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PRATARMĖ

Šioje knygelėje pateikta geodezijos laboratorinio darbo metodi-
niai patarimai. Leidinys skirtas LŽŪU VŪŽF žemėtvarkos specialybės 
studentams, studijuojantiems geodeziją.

Metodinių patarimų tikslas – įsisavinti reikalingus teorinius bei 
praktinius įgūdžius geodezinių matavimų išlyginimui.

Dirbant žemėtvarkos darbus neišvengiamai atliekami geodeziniai 
matavimai, sudaromas įvairaus mastelio topografinių nuotraukų geo-
dezinis pagrindas,  žemėtvarkos projektų sprendiniai jų įgyvendinimui 
perkeliami į vietovę ir kt. todėl atliekant geodezijos laboratorin-
ius darbus įsisavinami reikalingi įgūdžiai, susiję su geodezinių 
tinklų išlyginimu, matavimų rezultatų  apskaičiavimu  ir jų tikslumo 
įvertinimu.

Minėti darbai ir įgytos teorinės bei praktinės žinios turi svarbią 
reikšmę tolimesnėse studijose. 
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GEODEZINIŲ TINKLŲ IŠLYGINIMAS  

Geodezija nagrinėja atstumų ir kampų matavimo dėsnius, metodiką 
ir atlikimo techniką. Visi geodezinių matavimų apskaičiavimai yra 
paremti matematikos dėsniais. 

Įvairių rūšių geodezinėms nuotraukoms ar kitiems geodeziniams 
darbams atlikti iš pradžių sudaromas geodezinis tinklas. Šį tinklą suda-
ro fiksuoti taškai ant žemės paviršiaus su nustatytomis jų koordinatėmis 
bei altitudėmis. Šie taškai sudaro geodezinį pagrindą, kuris skirstomas 
į horizontalųjį ir aukščių. 

Horizontalusis geodezinis pagrindas gali būti atliekamas 
išmatuojant vidaus kampus ir atstumus tarp  fiksuotų taškų. Kampai 
matuojami 2,5// arba 10//  tikslumu. Matuojama optiniais bei elektroni-
niais teodolitais arba tacheometrais. Atstumai matuojami matavimo 
juostomis, elektrooptiniais toliamačiais bei elektroniniais tacheo-
metrais. Santykinis matavimo tikslumas normatyvinis (pvz.1:25000, 
1:10000, 1:5000, bei 1:2000) arba apskaičiuojamas projektuojant geo-
dezinio pagrindo tinklą. tokie tinklai dar vadinami planimetriniais. 
Aukščių pagrindas dažniausiai sudaromas atliekant niveliacijos ėjimus, 
t.y. išmatuojant aukščių skirtumus tarp fiksuotų taškų.

 Geodeziniai tinklai turi būti susieti su aukštesnio tikslumo geo-
deziniais taškais. tokie taškai vadinami tvirtais. Atliekant geodezinių 
tinklų išlyginimą negalima keisti bei taisyti tvirtų taškų koordinačių. 

Geodeziniai tinklai skirstomi į laisvuosius ir nelaisvuosius. 
Laisvuosiuose geodeziniuose tinkluose yra žinomi tik vieno taško 
išeities duomenys. Geodeziniai tinklai, kuriuose yra du ar daugiau 
taškų su žinomais išeities duomenimis, vadinami nelaisvais tinklais.

Atlikus geodezinius matavimus, reikia rasti ieškomųjų dydžių 
patikimiausias reikšmes ir nustatyti jų tikslumą. Matavimo rezultatų 
matematiniai apskaičiavimai geodeziniuose tinkluose yra vadinama 
geodezinių tinklų išlyginimu. Atliekant geodezinių tinklų išlyginimo 
procedūras, gaunamos patikimiausios rezultatų  reikšmės. išlyginimas 
atliekamas naudojantis mažiausių kvadratų metodu, taikant sąlygą  
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čia  pi   i-ojo išmatuoto dydžio svoris, 
 vi - išmatuoto dydžio pataisa. 

