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PRATARMĖ
Šioje knygelėje pateikti geodezinių matavimų dalies „Geodeziniai
matavimai automatizuojant matavimo ir planų parengimo procesą“ mokomosios praktikos darbų metodiniai patarimai. Leidinys skirtas II kurso
žemėtvarkos specialybės studentams,studijuojantiems geodeziją.
Praktinio savarankiško darbo tikslas: įgyti praktinių įgūdžių, kurie išdėstyti teorinio kurso metu apie geodezinius matavimus, naujausių
geodezinių prietaisų panaudojimą žemės sklypų topografinėms nuotraukoms ir planams parengti ir juos paženklinti vietovėje.
Atlikdami ir įformindami geodezijos mokomosios praktikos darbus, studentai ne tik susieja teorines žinias su praktika, bet ir išmoksta
planuoti ir atlikti inžinerinius darbus, dirbti komandoje, apdoroti ir analizuoti matavimo rezultatus, braižyti stambaus mastelio planus, spręsti taikomuosius geodezinius uždavinius naujausiais geodeziniais prietaisais.
Geodezijos praktikos darbai atliekami tik susipažinus su saugumo
technikos taisyklėmis. Studentai materialiai atsakingi už prietaisus ir kitą
inventorių, sugadintą ar prarastą dėl jų kaltės.

Bendrieji reikalavimai
Praktinį savarankišką darbą paskiria dėstytojas – praktikos vadovas. Jis trumpai paaiškina darbo metodiką, palaiko darbo drausmę ir
vadovauja studentų darbui, ypatingą dėmesį skirdamas tam, kad visi
studentai išmoktų kokybiškai atlikti praktikos programoje numatytus
darbus. Instrumentus išduoda geodezijos dėstytojas ir Žemėtvarkos
katedros laborantas. Praktikai atlikti studentai skirstomi į grupeles po
4– 6 studentus.
Grupelei skiriamas vadovas iš studentų. Grupelės vadovas studentas paima praktikai reikalingus instrumentus, organizuoja studentų darbą, palaiko ryšius su dėstytoju ir atlieka kitus darbus.
Už negrąžintus arba sugadintus instrumentus atsako grupelės studentai. Dirbama įvairiomis darbo ir meteorologinėmis sąlygomis. Todėl,
norint išvengti nelaimių, reikia laikytis elementarių saugumo taisyklių.
Gavus geodezinius prietaisus, reikia sandariai uždaryti dėžes, suveržti dirželiais stovų kojas ir patikrinti kitus įrankius.
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Dirbant arti elektros linijos, būtinas ypatingas atsargumas, negalima
prisiliesti prie elektros laido matuokle, gaire ir kt. įrankiu. Draudžiama
statyti geodezinius prietaisus po elektros laidais.
Nestatyti prietaisų važiuojamojoje kelio dalyje. Vengti linijų matavimo skersai kelio, kur intensyvus judėjimas.
Kad būtų išvengta saulės smūgio bei susirgimų, reikia dirbti su
galvos apdangalu, be to, nevalia gerti nežinomo vandens, nevaikščioti basiems, per audrą nebūti po medžiais, neliesti nukritusio ant žemės (kelio) elektros laido, negulėti ant drėgnos žemės, sušilus negerti
šalto vandens.
Griežtai draudžiama maudytis darbo metu, rūkyti, kūrenti laužus.
Vizuojant saulės kryptimi, uždėti ant žiūrono okuliaro šviesos filtrą.
Apie kiekvieną nelaimingą atsitikimą tučtuojau pranešti praktikos
vadovui ir suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą.
Geodeziniuose instrumentuose įmontuota sudėtinga optikos, elektronikos sistema yra tarpusavyje suderinta, ir bet koks jos padėties pakeitimas kenkia instrumento tikslumui. Todėl instrumentus reikia tausoti, ypač atsargiai juos sudėti į dėžes, saugoti nuo smūgių. Negalima
pernešinėti geodezinių prietaisų nenuėmus nuo stovų, palikti be priežiūros, remti prie sienų, juos reikia saugoti nuo lietaus ir kt.
Prieš darbą kiekvienas instrumentas apžiūrimas išoriškai ir detaliai
patikrinamas. Nesuderintais instrumentais matuoti negalima, o rastus
trūkumus reikia pašalinti. Prieš atliekant matavimus, elektroninius prietaisus patikrina praktikos vadovas.
Darbas atliekamas auditorijoje bei dėstytojo nurodytame poligone (fakulteto teritorijoje). Poligonas skiriamas pagal plotą, vidutiniškai 3-5 ha (taškai (stotys) išdėstomi priklausomai nuo situacijos).
Auditorijoje patikrinus instrumentų pagrindines sąlygas ir išmokus
dirbti su jais, nurodytame poligone atliekami geodeziniai matavimai.
Dirbant elektroniniais geodeziniais prietaisais, matavimo duomenys
yra registruojami instrumento duomenų kaupikluose – valdikliuose,
todėl matavimų metu reikia įsitikinti, ar matavimo duomenys yra įrašomi į instrumento atminį. Matavimo metu specialiame žurnale pieštuku braižomas vietovės abrisas. Aprašyta ir tinkamai sutvarkyta geodezijos praktikos savarankiško darbo ataskaita pateikiama geodezijos
praktikai vadovaujančiam dėstytojui bei apginama.
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Matavimų medžiagos tvarkymas
Matavimų medžiaga – tai elektroniniais tacheometrais atliktų matavimų registruoti, kompiuterinėmis programomis apdoroti matavimo
duomenys, teodolitinių ėjimų schemos, parengta skaitmeninė topografinė nuotrauka, suprojektuoto žemės sklypo ant parengtos topografinės
medžiagos paženklinimo vietovėje brėžinys.
Visi matavimų, rezultatų duomenys, topografiniai ir darbo brėžiniai
yra atspausdinami į atskirus lapus. Matavimo metu braižytas abrisas yra
neatsiejama praktinio darbo ataskaitos dalis.
Baigus lauko matavimus, atliekami kameraliniai darbai (skaičiavimai, braižomi planai, schemos ir kt.). Grupelė sudaro vieną mokomosios praktikos ataskaitą.
Geodezijos praktikos darbo ataskaitos dalies „Geodeziniai matavimai automatizuojant matavimo ir planų parengimo procesą“ sudaro:
1) aiškinamasis raštas,
2) dienoraštis,
3) instrumentų aprašymai,
4) lauko matavimo matavimo duomenys - žurnalas,
5) situacijos abrisai,
6) teodolitinių ėjimų schema,
7) koordinačių apskaičiavimo žiniaraščiai,
8) topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo schema,
9) topografinė nuotrauka,
10) žemės sklypų formavimo projektas ir darbo brėžinys,

