
LATVIJOS GYVOSIOS GAMTOS MOKSLŲ IR TECHNOLOGIJŲ UNIVERSITETAS 

APLINKOS IR CIVILINĖS INŽINERIJOS FAKULTETAS 

 

 

PATVIRTINO 

     Žemėtvarkos ir geodezijos katedros  

akademinio personalo susirinkimas 

     2018 m. vasario 6 d. 

__________________________________________________________________________ 

 

GEODEZINIS TINKLAS 
 

Jelgava 

 

Programa 

 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: BūvZ2051 

3 kreditai (48 val.): paskaitos – 1,5 kredito (24 val.), laboratoriniai darbai – 1,5 

kredito (24 val.). 

Vertinimas: egzaminas 

Autorius: Armands Celms, Žemėtvarkos ir geodezijos katedros docentas. 

Privalomas profesinio bakalauro studijų programos „Žemėtvarka ir geodeziniai 

matavimai“ dalykas, dėstomas nuolatinės ir ištęstinės formos studijų 2-ų metų 4-ą 

semestrą. 

 

Anotacija:  
Studentai išmoksta geodezinių matavimų paklaidos ir išlyginimo teoriją, praktiškai ją 

panaudoti geodezinio tinklo išlyginimo procese, susipažįsta su Žemės elipsoidinio 

paviršiaus vaizdavimu plokštumoje, geodeziniais tinklais ir jų vystymo 

technologijomis, išmoksta atlikti ir analizuoti tikslius geodezinius matavimus, 

reikalingus geodezinių tinklų įrengimui. 

 

Studijų dalyko tikslas: 

Studijų kurso tikslas – rengti žemėtvarkos ir žemės geodezinių matavimų ekspertus, 

gebančius įrengti įvairius geodezinius tinklus, reikalingus topografiniams ir 

kadastriniams matavimams, taip pat inžinerinei geodezijai. 

 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę dalyką, studentai turės: 

 žinias apie geodezinių tinklų rūšis ir jų vystymo metodus, priklausomai nuo 

tinklo užduoties, ploto tikslumo ir pobūdžio. 

 įgūdžius savarankiškai išmatuoti tikslius kampus, atstumus ir aukščius, 

matematiškai apdoroti matavimo rezultatus ir įvertinti jų tikslumą. 

 kompetenciją organizuoti būtinojo tiksliojo geodezinio tinklo formavimą, 

pasirenkant tinkamiausius metodus ir priemones, priklausomai nuo tinklo 

užduoties. 

 
Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 
Studentai turi turėti ankstesnių žinių studijų dalyke „Geodezija“. 

 



Reikalavimai savarankiškam darbui: darbas namuose: 

1. Paklaidų teorijos problemų sprendimas. 

2. Geodezinių tinklų projektų vystymas numatytose teritorijose. 

3. Savarankiškas teorijos mokymasis. 

 

Žinių įvertinimas: 

1. Du testai pagrindinėmis studijų dalyko temomis: geodezinių matavimų 

išlyginimas, geodeziniai tinklai ir jų formavimo metodai, tikslieji geodezinių 

tinklų matavimai, geodezinių tinklų projektavimo principai.  

2. Leidimo laikyti egzaminą reikalavimai: norėdami laikyti egzaminą, studentai 

turi: 

1) būti atlikę ir išlaikę visus suplanuotus laboratorinius darbus. 

2) būti atlikę ir išlaikę geodezinių tinklų projektavimo prezentaciją. 

3) būti rašę ir išlaikę du testus ir gavę ne mažesnį nei 4 balų įvertinimą. 

 

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  

Už praleistus laboratorinius darbus, kuriuose naudojamos geodezinės priemonės, 

atsiskaitoma konsultacijų metu. Neišlaikytus testus (t. y., testus, kurių įvertinimas 

mažesnis nei 4 balai) galima perlaikyti tik vieną kartą.  Jei išlaikyti antruoju bandymu 

nepavyksta, medžiaga atsiskaitoma egzamino metu. 