Geodeziniams tinklams išlyginti naudojami du mažiausių 
kvadratų metodo variantai: taikant parametrus ir koreliatas. Abiem 
variantais atlikti skaičiavimai  gaunami rezultatai,  yra vienodi, tačiau 
jų skaičiavimų apimtys yra skirtingos ir tai priklauso nuo  geodezinio 
tinklo rūšies bei jo didumo. parametrų variantas yra pranašesnis prieš 
koreliatų, nes jame kompiuterinių  programų taikymas padeda automa-
tizuoti reikiamų lygčių sudarymą. 

taško padėties  paklaida priklauso nuo matavimų tikslumo ir 
jos dydis priklauso nuo to, kaip bus apskaičiuotos taško koordinatės. 
taško padėties paklaida priklauso ir  nuo išlyginimo būdo. Vykdant 
mažo tikslumo geodezinius matavimus arba nesudėtingų geodezinių 
tinklų išlyginimui gali būti taikomas  supaprastintas išlyginimo būdas, 
kad  geodezinių tinklų supaprastinto išlyginimo metodo tiksumas 
priklauso nuo geodezinio  tinklo formos. projektuojant geodezinio 
pagrindo tinklą, rekomenduojama atsižvelgti į tai, kokiu būdu bus 
išlyginamas pagrindinių taškų tinklas.  

Formos atžvilgiu planimetrinio tinklo ėjimai turėtų būti ištęsti 
ir sudaryti iš maždaug vienodo ilgio linijų. tinklas susiejamas su 
aukštesnio tikslumo geodezinio pagrindo punktais. Nagrinėjamas atve-
jis, kai geodezinio pagrindo tinklas sudarytas iš 3 susietų ėjimų, kurie 
susikerta viename taške. (1 pav.)  
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1 pav� planimetrinis tinklas su vienu mazginiu tašku ir matavimų rezultatais bei tvirtų 
taškų koordinatėmis
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tarp taškų A, B ir C su žinomomis koordinatėmis pravesti trys 
ėjimai, kurie susikerta viename mazginiame taške Nr. 3. taškų A, A1, 
B, B1, C, C1 koordinatės ir linijų direkciniai kampai gaunami iš geo-
dezinio pagrindo punktų katalogų arba išskaičiuojami pagal atvirkštinio 
geodezinio uždavinio formules. 

Bendruoju atveju sprendžiant atvirkštinį geodezinį uždavinį yra 
žinomos dviejų taškų, pavyzdžiui B ir C koordinatės XB, YB ir XC, YC. 
Reikia apskaičiuoti linijos BC (2 pav.) direkcinį kampą αB-C bei jos 
horizontaliosios projekcijos ilgį SB-C.

2 pav. Atvirkštinio uždavinio principinė schema

pirmiausia reikia apskaičiuoti taškų B ir C koordinačių prieaugius  
∆xBC ir   ∆yBC:

 ∆xBC = XC  - XB   ir   ∆yBC = YC  - YB .

tuomet skaičiuojamas linijos BC rumbo tangentas:

pagal koordinačių prieaugių ženklus (1 lentelė), nustatomas rum-
bo pavadinimas ir apskaičiuojamas direkcinis kampas. 
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1 lentelė. Ryšys tarp direkcinių kampų ir rumbų

Direkcinio kampo
dydis

Rumbas
Koordinačių 
prieaugių ženklas

Pavadinimas skaičiavimo formulė ΔX ΔY
0° - 90° ŠR r = α + +
90° - 180° pR r =180° - α - +
180° - 270° pV r = α  - 180° - -
270° - 360° ŠV r = 360° - α + -

1 ėjimas  XA = 25917,67;  XA1 = 25969,04;  
        YA = 15729,31;    YA1 = 15430,14;

Gautas linijos A1-A, pietryčių rumbas:                              .

Linijos direkcinis kampas:                                  .

2 ėjimas  XB = 27051,63;  XB1 = 26882,57;  

         YB = 16272,92;  YB1 = 16741,26;

Gautas linijos B1-B, šiaurės-vakarų rumbas:                              .

