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Studijų dalyko kodas LLU IS registre: BūvZ1041 

4 kreditai (64 val.): paskaitos – 2 kreditai (32 val.), laboratoriniai darbai – 2 kreditai (32 val.) 

Vertinimas: egzaminas. 

Autoriai: Vita Cintina, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros lektorė,  

Jānis Domburs, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros lektorius. 

Privalomas profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai matavimai“ dalykas, 

dėstomas nuolatinės ir ištęstinės formos studijose. 

 

Anotacija: 

 Studentai įgyja žinių apie Žemės formą ir dydį, geodezijoje naudojamas koordinačių 

sistemas, geodezinių matavimų rūšis, matematinį matavimų tvarkymą ir matavimų tikslumo 

vertinimą, paviršiaus vaizdavimą planuose ir žemėlapiuose bei taškų identifikavimą. Studentai įgyja 

žinių apie geodezinių matavimų metodus ir priemones; praktiškai išmoksta horizontalųjį, nuolydžio 

kampo ir magnetinio azimuto matavimus, išmoksta įvairių rūšių geodezinių matavimų – 

horizontalųjį, vertikalųjį ir topografinį, sužino, kaip pavaizduoti matavimo rezultatus grafiškai. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

 Įgauti būtinas teorines žinias ir praktinius įgūdžius žemės sklypų matavimui, planų, 

žemėlapių, profilių ir kitos grafinės medžiagos, reikalingos inžinieriaus-matininko darbui, rengimui. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę dalyką, studentai turės: 

 žinias apie geodezinių matavimų rūšis ir jų įgyvendinimą, geodezinių matavimų metodus ir jų 

matematinį apdorojimą; 

 įgūdžius pritaikyti įgytas teorines žinias praktikoje (įdiegti ir išmatuoti horizontalų, vertikalųjį ir 

topografinį matavimų tinklą, atlikti situacijos ir reljefo matavimus įvairiais metodais, įvertinti 

matavimo duomenų tikslumą, tvarkyti matavimo rezultatus ir parengti situacijos, reljefo ir 

topografinį planus), dirbti atidžiai ir tiksliai, dirbti savarankiškai ir grupėje, projektuoti matavimo 

žurnalus, planus, profilius ir kitus reikalingus dokumentus; 

 kompetenciją gauti, atsirinkti ir analizuoti geodeziniams darbams reikalingą informaciją 

savarankiškai ir remtis ja atitinkamiems sprendimams priimti; spręsti į kompetencijos sritį 

patenkančias problemas, suprasti profesinę etiką; studentai gali vertinti jų profesinės veiklos 
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poveikį aplinkai ir visuomenei, kritiškai įvertinti savo žinias ir įgūdžius ir suprasti tolesnio 

švietimo poreikį; studentai atsako už savo darbo kokybę.  

 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

 Būtinos išankstinės vidurinio ugdymo lygio matematikos, fizikos ir geografijos žinios. 

Studijų dalyke „Geodezija“ įgytos žinios, įgūdžiai ir kompetencija bus reikalingi stažuotės metu ir 

kituose su geodezija susijusiuose dalykuose. 

 

Reikalavimai savarankiškam darbui: 

 Bibliografijos sąraše pateiktų šaltinių studijavimas, studijavimas testams ir egzaminams, 

savarankiškas darbas namuose.  

 

Žinių vertinimo tvarka: 

1. Du teorinių žinių tikrinimo testai (vienas testas ištęstinių studijų studentams); 

2. Planuojamų laboratorinių darbų užbaigimas; 

3. Egzaminas semestro pabaigoje. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Pagal katedros patvirtintą tvarką. 

 

 

Išplėstinis programos turinys  
 

1. ĮVADAS  

  Geodezijos tema, jos uždaviniai, istorinė raida ir funkcija šalies ekonomikoje. Geodezijos 

ryšys su kitais mokslais. Institucijos, kurios planuoja ir atlieka geodezinius darbus 

 

2. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA  

  2.1. Žemės formos ir dydžio samprata. Lygus paviršius. Etaloninis elipsoidas. Linijinių 

projekcijų elipsoidiniame paviršiuje samprata. 

    2.2. Horizontali plokštuma. Horizontalieji atstumai ir kampai bei jų įterpimas 

„MicroStation“ programoje. Absoliutus ir santykinis Žemės paviršiaus aukščiai. Aukštumos. 

   2.3. Iškraipymai, atsirandantys perteikiant visą Žemės paviršių ar jo atskiras dalis 

plokštumoje. Žemėlapis, planas ir profilis. Planų mastelis: skaitinis ir linijinis. Kryžminis mastelis 

Linijų ir kampų brėžimo planuose ir žemėlapiuose priemonės. Topografinių planų ir žemėlapių 

turinys. Simboliai, jų išdėstymas bei galimybės generalizuoti skaitmeniniame plane „MicroStation“ 

ir „ArcGIS“ aplinkoje. 

    2.4. Vertikalios ir horizontalios krypties nustatymas vietovėje. Cilindriniai ir sferiniai lygiai, 

jų intervalo reikšmė. 