6

1. ELEKTRONINIS TACHEOMETRAS,
JO KONSTRUKCIJA, MATAVIMAI,
MATAVIMŲ APDOROJIMAS
Elektroniai tacheometrai – šiuolaikiniai prietaisai, skirti horizontaliems ir vertikaliems kampams, linijų ilgiams, aukščių skirtumams matuoti,
taškų aukščiams, koordinačių prieaugiams nustatyti. Praktikoje prietaisai
dažniausiai naudojami geodeziniams tinklams, topografinėms nuotraukoms sudaryti, kelių statybos ir kt. darbamas. Pasaulinėje praktikoje tokie
prietaisai dar vadinami suminėmis stotimis (total station). Matuojant elektroniniais tacheometrais automatizuojamas geodezinių matavimų procesas, galima daug skaičiuoti lauke ir tobulinti darbo technologiją.
Japonų kompanijos elektroninis tacheometras Nikon DTM-332 yra
vienas naujausių ir mėgiamų geodezijos, žemėtvarkos ir kt. specialistų.
Šis instrumentas turi visą programuojamą klaviatūrą, ilgo veikimo bateriją (iki 16 val.), galingą optiką, kuri didina vaizdą iki 33 kartų, ir didelę
vidinę atmintį. Tai užtikrina efektyvų bei našų darbą. (1 pav).

1 – pakėlimo rankena;
2, 4 – optinis taikiklis;
3 – objektyvas;
5 – ekranas;
6 – žiūrono bei alidadės priveržimo sraigtai;
7 – valdymo ir duomenų įvedimo mygtukai;
8 – kelmelis;
9 – išėjimo lizdas;
10 – kėlimo sraigtas
1.1 pav. Elektroninis tacheometras Nicon DTM-332, jo sudėtinės dalys
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Elektroniniu tacheometru Nikon DTM-332 galima išmatuoti iki
3,0 km atstumą iki reflektoriaus. Prietaisai yra lengvi, kompaktiški, su
baterija sveria 5,3 kg. Instrumentų vidinė atmintis gali registruoti iki
10000 matavimo įrašų. Kai kurios elektroninio tacheometro techninės
charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Elektroninio tacheometro Nikon DTM-332 techninės charakteristikos
Kampų matavimo vidutinė kvadratinė paklaida
Atstumų matavimo nuotolis ir vidutinė kvadratinė paklaida :
su lazeriu
su reflektorium
Atstumų matavimo laikas:
- standartinis
- greitas