 

Išplėstinis programos turinys  
 

Matavimo paklaidos ir tikslieji matavimai 
Matavimo paklaidų rūšys. Pagrindinės atsitiktinių paklaidų savybės. Standartinis 

nuokrypis, maksimali ir santykinė paklaida. Išmatuotų verčių funkcijų standartinis 

nuokrypis. Paklaidų kaupimosi dėsnis. Matavimo svoris. Koreliacija tarp svorio ir 

standartinio nuokrypio. Standartinis vieneto svorio nuokrypis. Išmatuotų dydžių 

funkcinis svoris. Svorio kaupimosi dėsnis. 

Dvigubi matavimai. Dvigubi vienodo tikslumo matavimai, jų skirtumas ir standartinis 

vieno matavimo nuokrypis. Dvigubi įvairių tikslumų matavimai. Standartinis vieneto 

svorio nuokrypis. 

 

Geodezinių matavimų išlyginimas. Matavimų tipai – tiesioginiai, netiesioginiai ir 

kampainiu. Mažiausio kvadratų skaičiaus matavimo metodas. 

To paties tikslumo tiesioginių matavimų išlyginimas. Aritmetinis vidurkis, jo svoris. 

Aritmetinio vidurkio svorio vienetas ir standartinis nuokrypis, apskaičiuojamas 

atliekant korekcijas. 

Tiesioginių įvairių tikslumų matavimų išlyginimas. Bendras aritmetinis vidurkis. 

Svorio vieneto standartinis nuokrypis. Bendras svertinis aritmetinis vidurkis ir 

standartinis nuokrypis. 

Netiesioginių matavimų išlyginimas arba koregavimas parametriniu metodu. 

Parametrinės lygtys, jų transformavimas linijiniu būdu. Parametrinės koregavimų 

lygtys. Normalios lygtys, jų sprendimai. 

Kampainio matavimo koregavimas taikant koreliacijos metodą. Kampainių matavimų 

lygtys, jų transformavimas linijiniu būdu. Korekcinės lygtys. Koreliacinės normalios 

lygtys, jų sprendimai. Korekcinės formulės. 

Niveliavimo tinklo su vienu mazgu koregavimas. Niveliavimo tinklo koregavimas 

taikant parametrinį metodą. Mazgų metodas su laipsniška aproksimacija. 



Ekvivalentinis pakaitinis metodas. Niveliavimo tinklo koregavimas koreliacijos būdu. 

Popovo poligono metodas niveliavimo tinklų koregavimui. 

 

Paviršiaus elipsoido projektavimas plokštumoje, naudojant „ArcGIS“ 

programinę įrangą. Kartografinių projekcijų samprata. Zoldnerio projekcija. Gauso 

projekcija. Perėjimas nuo Gauso prie Zoldnerio projekcijos. Atstumų ir plotų 

iškraipymas Gauso projekcijoje. Universalioji skersinė Merkatoriaus projekcija 

(UTM). Latvijos koordinačių sistema „LKS“ – 92 TM. Teisingas įvairių projekcijų 

pasirinkimas ir supratimas, kaip kurti projektą „ArcGIS“ aplinkoje. 

 

Geodeziniai tinklai. Geodezinių tinklų samprata, jų formavimo principai. Geodezinių 

tinklų formavimo metodai: trianguliacija, trilateracija, poligonometrija, globalus 

pozicionavimas ir niveliavimas. Šalies geodeziniai tinklai, jų padalijimas. Vietos ir 

geodeziniai matavimo tinklai. Geodezinių tinklų projektavimas ir projektų kokybės 

vertinimas „ArcGIS“ aplinkoje. 

 

Kampų matavimas geodeziniuose tinkluose. Kampiniai matavimo prietaisai: 

optiniai ir skaitmeniniai teodolitai. Optinio teodolito matavimų nuskaitymo prietaisai: 

mikroskopas su skale, mikrometro mikroskopas ir optinis dvigubo mikrometro 

mikroskopas, skirtas nuskaityti du diametraliai priešingus lanko taškus. Skaitmeninio 

teodolito lanko nuskaitymo principas. Kampų matavimas naudojant artėjimo metodą. 

