kokia turi būti matuok
lėje atskaita b, stovint tvenkinio kontūro 1 taške.
Pvz.,
HB = 74,32,
a = 0680,
tai
Hi = 75,00.
Jeigu tvenkinio projektinė altitudė H1 = 72,50, tuomet b = Hi – H1 =
25 00
Tvenkinio kontūrų taškai ± 5 cm tikslumu iš pradžių žymimi kuoliu
kais. Paskui nužymėtas kontūras ištiesinamas stygomis taip, kad bendrasis
tvenkinio kontūras nenutoltų nuo niveliavimo nustatytų taškų daugiau kaip
s = 10 – 15 m. Ištiesinto kontūro taškai sutvirtinami matavimo ženklais, iš
matuojami linijų ilgiai, kampai ir apskaičiuojamos taškų koordinatės. Ben
droji kontūro linija nubrėžiama pagal koordinates topografiniame slėnio
plane.
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PROJEKTŲ PAŽENKLINIMAS VIETOVĖJE
1. Linijos paženklinimas pagal duotą nuolydį
Norint vietovėje paženklinti tokio projekto ašį (projektuojamo kelio,
griovio ar kanalo) tam tikru nuolydžiu, reikia linijoje sukalti kuolus taip, kad
jų viršūnes jungiančios tiesės nuolydis būtų lygus tam nuolydžiui (73 pav.).

73 pav. Linijos ženklinimas tam tikru nuolydžiu

Pirmiausia aprašytu būdu nustatomi projektinės linijos pradinio ir ga
linio taškų A ir B aukščiai. Jei taško B altitudė nežinoma, tai žinant taško A
altitudę HA ir nuolydį i, ją galima apskaičiuoti:
HB = HA+ i · d,
čia d – horizontalus atstumas tarp taškų A ir B.
Taške A statomas nivelyras taip, kad jo vienas keliamasis sraigtas bū
tų po žiūronu. Paskui matuojamas instrumento aukštis ir vizuojama į taške
B pastatytą matuoklę. Keliamuoju sraigtu, esančiu po žiūronu, žiūrono ob
jektyvas keliamas aukštyn tol, kol horizontalus siūlelis matuoklėje sutam
pa su atskaita, lygia instrumento aukščiui i.
Po to matuoklė statoma būdinguose reljefo taškuose 1,2 ir 3 ir kuolai
kalami tol, kol matuoklėse gaunamos atskaitos i.
Jei kuris nors kuolas (2) yra ant aukštesnio kalniuko, tai kad nereikėtų
kasti duobės, galima palikti jo viršų aukščiau. Tačiau tada ant jo stovinčio
je matuoklėje reikia pažymėti atskaitą a. Šią atskaitą atėmus iš instrumen
to aukščio i, gautas skirtumas parodo, kiek kuolo viršus yra aukščiau už
projektinį to taško aukštį. Tarkim i =1,40 m o a = 0,75 m, tai pataisa p=
a-i=0,75-1,40=-0,65 m.Šį skaičių užrašius ant kuolo, bus matyti, kad taško
2 projektinė altitudė yra 65 cm žemiau negu kuolo viršus.
85

Jei linija ilga, tai ji dalijama atkarpomis po 100 m. Tolesni darbai
atliekami panašiai, kaip jau minėtu atveju: pirmiausia paženklinamos kiek
vienos atkarpos galų altitudės, o paskui – tarpinių taškų.
Tarpiniams taškams ženklinti, kai linijos nuolydis yra didelis, vietoj
nivelyro yra naudojamas teodolitas.
Ten, kur pakanka mažesnio tikslumo, tarpinių taškų aukščius galima
nustatyti kryžiokais (74 pav.).

74 pav. Linijinis nuolydžio žymėjimas

2. Projektinių plokštumų ženklinimas
Aikštelėje reikia paženklinti horizontaliąją projektinę plokštumą, kad
žemės darbų balansas būtų lygus nuliui, t. y. kad iš aukštesnių vietų nukas
ta žemę būtų galima užlyginti visas žemumas (75 pav.).

75 pav. Aikštelės planiravimas
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Aikštelės plotą niveliavus kvadratų būdu, apskaičiuojamos visų kvad
ratų viršūnių altitudės H1; H2; H3...H9. Paskui skaičiuojamos kiekvieno
kvadrato vidutinės altitudės:

H1 + H 2 + H 4 + H 
;
4
H + H  + H  + H  ir t.t.
HHIIII = 2
4
HI =

Iš šių vidurkių apskaičiuojama projektinė aikštelės altitudė
.
Dabar, iš projektinės altitudės atėmus žemės paviršiaus altitudes, gali
ma rasti atitinkamų piketų darbo aukščius:

h1 = H 0 − H1
h2 = H 0 − H 2
h = H 0 − H  .
Šie aukščiai gaunami teigiami ir neigiami. Pagal tai sprendžiama, kur
reikia supilti, kur nukasti. Darbo aukščius surašius ant kvadratų viršūnėse
sukaltų sargelių, galima atlikti aikštelės išlyginimo darbus.
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