3″
210 m ; 3mm + 2·10-6
3000 m ; 3mm + 2· 10-6
1,6 s
1,0 s

1.1. Elektroninio tacheometro Nikon DTM-332
valdymo klavišų funkcijos
Klaviatūros išdėstymas yra sukonstruotas ergonomiškai, ja galima
greitai valdyti darbų tvarkymo funkcijas, nustatyti, peržiūrėti ir keisti parametrus. Ji yra skaitinė arba raidinė. Prietaiso klaviatūros funkcijos yra šios:
1.

- prietaiso įjungimas ir išjungimas. Įjungimas – paspaudus

palaikyti keletą sekundžių.
2. Išjungimas - paspaudus palaikyti keletą sekundžių, po to paspausti
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.

3.

- displėjaus apšvietimas. Paspaudus palaikant keletą sekundžių atsiranda displėjuje langelis, kuriame galime nustatyti jo
švietimo kontrastą bei įjungti ir išjungti klaviatūros garsą.

4.

- pagrindinės prietaiso funkcijos bei parametrai: 1) darbai;
2) užduotys; 3) nustatymai; 4) duomenys; 5) ryšys; 6) vienos sekundės klavišas; 7) kalibravimas; 8) laikas.

5.

- keičia klavišų reikšmes iš skaitinių (1, 2, 3...) į raidines
(A,B,C...), taip pat įjungia dažniausiai naudojamų kodų režimą
(Qcode).

6.

- įvedamų duomenų išsaugojimas ir atliekamo veiksmo
patvirtinimas. Paspaudus ir palaikius keletą sekundžių šį klavišą
matavimų režime, gali būti naudojamas kontrolinio taško (CP)
bei papildomam piketui įvesti (SS).

7.

- ankstesnio vaizdo arba įvedamų duomenų displėjuje atstatymas bei atliekamos operacijos atšaukimas.

8.

ir
- atstumo matavimo klavišai. Paspaudus ir palaikius šiuos klavišus daugiau kaip 1 sekekundę, galima pakeisti
kai kuriuos prietaiso parametrus: 1) matavimai bus atlikti su reflektoriumi ar be jo; 2) reflektoriaus konstantos nustatymas; 3)
matavimo tikslumas; 4) nustatomas atstumo matavimų skaičiaus
vidurkis; 5) matavimo duomenų išsaugojimo metodas.

9.

- kito vaizdo displėjuje perjungimas. Paspaudus ir palaikius daugiau kaip 1 sekundę, galima keisti matuojamų parametrų
išdėstymo konfigūraciją.

- kampų matavimo parametrai. Stoties parametrų nusta10.
tymas, skaičių ar raidžių įvedimo režimais.
- objektų žymėjimas skaičių ar raidžių įvedimo režimais.
11.
Paspaudus ir palaikius šį klavišą daugiau, kaip 1 sekundę, displėjus parodo parametrus sunkiai prieinamiems objektams matuoti
(išmatuotų perkeltų objektų numerio pakeitimas).
12.

- objekto matavimas su ekscentriciškumu meniu.

- programų skirtų įvairiems geodeziniams uždaviniams
13.
spręsti, meniu.
14.

- klaviatūros skaičių ar raidžių įvedimo režimai.

15.

- duomenų peržiūra: trynimas, redagavimas ir paieška.

9

16.
- programuojami klavišai, skirti dažniausiai naudojamoms funkcijoms naudoti. (funkcijų nustatymas įjungiamas paspaudus ir palaikius daugiau kaip 1 sekundę).: 1) skaičių įvedimo
režimu – (USR1); 2) (USR2) raidžių įvedimo režimu (USR1).
17.

- klavišas skirtas matuojamo taško kodui įvesti.

- dažnai naudojamų funkcijų meniu. Skaičių įvedimo reži18.
mu – (- .),raidžių įvedimo režimu – (- +)
19.

- elektroninio gulsčiuko įjungimas.