 

Krypties samprata. Matavimo kryptys uždarant horizonto metodą (Struvės metodas). 

Krypčių koregavimas padėties taške. Vieneto svorio standartinis nuokrypis ir vidutinė 

kryptis. Kampų matavimas visose kombinacijose. Centravimo ir redukcijos elementai, 

jų nustatymas. Sugretinimo ir redukcijų skaičiavimas. 

Išmatuotų kampų projektavimas „MicroStation“ ir „ArcGIS“ aplinkoje. 

 

Atstumų matavimas geodeziniuose tinkluose. Atstumų matavimas su invaro 

juostomis. Išmatuotų atstumų pataisymai. Atstumų matavimas naudojant elektro-

optinius (šviesos) atstumo matavimus. Išmatuotų atstumų koregavimas. 

 

Trianguliacija. Trianguliacijos tinklo formavimas. Matavimai trianguliacijos tinkle. 

Trianguliacijos tinklų išlyginimas pagal koreliacijos metodą. Kampainių matavimų 

lygtis trianguliacijos tinkluose – formų, stočių, polių, bazių, krypčių kampų ir 

koordinačių lygtys. Poliaus lygties linearizacija. 

Supaprastintas geodezinio stačiakampio ir centrinės sistemos koregavimas. 

 

Trilateracija. Trišalio tinklo formavimas. Trišalių kraštų matavimas. Kampų 

skaičiavimas. Trilateracijos tinklo išlyginimas taikant koreliacijos metodą. 

 

 

Poligonometrija. Poligonometrinės linijos ir tinklai. Kampų ir šonų matavimas 

poligonometrinėmis linijomis. Poligonometrinių linijų ir jų tinklų koregavimo ir 

tikslumo vertinimas. 

 

Tikslusis niveliavimas. Priemonės, naudojamos tinklo niveliavimui; gulsčiukai su 

cilindrine tara, gulsčiukai su kompensatoriumi ir skaitmeniniai gulsčiukai. Kryžiokai. 

Niveliavimo ženklai ir jų montavimo taisyklės. Pagrindiniai niveliavimo paklaidų 



šaltiniai. I, II ir III klasių niveliavimas. Niveliavimo neprivalomų verčių ir krypties 

vektorių projektavimas „ArcGIS“ aplinkoje. 

Geodezinių tinklų formavimas taikant globalaus pozicionavimo (GP) metodą. 
Globalios pozicionavimo sistemos samprata, jos taikymas geodezijoje. Taško 

koordinačių nustatymas globalia pozicionavimo sistema. Pagrindiniai globalaus 

pozicionavimo metodai. 

 

Laboratorinių darbų sąrašas. 

1. Optinio teodolito lanko nuskaitymo įrenginiai. 

2. Krypčių matavimas. 

3. Niveliavimo tinklo koregavimas naudojant mazgus bei skaičių ir krypčių 

projektavimas „ArcGIS“ programinėje įrangoje. 

4. Niveliavimo tinklo koregavimas pagal ekvivalentišką papildymo metodą bei 

skaičių ir krypčių projektavimas „ArcGIS“ programoje. 

5. Atstumų matavimas naudojant šviesos tolimatį. 

6. Kryžiokų metro ilgio nustatymas. 

7. Niveliavimas tikslumo lygiu. 

8. Zenito atstumų matavimai. 

9. Geodezinio tinklo projekto kūrimas „MicroStation“ ir „ArcGIS“ aplinkoje tam 

tikrai teritorijai. 
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2. www.lgia.gov.lv 

3. www.vzd.gov.lv 

4. www.geo-matching.com 

5. www.gim-international.com 

 

http://www.vzd.gov.lv/
http://www.geo-matching.com/
http://www.gim-international.com/