Linijos B1-B direkcinis kampas:                                     .

3 ėjimas   XC = 27494,46;  XC1 = 27637,78;  

         YC = 15483,37;  YC1 = 15163,67;
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Gautas linijos C1-C, pietryčių rumbas:                                .
 
Linijos C1-C direkcinis kampas:                                   .

Ėjimų kampai βi  ir atstumai Si tarp taškų išmatuoti atitinkamais 
matavimo prietaisais.

pagal šiuos duomenis reikia išlyginti šią ėjimų sistemą ir 
apskaičiuoti atskirų planimetrinio tinklo taškų koordinates.

išlyginame atskirai  - pradžioje kampus, o vėliau koordinačių 
prieaugius. 

planimetrinio ėjimo kampai lyginami apskaičiavus bet kurio ėjimo 
prie mazginio taško esančios linijos direkcinio kampo reikšmę. Direk-
cinio kampo reikšmė skaičiuojama pagal bendro svorinio aritmetinio 
vidurkio formulę. pirmiausiu iš visų ėjimų apskaičiuojama vienos iš 
linijų susikertančių mazginiame taške direkcinio kampo reikšmė, pa-
gal atskirus ėjimus ir ji vadinama mazgine linija. Mūsų pavyzdyje 
mes mazginę liniją  pasirinkome   3-4 linija. jos direkcinis kampas 
apskaičiuojamas taip:

1 ėjimo                                                                    ;

2 ėjimo                                                                    ;

3 ėjimo                                                                    ;

čia ni – kampų skaičius ėjime,

       ,            ,             - 1, 2, 3  planimetrinių ėjimų kampų sumos.

prieš pradedant skaičiuoti mazginės linijos direkcinį kampą  reikia 
susumuoti atskirų ėjimų išmatuotus  ėjimų vidaus kampus.

iš 1 paveikslo matyti,  kad ėjimų vidaus kampai yra matuoti 
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ruožtų būdu o mazgi-niame taške – krypčių būdu. Ruožtų būdu 
matuojami pavieniai kampai, kai stotyje yra tik dvi kraštinės. Krypčių 
būdas naudojamas tada, kai yra daugiau kaip dvi kryptys, tarp kurių 
reikia išmatuoti kampus.

Reikia išskaičiuoti kampus prie mazginio taško (3 pav.).

3 pav. Kampų matavimo schema
Kadangi pirmoji kryptis sutampa su  kampu                               ,

lieka rasti kampą                 ir

Ėjimų vidaus kampų sumos :
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Remiantis direkcinių kampų formulėmis iš visų trijų ėjimų galime 
rasti linijos 3-4 direkcinio kampo reikšmę kiekviename ėjime atskirai:

1 ėjimo

2 ėjimo

3 ėjimo

patikimiausia mazginės linijos direkcinio kampo reikšmė 
apskaičiuojama pagal bendro svorinio aritmetinio vidurkio formulę:

čia  α
−

- vadinamas bendru svoriniu aritmetiniu vidurkiu,
       αi - gauti rezultatai ( i =1, 2 …n), 
        pi- skaičius vadinamas svoriu – tai matavimo rezultato pati-

kimumo rodiklis.

Kuo matavimo rezultatas bus tikslesnis, tuo svoris didesnis. Svo-
riai nustatomi pagal matavimo sąlygas. 

pavienių planimetrinio ėjimo kampai laikomi lygiatiksliais. jei 
skaičiavimuose tenka susidurti su kelių kampų suma, tai jos svoris ran-
damas pagal formulę:
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              ;

čia  n – kampų skaičius planimetrijos ėjime,
      k – proporcingumo kooficientas. juo galime imti bet kurį 

skaičių, tačiau visiems svoriams vienodą.

iš šios formulės bus lengva matyti, kad didesnio tikslumo rezulta-
tus atitinka ir didesnis svoris. 