1.2. Matavimai elektroniniu tacheometru
Nicon DTM-332
Kadangi ankstesnių pratybų ir praktikų metu studentai yra susipažinę su geodezinių prietaisų pastatymo, matavimo, tacheometrijos lauko
matavimų ir kt darbais, todėl šiame skyriuje aptariamas elektroninio tacheometro valdymas matavimo metu.
Matavimai atliekami laisvoje koordinačių sistemoje, vėliau - panaudojant kompiuterinę programą GeoMap ir geodezinių uždavinių
sprendimo algoritmą ,,Ėjimų lyginimas“ įvedamos stovėjimo ir vizavimo krypties koordinatės.
Prietaiso įjungimas. Elektroninis tacheometras įjungiamas mygtu. Įvedama temperatūra ir atmosferos slėgis. Šių duomenų įvediku
mas reikalingas matuojamo atstumo pataisoms dėl atmosferos poveikio.

Įvedami temperatūros ir atmosferos slėgio rodmenys ir spaudžiamas
10

klavišas, įjungiamas atskaitų prietaiso displėjus.

1. Prietaiso atskaitų displėjuje įjungimas. Prietaiso atskaitos displėjuje įjungiamos atpalaidavus prietaiso mikrometrinius sraigtus:
a) prietaiso horizontaliojo kampo sužadinimas.

Sukama alidadė, kol išgirstamas signalas. Prietaiso displėjuje atsiranda mirksintys ekranai;

ir
b) prietaiso vizavimo žiūrono sužadinimas. Vizavimo žiūronas pakreipiamas į viršų, kol išgirstame pyptelėjimą. Prietaisas parengtas atlikti
matavimus. Jį pernešus į kita stotį šiuos veiksmus reikia atlikti iš naujo.
2. Naujo darbo sukūrimas. Spaudžiamas
langelyje pasirenkamas (1.Job).

klavišas, meniu

, atsiranda (Job Manager) meniu langas. Čia maPaspaudus
tomi sukurti darbų pavadinimai.

klavišą atitinkantį (Create) užrašą, esantį displėjaus
Paspaudus
langelyje, sukuriamas darbo pavadinimas, kuris negali viršyti 8 simbolių.
11

Spaudžiamas
klavišas .
Patvirtinus sukurto darbo pavadinimą, spaudžiamas
šas, atitinkantis (OK) užrašą displėjuje.

klavi-

Atsiranda įprastų matavimų ekranas, kuriame matomi horizontalaus
ir vertikalaus limbo atskaitos.

klavišas,
3. Stoties parametrų nustatymas. Spaudžiamas
atsiradusiame (Stn Setup) meniu lange pasirenkamas (3.Quick) ir spaudžiamas

klavišas.

Displėjuje atsiranda (Quick Station) meniu langas.
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Šiame langelyje įvedama: a) stoties pavadinimas (ST); b) instrumento
aukštis (HI); c) atgalinės atskaitos pavadinimas (BS); d) direkcinis kampas
(AZ), arba pradinė kryptis, kuri gali būti lygi 0°00‘00‘‘,prietaiso žiūronas
vizuojamas į atgalinės atskaitos tašką ir spaudžiamas

klavišas.

ir
klavišais
4. Matavimo režimo nustatymas. Dviem
galima nustatyti du atskirus matavimo režimus. Nustatymo procedūra
tapati abiems klavišams. Paspaudus ir palaikius
kundžių, atsiranda parametrų nustatymo ekranas.

klavišą keletą se-

Ekrano eilutėje (Target) galima pasirinkti dvi matavimo galimybes:
(Prism) - atstumas matuojamas vizuojant į prizmę, (N-Prism) - atstumas
išmatuojamas lazerio bangomis, nenaudojant reflektoriaus (galima išmatuoti objektus, nutolusius iki 200 m. atstumu).
Ekrano eilutėje (Const) įvedama reflektoriaus konstanta (reflektoriaus atstumas iki gairės centro) kuri yra 0 arba 30mm (priklausomai
nuo pritvirtinimo).
Ekrano eilutėje (Mode) galime nustatyti matavimų tikslumą: pasirinkus f (Normal) funkciją, atstumai matuojami centimetro tikslumu,
pasirinkus (Precize) funkciją, atstumai matuojami milimetro tikslumu.
Ekrano eilutėje (AVE) – nustatomas atstumo matavimų vidurkis.
Matavimų vidurkis gali būti pasirenkamas 0 – 99 matavimų intervale
klavi(pasirinkus 0 – matuojama betarpiškai, kol paspaudžiamas
šas, 1 – pakankamas vidurkio nustatymas (labai tiksliems matavimams
parenkamas didesnis vidurio skaičius).
Ekrano eilutė (Rec mode)susideda iš šių funkcijų: 1) MSR only; 2)
klaConfirm; 3) All. Nustatant (MSR only) parametrą, paspaudus
višą (t.y. atlikus matavimą), matavimo duomenys bus tiktai užfiksuojami,
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o ne įregistruoti į prietaiso atmintį. Norint matavimo duomenis saugoti
prietaiso atmintyje, reikia paspausti