    2.5. Absoliučios ir santykinės matavimo paklaidos. Skaičiavimai su apytiksliais skaičiais. 

Geodezinių matavimų matematiniai skaičiavimai ir matavimų tikslumo vertinimas. 

 2.6. Vietovės reljefas. Pagrindinės reljefo formos. Bendra informacija apie reljefo perteikimą 

planuose ir žemėlapiuose. Horizontalusis metodas. Linijos gradientas arba nuolydis. Šlaito išraiška 

tangentais, laipsniais ir procentais. Nuolydžio nustatymo metodai. Nuolydžių ir jų kampų grafikai. 

Taškų aukščių nustatymas iš horizontalių „ArcGIS“ programoje. Profilio projektavimas, remiantis 

„MicroStation“ programoje atliktais skaičiavimais. 
 

3. KOORDINAČIŲ SISTEMOS IR LINIJŲ ORIENTAVIMAS  
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    3.1. Geografinės ir stačiakampės koordinačių sistemos. Latvijos koordinačių sistema LKS 

92. Koordinačių tinklai. Stačiakampių taškų ir geografinių koordinačių nustatymas žemėlapyje. 

Teisingas koordinačių sistemos pasirinkimas ir supratimas, kaip ją naudoti dirbant su projektu 

„ArcGIS“ aplinkoje. 

    3.2. Geografinio ir magnetinio meridiano samprata. Magnetinė deklinacija. Azimutai, 

loksodromos, jų koreliacija. Horizontalių kampų apskaičiavimas pagal jų kraštų azimutus ir 

loksodromas. 

    3.3. Kryptiniai kampai. Dienovidinio atstumo apytikslio skaičiaus samprata. Azimutai 

pirmyn ir atgal, loksodromos ir krypčių kampai. Koreliacija tarp dešiniojo kampo daugiakampiuose 

ir šonų krypties kampų. Koordinačių didinimas. Geodezinė užduotis plokštumoje: tiesioginė ir 

priešinga. Geodezinė sankirta. Tiesioginė sankirta. 

 

4. HORIZONTALIŲJŲ ATSTUMŲ PAPRASTIEJI MATAVIMO METODAI  

    4.1. Horizontalių atstumų matavimo samprata. Matavimų vietovėje rūšys. Žymėjimo taškai. 

Tiesių linijų fiksavimas.  

    4.2. Priemonės, skirtos tiesioginiam atstumų matavimui vietovėje. Atstumų matavimas, 

matavimų tikslumas. Linijų gradientų pataisymai. Inklinometras. Tiesioginiam matavimui 

neprieinamų stumų apskaičiavimas 

    4.3. Linijinis matavimo metodas. Situacijos schema ir eskizas (latvių kalba: abriss) ir 

kompiliavimas „MicroStation“ programoje. Matavimas naudojant dešiniojo kampo koordinačių 

metodą. Dešiniojo kampo veidrodis (latvių kalba: ekers), jo naudojimas. Atidarymo metodas. 

 

5. HORIZONTALIŲ KAMPŲ MATAVIMAS  

  5.1. Horizontalių kampų matavimas. Teodolitas. 

    5.2. Horizontalių kampų matavimas. Teodolito padėtis darbo sąlygomis. Stebėjimas. Kampų 

matavimas visais atžvilgiais. Kampų matavimo tikslumas. 

    5.3. Krypčių orientavimas. Matininko kompasas (latvių kalba: busole). Magnetinio azimuto 

ir loksodromų matavimas azimuto kompasu. Žemėlapio orientavimas azimuto kompasu. 

 

6. GEODEZINIŲ MATAVIMŲ TRAVERSAI  

  6.1. Geodezinių matavimų traversai ir daugiakampiai, jų pritraukimas prie geodezinio 

paramos tinklo taškų. Taškų vietų parinkimas ir fiksavimas. Ribiniai žymekliai. Traversų kampų ir 

šoninių ilgių matavimas. 

  6.2. Traversų matematiniai skaičiavimai. Kampų koregavimas. Kryptinių kampų ir 

loksodromų skaičiavimas. Koordinačių didinimo apskaičiavimas ir koregavimas. Koordinačių taškų 

skaičiavimas. 

    6.3. Traversų matavimas tarp stočių su nurodytomis koordinatėmis ir jų matematinis 

skaičiavimas. 

    6.4. Tiriamųjų guolių su tiesiogine, šonine ir priešinga sankirtomis nustatymas. Matavimų 

kontrolė. Taškų koordinačių apskaičiavimas ir plano rengimas „MicroStation“ programoje. 

 

7. TOPOGRAFINIŲ PLANŲ IR ŽEMĖLAPIŲ PROJEKTAVIMAS 

    7.1. Traverso projektavimas plane iš loksodromų ir horizontalių atstumų tarp šonų. 

Stačiakampis koordinačių tinklas, jo projektavimas, konstrukcija ir bandymai. Traverso taškų 

projektavimas iš koordinačių. Teisingas traverso taškų iš koordinačių įvedimas „MicroStation“ 

programoje. 