Kai atskiri matavimų rezultatai yra dideli skaičiai, skaičiavimų 
aritmetiniams veiksmams suprastinti vienas matavimų rezultatas pa-
sirenkamas kaip apytikrė vidurkio reikšmė, šiuo atveju kampams - α0. 
tuomet svoriai dauginami tik iš skirtumų tarp apytikrės reikšmės ir 
kiekvieno matavimo rezultato.  

pakeitus, bendro svorinio aritmetinio vidurkio formulę gauname:

čia                    .

α0  geriausia imti mažiausią  αi dydį, nes tada visi iε bus teigiami.
Direkcinio kampo patikimiausia reikšmė apskaičiuojama 2 

lentelėje.
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2 lentelė. Mazginės linijos 3-4 direkcinio kampo skaičiavimai

Ėj. 
Nr.

Direkciniai 
kampai αi α0 ie

Kam-
pų 
skai-
čius 
ėji-
me n

n
kpi=

k=20
ii pe

vi

vi=α3-4 pat - αi iivp 2
iivp iiivp e

� ���0 ��/ ��//
��

�0 
��

/  
��

//
10// � � 40// -4// -16 �� -160

� ���0 ��/ ��// 8// � � 40 -2// -10 20 -80
� ���0 ��/ ��// 0 � � 0 +�// +�� ��� 0

∑− 2 ∑ 228 ∑ − 240

Apskaičiavus patikimiausią direkcinio kampo reikšmę, galime rasti 
atskirų planimetrijos ėjimų kampų pataisas                (2 lentelė).

pataisų  ribos (ribinė kampinė neatiktis              )  nustatomos pagal 
atitinkamų instrukcijų reikalavimus. Nagrinėjamame atvejyje

čia n – kampų skaičius ėjime.
tada: 
1 ėjimo ribinė kampinė neatiktis             
    

2 ėjimo ribinė kampinė neatiktis            
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3 ėjimo ribinė kampinė neatiktis

Skaičiavimų kontrolė:

                           ,

= -(-240)+6 • (-2) = 228.

Kampų matavimų tikslumas įvertinamas pagal svorio vieneto 
vidutinę kvadratinę paklaidą, apskaičiuotą  pagal nevienodo tikslumo 
matavimų rezultatų nuokrypius nuo aritmetinio vidurkio:

čia n – planimetrinių ėjimų skaičius.
Kai svoriai apskaičiuoti pagal formulę 

n
k

p = , kampo matavimo 

vidutinė kvadratinė paklaida apskaičiuojama pagal formulę:

Kai k = 1, tai m = µ. 

Galutinės, patikimiausios direkcinio kampo reikšmės tikslumas 
įvertinamas pagal bendrojo aritmetinio vidurkio vidutinės kvadratinės 
paklaidos formulę:
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Mazginės linijos direkcinio kampo patikimiausia reikšmė 
apskaičiuota ± 3// tikslumu.

pagal mazginės linijos patikimiausią direkcinio kampo reikšmę 
įvedamos pataisos į vidaus kampus bei apskaičiuojami likusių planime-
trinio ėjimo linijų direkciniai kampai (5, 6, 7 lentelės). 

pagal tiesioginio geodezinio uždavinio formules randami 
koordinačių prieaugiai:

;cos iii Sx α⋅=∆  ir iii Sy α⋅=∆ sin .

Vėliau apskaičiuojamos  mazginio taško koordinatės:
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Gautos mazginio taško koordinačių reikšmės, nėra vienodos, dėl 
matavimo paklaidų. Linijų matavimo pataisas rasti galime analogiškai, 
kaip ir planimetrijos vidaus kampų - pagal bendrąjį aritmetinį vidurkį:

                                     ir

čia 0XXx ii −=∆ ,  0YYy ii −=∆ .

Atskirų ėjimų prieaugių sumos svoriai pi apskaičiuojami pagal 
šias formules:

              ,                    ,

čia ∑S1,  ∑S2,  ∑S3 -  atitinkamų ėjimų perimetrai, išreikšti šimtais 
metrų. 