klavišą. Ekrane matome

Įvedame (PT) - taško numerį, (HT) - kartelės aukštį, (CD) - išmaklavišas, norint užregistruoti matatuoto taško kodą. Spaudžiamas
vimo duomanis prietaiso atmintyje.
klavišą (t.y. atNustačius (Confirm) funkciją, tai paspaudus
likus matavimą), matavimo duomenys bus fiksuojami, ir iš karto atsiras
ekranėlis kuriame reikės įvesti (PT) - taško numerį, (HT) - kartelės aukštį, (CD) - išmatuoto taško kodą.
Tai atlikus spaudžiamas
menis prietaiso atmintyje.

klavišas, norint užregistruoti duo-

klavišą (t.y.
Jeigu nustatysime (All) funkciją, tai paspaudus
atlikus matavimą) matavimo duomenys bus tuojau pat užfiksuojami ir
išsaugomi prietaiso atmintyje.
Taško, kuris bus matuojamas, kodas gali būti pakeistas

kla-

višu.
5. Matavimai. Displėjaus pirmajame ekranėlyje matomi matavimo
parametrai, kurie atitinka šią schemą, pateiktą 1.2 paveiklse.
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1.2 pav. Matavimo parametrai:

VA – vertikalus kampas, SD – pasvirasis atstumas, VD – vertikalusis atstumus, HD – horizontalusis atstumas, HT- reflektoriaus kartelės
aukštis, HI – instrumento pastatymo aukštis
Kitų ekranėlių rodmenis galime pakeisti

klavišu.

Matavimai atliekami paspaudus
ar
mygtukus. Pirmuoju
atveju atstumų matavimai bus atliekami naudojant reflektorių. Tuo metu, kol
vyks matavimas, matomas slenkantis ženklas – „ – “ Antruoju atveju atstumas gali būti išmatuotas nenaudojant reflektoriaus (atstumas bus matuojamas lazerio spinduliu). Šiuo atveju matomas slenkanis ženklas – „ ] “.
Atlikus matavimą vienu ar kitu atveju pasirodys ekranėlis (Confirm
nustatymas), kuriame gali būti keičiamas išmatuoto taško numeris (PT),
gairės aukštis (HT) bei taško kodas (CD). Matavimo duomenys įrašomi
į prietaiso atmintį paspaudus

klavišą.

1.3. Matavimo duomenų išvestis, apdorojimas
Atlikus, pagal mokomosios praktikos nurodytą užduotį geodezinius
matavimus, sukaupti duomenys yra pervedami į kompiuterį, kurie vėliau
apdorojami specialiomis kompiuterinėmis programomis. Mokomosios
15

praktikos metu, matuojant elektroniniais tacheometrais Nicon DTM-332
pirminiai duomenys iškeliami specialia Nikon Exchange 1.01 programa. Taškų koordinačių skaičiavimai, topografiniai planai rengiami GeoMap programine įranga.
1.3.1. Duomenų iškeltis Nikon Exchange 1.01 programa
Įjungiame duomenų iškelties programą. Programos skiltyje (Settings) standartiniai parametrai turi būti tokie (1.3 pav.). Nustačius (Settings) parametrus pasirenkama (Receive) programos skiltis.

1.3 pav. Duomenų iškelties Nikon Exchange 1.01 programiniai langai.
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Laukelyje (Source) pasirenkame (Download from instrument),
laukelyje (Reciving data format) parenkamas formatas, kuriuo bus atsiunčiami duomenys, laukelyje (File name) užrašomas aplanko vardas,
kuriame bus atsiųsti duomenys, bei paspaudus (Browse) komandą nurodoma talpinamų duomenų kompiuteryje vieta.
Programos lange, nustačius (Download) komandą, laukiama, kol
bus įjungtas prietaisas. (1.4 pav.).

1.4 pav. Duomenų išvedimo langas

Įjungus duomenų iškelties programą, elektroninis tacheometras sujungiamas su kompiuteriu per duomenų išvedimo jungtį.
Paspausdami matavimo prietaise

klavišą, atidarome meniu

langą, pasirenkama (5.Comm.) eilutė, ir paspaudžiamas

klavišas.
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Atsidaro langas, kuriame pasirenkama (1.Download) iškeltis, ir
spaudžiamas

klavišas.