  7.2. Situacijos projektavimas plane pagal situacijos schemą ir eskizą (latvių kalba: abriss). 

Plano išdėstymas „MicroStation“ arba „ArcGIS“ programoje. 
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8. VIETOVĖS NUSTATYMAS 

   8.1. Vietovės nustatymo reikšmė žemės naudojimui ir žemės kadastrui. Vietovės nustatymo 

metodai, jų lyginamasis vertinimas. Vietovės nustatymas „MicroStation“ programoje. 

   8.2. Grafinis vietovės nustatymo metodas. Kvadratų ir lygiagrečių linijų palečių 

projektavimas ir taikymas. 

   8.3. Mechaninis vietovės nustatymo metodas. Planimetrai. Poliarinio planimetro 

komponentai, jo bandymas ir naudojimas. Planimetro matavimo vieneto vertės nustatymas. Žemės 

naudojimo nustatymas ir žemės naudojimo rūšis pagal planimetrą tam tikroje vietovėje. Legenda. 

Skaitmeniniai planimetrai. 

 

9. GEOMETRINIS LYGINIMAS  

  9.1. Lyginimo rūšys. Geometrinis lyginimas „į priekį“ ir „nuo vidurio“. Paviršiaus kreivės 

poveikio geometriniam lyginimui samprata. Atmosferos refrakcija ir jos poveikis geometrinio 

lyginimo rezultatams. Etalonai. Gulsčiukų eilutė. Gulsčiukai su cilindrine talpa ir gulsčiukai su 

kompensatoriumi. Skaitmeniniai gulsčiukai. Kryžiokai. Techninis lyginimas ir jo metodika. 

Lyginimo rezultatų matematinis apskaičiavimas. 

 9.2. Sujungtų indų principas ir jo naudojimas hidrostatiniame lyginime. 

 9.3. Paviršiaus lyginimo metodai. Paviršiaus lyginimas kvadratuose. Kvadratinio tinklelio 

geodeziniai matavimai. Kvadratų viršūnių lyginimas ir reljefo plano rengimas „MicroStation“ ar 

„ArcGIS“ aplinkoje. 

 

10. TRIGONOMETRINIS LYGINIMAS  

 

11. TACHEOMETRINIAI MATAVIMAI 

 

  11.1. Teodolito nuolydžio kampų matavimas. Vertikalaus masyvo nulinio taško nustatymas. 

   11.2. Horizontalių atstumų ir aukščių matavimas. 

  11.3. Tacheometrija su teodolitu. Tacheometrinis žurnalas ir situacijos schema bei eskizas 

(latvių kalba: abriss). Tachometrinio žurnalo tvarkymas. Topografinio plano rengimas.  

   11.4. Tacheometrija su elektriniu tachometru. Kompiuterizuotas matavimo rezultatų 

apdorojimas ir grafinis atvaizdavimas. 

 

12. MATAVIMAI IŠ AKIES IR BAROMETRINIS LYGINIMAS 

    Matavimai iš akies ir jų taikymas. Žingsnio dydis. Atmosferos slėgis. Barometrinio lyginimo 

samprata ir jos taikymas. 

 

 

Laboratorinių darbų sąrašas 
 

1. Daugiakampių uždaros linijos išlyginimas ir pusių kryptinių kampų apskaičiavimas.  

2. Daugiakampių uždaros linijos koordinačių padidėjimo ir viršūnių koordinačių apskaičiavimas.  

3. Traverso tarp dviejų taškų apskaičiavimas.  

4. Kryžminio mastelio 1:2000 kūrimas.  

5. Priešinga geodezinė užduotis. 

6. Koordinačių tinklo kūrimas ir daugiakampio viršūnių įterpimas į jį iš stačiakampių 

koordinačių. Koordinačių įterpimas „MicroStation“ programoje. 

7. Daugiakampio situacijos kartografavimas plane, naudojant situacijos schemą ir eskizą (latvių 

kalba: abriss).  

8. Topografinių simbolių brėžimas plane „MicroStation“ programoje.  
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9. Tiesioginė sankirta. 

10. Horizontalių kampų ir magnetinių azimutų matavimas. 

11. Planimetro vieneto vertės nustatymas. 

12. Vietovės nustatymas mechaniniu ir skaitmeniniu planimetru arba vietovės nustatymas 

naudojant „MicroStation“ ar „ArcGIS“ programą. 

13. Vietovės nustatymas palete ir pakoreguotų vietovių apskaičiavimas daugiakampio žemės 

naudojimo rūšims. 

14. Trasos lyginimo žurnalo apskaičiavimas. 

15. Išilginio profilio projektavimas „MicroStation“ programoje. 

16. Projektavimas išilginiame profilyje. 

17. Paviršiaus lyginimo žurnalo apskaičiavimas. 

18. Reljefo plano projektavimas. 

19. Reljefo plane numatytos užduotys. 

20. Vertikaliojo masyvo nulinio taško nustatymas, nuolydžio kampo matavimas, tachometrinio 

iškilimo ir horizontalaus atstumo nustatymas. 

21. Tacheometrinės linijos apskaičiavimas.  

22. Tachometrinio žurnalo apskaičiavimas. 

23. Tachometrinio žurnalo plano rengimas. 

24. Geometrinis lyginimas. 
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