Gavus mazginio taško patikimiausią reikšmę, apskaičiuojamos 
planimetrinio ėjimo linijų ilgių pataisos: 

Mazginio taško patikiniausią reikšmę, kaip ir direkcinio kampo 
patikimiausią reikšmę, patogiausia skaičiuoti lentelėse atskirai abscisių 
ir ordinačių ašims. Mazginio taško (X�) patikimiausios reikšmės 
skaičiavimai pateikti 3 lentelėje. 

−

−= patX XXf
ëj 3311

−

−= patY YYf
j 33 .11

−

−= patX XXf
ëj 3322

−

−= patY YYf
ëj 33 .22

−

−= patX XXf
ëj 3333

−

−= patY YYf
ëj 33 .22
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3 lentelė. Mazginio taško (X�)  skaičiavimai

Ė j . 
Nr.

X�i

(m)

X0

(m)

Δxi
/

0XXx ii −=∆

(cm)

Si

šimtais 

metrų

i
i S

kp =

k=10 ii px∆

fXi

iXi XXf
pat

−=
.3

(cm)
ii fxp 2

ii fxp /
iii xfxp ∆

� 26544,31
26

54
4,

18
�� 7,79 1,28 16,64 -7 -8,96 62,72 -116,48

� 26544,18 0 6,91 1,45 0 � 8,70 52,20 0
� 26544,23 � 10,51 0,95 4,75 � 0,95 0,95 4,75

Skaičiavimų kontrolė:

                        , 

= -(-111,73)+6 • (0,69) = 115,87.

Atstumų matavimo tikslumas įvertinamas pagal svorio vieneto 
vidutinę kvadratinę paklaidą, apskaičiuotą  pagal nevienodo tikslumo 
matavimų rezultatų nuokrypius nuo aritmetinio vidurkio:
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patikimiausia mazginio taško koordinatė X� įvertinama pagal ben-
drojo aritmetinio vidurkio vidutinės kvadratinės paklaidos formulę:

Mazginio taško  koordinatės X3 patikimiausia reikšmė apskaičiuota  
± 1,5cm tikslumu.

Mazginio taško Y� koordinatė, kaip ir ankstesni skaičiavimai 
skaičiuojami lentelėje.

4 lentelė. Mazginio taško (Y�) skaičiavimai.

Ė j . 
Nr. Y3i

(m)

Y0

(m)

Δyi
/

(cm)

Si

šimtais 

metrų

i
i S

kp =

k=10

fyi

 

(cm)
� 15804,20

15
80

4,
12

8 7,79 1,28 10,24 -4 -5,12 20,48 -40,96

� 15804,12 0 6,91 1,45 0 � 5,80 23,20 0

� 15804,18 � 10,51 0,95 5,7 -2 -1,90 3,80 -11,40
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Skaičiavimų kontrolė:

                          ,

= - (-52,36) + 4 • -1,22 =  47,48.

patikimiausia mazginio taško koordinatė Y� įvertinama pagal ben-
drojo aritmetinio vidurkio vidutinės kvadratinės paklaidos formulę:

Mazginio taško  koordinatės Y3  patikimiausia reikšmė apskaičiuota  
±2,5cm tikslumu.

turint mazginio taško koordinatės reikšmes, jos įrašomos į 
koordinačių skaičiavimo žiniaraščius (5, 6, 7 lentelės). Koordinačių 
žiniaraščiuose skaičiuojant pataisas, dar kartą galime įsitikinti ar teisin-
gai atlikti skaičiavimai. jos apskaičiuojamos, iš praktinės koodrinačių 
prieaugių sumos atimant teorinę sumą, kurią  gauname, iš kiekvieno 
ėjimo išeities taško koordinatės atimant mazginio taško koordinatę.

pataisius  koordinačių prieaugius, apskaičiuojamos kiekvieno 
taško koordinatės. jei kiekviename  ėjime apskaičiuoto mazginio taško 
koordinatės yra vienodos, tai rodo, kad koordinačių prieaugių pataisos 
ir koordinatės apskaičiuotos teisingai.
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