Atsiradusio langelio skiltyje (Format) pasirenkamas elektroninio
tacheometro tipas (NICON). Skiltyje (Data) pasirenkamas importuojamų duomenų formatas (RAW).

klavišą, atitinkantį (Job) užrašą prietaiso ekraPaspausdami
ne, galime pasirinkti norimo išvesti darbo duomenis. Visi duomenys vienu metu iškeliami paspaudus

klavišą.

1.3.2. Matavimo duomenų apdorojimas GeoMap programa.
GeoMap yra Autodesk Inc. UAB InfoEra produktas, sukurtas
bendradarbiaujant su pasauline kompanija Autodesk AutoDesk Map
programos pagrindu. Ši programa leidžia efektyviai tvarkyti lauko
matavimų duomenis:
1) kloti taškus pavaizduojant juos reikiamais sutartiniais ženklais,
2) naudoti, valdyti GIS, CAD ar rastrinius duomenis,
3) Paruošti žemės sklypų planus, topografines ir geodezines požeminių komunikacijų nuotraukas ir kt,
4) GIS priemonėmis redaguoti brėžinių atributinę informaciją,
5) spręsti įvairius geodezinius uždavinius.
Pagrindiniai GeoMap darbo įrankiai pateikti 1.5. pav.
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1.5pav. Pagrindiniai GeoMap darbo įrankiai

Perkelti matavimo duomenys perkeliami į programos GeoMap
aplinką. Komanda „Ėjimų lyginimas“ skirta:
1) matavimo duomenims įvesti iš lauko matavimo žurnalo,
2) duomenims perkelti iš elektroninių tacheometrų,
3) planimetriniam ėjimų išlyginimui,
4) planimetrinių ėjimų schemoms braižyti,
5) suvestiems duomenims kloti brėžinyje.
Panaudoję šią komandą galime išlyginti uždarą arba ištęstą planimetrinį ėjimą, apskaičiuoti koordinates. Ėjimų lyginimo metu yra skaičiuojamas
kampinė ir linijinė neatitiktis. Išmatuotų linijų ilgiui galime naudoti pataisas
dėl projekcijos, vertikalios linijos poslinkio. Atlikę skaičiavimus galime automatizuotai nubrėžti ėjimų schemą, pakloti matavimo metu koordinuotus
taškus. Komanda iškviečiama su meniu komanda „Geo / Ėjimų lyginimas“,
, pasirodo dialogo langas
įrankių juostoje „Geo“ paspaudus komandą
(1.6 pav.), kuriame nurodomas jau egzistuojanti duomenų byla arba įrašoma
naujos duomenų bylos pavadinimas. Jei šiame dialogo lange pažymėsim komandą „Skaičiuoti aukščius“, skaičiavimai bus atliekami su Z koordinate.
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1.6 pav. Duomenų bylos pasirinkimo langas

Įvykdžius komandą „Open“, pasirodo kitas dialogo langas „Matavimų duomenys“(1.7 pav.). Šis langas yra vaizduojamas foniniu režimu,
t. y. galima vykdyti kitas „Geo“ komandas.

1.7 pav. Dialogo langas matavimo duomenys.
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Dialogo lange „Matavimų duomenys“ komanda „įkelti“
arba
meniu „Veiksmai / Importuoti“ yra skirta duomenims perkelti iš elektroninių tacheometrų. Iškvietę komandą, išvysime dialogo langą, kuriame
nurodomas byla, iš kurios bus įkelti matavimo duomenys, bei parenkamas matavimo prietaisas (1.8 pav.).

1.8 pav. Importuojamo failo pasirinkimas.

Duomenys įkeliami ėjimų lyginimo dialogą. Suvestus duomenis galime išsaugoti „Matavimų duomenys“ dialogo lange spustelėję koman. 1.9. paveiksle parodytas pagrindinis ėjimų lyginimo
dą „Saugoti“
komandos langas. Šis dialogas veikia foniniu režimu. Jį sudaro „meniu
juosta, įrankių juosta, geodezinio pagrindo taškai, nustatymai, matavimų
žurnalas“. „Matavimų duomenys“ dialogo lango srityje „Geodezinio pagrindo taškai“ suvedami taškai, kurių koordinatės yra žinomos. „Matavimų duomenys“ dialogo lango srityje „Matavimų žurnalas“ ant lauko V* ‚
„ arba atitinkamai pagal pasirinktus matavimo vienetus (V*.“dd, V.dddd,
V gradais) antraštės du kartus spragtelėjus pelės kairį klavišą (1.9 pav.),
vertikalaus limbo atskaitų laukas tampa neaktyvus, arba atvirkščiai. Kai šis
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laukas neaktyvus, jo negalima redaguoti ir jis vaizduojamas pilka spalva.
Esant aktyviam vertikalaus limbo atskaitų laukui, skaičiuojant ėjimus programa automatiškai daro linijų ilgio, vertikalaus linijų polinkio pataisas.

1.9 pav. Matavimo žurnalo dialogo langas

„Matavimų duomenys“ dialogo lango srityje „Matavimų žurnalas“
(žr. 1.10 pav.) ant lauko „Nr“ pasirinktos eilutės du kartus spragtelėjus
pelės kairįjį klavišą, pažymimi planimetrinio ėjimo taškai (1.10 pav.).

1.10 pav. Dialogo lango matavimų duomenys

Pirmiausia reikia pažymėti matavimo tvirtą tašką (taškas, kurio koordinatės žinomos). Šiuo matavimu nurodomas direkcinis kampas. Toliau žymimi likusieji ėjimo taškai taip, kad iš pasirinktos stoties būtų
žiūrima į kitą stotį (1.11 pav.). Duomenų lyginimas atliekamas „Matavimų duomenys“ dialogo lange paspaudus komandą „Lyginti“
22

arba

per meniu iškvietus „Veiksmai/Lyginti“. Įvykdžius komandą, pasirodo
dialogo langas “Lyginimo rezultatai” (1.12 pav.).

1.11. pav. Ėjimo taškų žymėjimo schema

1.12 pav. Rezultatų išlyginimo langas
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Šiame lange nurodoma:
1) srityje „Ėjimų taškai“ parodomi išlyginto ėjimo rezultatai;
2) srityje „Nesąryšiai“ parodomi atliktų skaičiavimų rezultatai.
Jeigu matavimų tikslumas neatitinka keliamų reikalavimų, prie
atitinkamos neatitikties parodomas pranešimas „Klaida“. Tada
ėjimas nėra lyginamas, o taškų koordinatės skaičiuojamos nelygintos;
3) srityje „Kiti koordinuoti taškai“ parodomi taškai, kurie buvo koordinuoti iš ėjimo stočių, bet nėra ėjimo taškai. Jei nurodysim komandą „Kloti“, bus klojamos apskaičiuotos taškų koordinatės. Jei
vykdysim komandą „Schema“, programa automatiškai nubraižys
planimetrinio ėjimo schemą. Vykdant komandą „Tekstai“, programa išveda matavimo ir skaičiavimo duomenų arba rezultatų
bylas, kurias galima peržiūrėti, atspausdinti ir kt.

24

2. MATAVIMO DUOMENŲ ĮVEDIMAS,
MATAVIMAI PAŽENKLINANT PROJEKTUS
Atlikus matavimus, apskaičiavus taškų koordinates, paklojus matuotus
taškus programinės įrangos GeoMap darbalaukyje, rengiama topografinė
nuotrauka. Vėliau ant parengtos topografinės nuotraukos pagal mokomosios
praktikos vadovo pateiktą individualią užduotį projektuojami žemės sklypai, kurie vėliau geodeziniais matavimais perkeliami į vietovę. Topografinės
nuotraukos ir projektinių sprendinių pavyzdys pateiktas 2.1 pav.

2.1 pav. Topografinė nuotrauka ir projektiniai sprendiniai

Projektiniai duomenys – suprojektuoto žemės sklypo kerčių koordinatės. Norint jas paženklinti, vietovėje koordinatės įvedamos į elektroninio tacheometro vidinę atmintį. Projekto perkėlimo į vietovę metu
prietaisas pagal specialią programą ir įvestas koordinates nuo bazinės
linijos apskaičiuoja projektinę kryptį ir atstumą.

2.1. Koordinačių įvedimas
Kadangi suprojektuoto sklypo koordinačių skaičius nedidelis,
projektines žemės sklypų koordinates įvesti galima rankiniu būdu.
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Esant dideliam projektinių duomenų kiekiui įvesti į matavimo prietaisą
naudojama Nikon Exchange 1.01 programinė įranga (Nicon elektroniniams matavimo prietaisams).
Koordinačių reikšmėms įvesti į prietaiso atmintį spaudžiame
klavišą, atsiranda ekranėlis

Atsiradusiame ekranėlyje įvedamos norimų pažymėti taškų koordinatės X, Y ir aukštis Z. Įvedę norimo taško pavadinimą (PT) bei taško
klavišą.
kodą (CD), spaudžiame
Taip suvedamos visos koordinatės. Baigus įvesti koordines, spauklavišas.
džiamas
Prietaisas paruoštas projektus perkelti į vietovę.

2.2. Projektų perkėlimas į vietovę Nicon DTM-332
elektroniniu tacheometru
Projektų perkėlimo į vietovę matavimo darbai atliekami taip: (2.2 pav.)

2.2 pav. Projekto paženklinimo vietovėje elektroniniu tacheometru principinė schema

26

1. Elektroninio tacheometro bazinės linijos matavimai. Elektroninis tacheometras pastatomas virš taško su žinomomis koordinatėmis.
Prietaisas centruojamas ir gulsčiuojamas. Įjungus tacheometrą, įvedama
temperatūra, atmosferos slėgis. Prietaisas sužadinamas (pasukama vertikalioji bei horizontalioji ašys). Sukuriamas darbo pavadinimas. Nustatoklavišas. Ekranėlyje atsiranda

mi stoties parametrai. Spaudžiamas
(Stn Setup) meniu langas.

Pasirenkama (1. Known) – stoties nustatymas įvedant žinomas koordinates komanda. Spaudžiamas

klavišas.

(Input Station) meniu langelas. Šiame lange įvedamas stoties pavaklavišas.
dinimas (ST) ir spaudžiamas
Atsiradusiame langelyje įvedamos stoties koordinatės X, Y ir Z (jei
reikia) ir taško kodas (CD). Spaudžiamas

klavišas.

Atsiradusiame langelyje įvedamas instrumento aukštis ir spaudžiamas

klavišas.
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Atsiradusiame (Backsight) meniu langelyje pasirenkama (1.Coord)
komanda ir spaudžiamas

klavišas.

ir
Atsiradusiame ekranėlyje įvedamas atgalinės atskaitos pavadinimas
klavišas.
(BS)ir spaudžiamas
Atsiradusiame langelyje įvedamos atgalinės atskaitos koordinatės
X,Y, aukštis Z bei kodas (CD) ir spaudžiamas

klavišas.

Atsiradusiame ekranėlyje įvedamas kartelės aukštis. Spaudžiamas
klavišas.

Įvedus kartelės aukštį (HT), atsiranda ekranėlis, perspėjantis, kad turime vizuoti į atgalinės atskaitos tašką (taškas su žinomomis koordinatėmis).
28

Tiksliai vizavus į reflektorių, spaudžiamas

klavišas bei už-

klavišą.
fiksuojami rodmenys paspausdžiant
2. Paženklinimo darbai. Šie matavimai paremti projektinės linijos ir
kampo matavimais nuo bazinės linijos tarp taškų su žinomomis koordinatėmis ir apskaičiuotu direkciniu kampu.
Įvedus koordinates į prietaiso atmintį (rankiniu būdu arba iš kompiuterio), prietaisas, pastatytas bazinės linijos taške, spaudžiama

komanda.

(Stakeout) meniu ekranėlyje pasirenkamas (2.XYZ) ir spaudžiamas
klavišas.

Atsiranda ekranėlis, kuriame reikia nurodyti norimo pažymėti taško
numerį (jeigu tokio numerio nėra – paprašoma įvesti koordinates (galimas ir šis būdas koordinatėms įvesti). Įvedus koordinates, spaudžiamas
klavišas.

Įvedus taško numerį prietaiso ekranėlyje išvysime pažymimo taško
koordinates.
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Pasukamas prietaisas, kol dHA rodmenys priartėja prie 0º0‘00‘‘. Vizuojama į reflektorių ir išmatuojamas taškas paspaudžiant

klavišą.

Čia HD - horizontalus atstumas nuo stoties taško iki pažymimo taško;
dVD - vertikalus atstumas nuo stoties taško iki pažymimo taško;
HA - horizontalus kampas iki pažymimo taško.
Atsiradusiame ekranėlyje matomas skirtumas tarp išmatuoto taško ir pažymimo taško. Pagal ekranėlio rodmenis kartelė orientuojama
į pažymimą tašką.

čia dHA - horizontalaus kampo skirtumas; R/L - į dešinę/į kairę;IN/
OUT - arčiau/toliau;
CUT/FILL –žemyn/aukštyn.
Projektinio taško paženklinimas vietovėje pateiktas 2.3 paveiksle.
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2.3 pav. Projektinio taško paženklinimo vietovėje ir rodiklių duomenys

Matavimai atliekami, kol tiksliai suorientuojama į pažymimą tašką.
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