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ĮVADAS

Geodezija (graik. geo ir deizo (žemė ir daliju)) – mokslas apie Žemės 
arba atskirų jos dalių matavimo bei vaizdavimo būdus. Pagal mokslinių 
tyrimų sritis ir metodus geodezija skirstoma į keliolika šakų: teorinę, 
sferoidinę, kosminę, dinaminę, taikomąją, geodezinę astronomiją, 
topografiją, kartografiją ir kt.

Svarbiausi geodezijos uždaviniai – nustatyti Žemės formą ir 
dydį, jos gravitacinį lauką. Geodezijoje taip pat sprendžiami tokie 
uždaviniai: vertikaliosios ir horizontaliosios Žemės plutos deformaci
jos, jūrų ir vandenynų krantų linijų poslinkiai, jūrų vandens lygių 
skirtumų nustatymas, Žemės polių judėjimas ir pan.

Šie uždaviniai sprendžiami kartu su astronomija, geologija, geo
fizika, geomorfologija ir kitais mokslais apie Žemę.

Geodezinis pagrindas reikalingas kraštui kartografuoti, žemės 
naudotojų sklypų riboms nustatyti, žemės kadastrui sudaryti, valstybės 
sienoms koordinuoti ir pan.

Topografija yra viena geodezijos mokslo šakų, nagrinėjanti Žemės 
paviršiaus matavimo metodus. Remiantis geodezinių matavimų duo
menimis, sudaromi planai, žemėlapiai. Tik turint kartografinę teritori
jos medžiagą, galima pradėti įvairius projektavimo darbus. 

Mokomojoje knygoje pateikiamos pamatinės bei specialiosios 
geodezijos žinios, reikalingos niveliacijos tinklų sudarymo, nivelia
vimo ir stambiojo mastelio topografinių nuotraukų technologijoms 
įsisavinti, niveliavimo ir topografinių nuotraukų sudarymo naudojant 
atitinkamą įrangą įgūdžiams įgyti; pateikiama informacija, suteikianti 
žinių, kaip pasirinkti tinkamus matavimų būdus bei metodiką; atlikti 
patikimus matavimus; taip pat pateikiamos geodezijos žinios, kurių 
reikia, norint apdoroti ir analizuoti gautus matavimų rezultatus.

Leidinys padės teoriškai suprasti naujas matavimų inžinerijos 
technologijas, niveliavimo ir topografinių nuotraukų sudarymo prin
cipus, jų privalumus ir trūkumus, efektyvumo didinimo būdus; leis 
suprasti darniosios raidos principus, projektuojant aukščių tinklus ir 
darant topografines nuotraukas. 
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Knygoje pateikta žinių apie niveliavimo esmę ir būdus, valstybinių 
niveliacijos tinklų klasifikavimą, projektavimą, rekognoskuotę ir 
įtvirtinimą, geometrinio niveliavimo prietaisus (įvairių tipų nivelyrus 
ir matuokles), jų tikrinimą, reguliavimą ir tyrimus; niveliavimą ir 
aukščių skaičiavimą; taip pat pateikta žinių apie stambiojo mastelio 
topografines nuotraukas: horizontaliąją, vertikaliąją, tacheometrinę, 
ploto niveliavimą, jų pagrindo sudarymą, lauko ir kamerinių darbų 
vykdymą.

Darnioji, subalansuota plėtra, darni aplinka – tai sąvokos, kurios 
apibūdina novatoriškas idėjas projektuojant, planuojant ir pertvarkant 
teritorijas, išsaugant gamtą ir pan. Darnios gyvenamosios aplinkos 
šiuolaikinėms kūrimo koncepcijoms įgyvendinti būtina informacija 
apie žemės paviršiuje esančius objektus, jų tarpusavio išsidėstymą ir 
charakteristikas. Dažnai tą informaciją pateikia geodezijos specialistai 
įvairių topografinių planų pavidalu. Įvairių mastelių topografiniai pla
nai – tai geodezinių darbų (topografinių nuotraukų ir t. t.), kurie ir 
nagrinėjami šioje mokomojoje knygoje, rezultatas. 


	Įvadas 
	1. Niveliavimas
	1.1. Aukščių sistemos
	1.2. Niveliavimo esmė
	171.3. Svarbiausi niveliavimo būdai
	1.4. Geometrinis niveliavimas
	1.5. Valstybiniai niveliacijos tinklai
	1.6. Niveliacijos ženklai
	1.7. Lietuvos niveliacijos tinklo sudarymo raida
	1.8. Niveliacijos tinklų projektavimas pagal darnios gyvenamosios aplinkos principus
	1.8.1. Techninis niveliacijos darbų projektas
	1.8.2. Niveliacijos ėjimų trasų rekognoskuotė, reperių įtvirtinimas

	1.9. Geometrinio niveliavimo prietaisai
	1.10. Gulsčiukiniai nivelyrai
	1.11. Kompensaciniai nivelyrai
	1.12. Lazeriniai nivelyrai
	1.13. Skaitmeniniai nivelyrai
	1.14. Niveliavimo matuoklės
	1.15. Nivelyrų geometrinių sąlygų tikrinimasir reguliavimas
	1.15.1. Nivelyrų paruošimas matavimams
	1.15.2. Nivelyrų tikrinimas ir reguliavimas

	1.16. Matuoklių tyrimas
	1.17. Techninis geometrinis niveliavimas
	1.18. Niveliacijos ėjimo taškų aukščių skaičiavimas
	1.19. Geometrinio niveliavimo paklaidos ir tikslumas
	1.20. Trigonometrinis niveliavimas
	Kontroliniai klausimai

	2. Topografinės nuotraukos
	2.1. Valstybinių geodezinių tinklų ir jų sudarymo būdų samprata
	2.2. Topografinės nuotraukos paskirtis ir metodai
	2.3. Geodezinis topografinės nuotraukos pagrindas
	2.4. Topografinės nuotraukos pagrindas
	2.5. Bendrieji reikalavimai topografinėms nuotraukoms, skirtoms darniai gyvenamajai aplinkai kurti
	2.6. Horizontalioji nuotrauka
	2.6.1. Situacijos nuotraukos būdai
	2.6.2. Stačiųjų kampų žymėjimas vietovėje
	2.6.3. Horizontaliosios nuotraukos kameriniai darbai

	2.7. Vertikalioji nuotrauka
	2.8. Tacheometrinė nuotrauka
	2.8.1. Tacheometrinės nuotraukos esmė
	2.8.2. Tacheometrinės nuotraukos pagrindas
	2.8.3. Situacijos ir reljefo nuotrauka
	2.8.4. Tacheometrinės nuotraukos kameriniai darbai
	2.8.5. Nomograminiai tacheometrai
	2.8.6. Elektroninių tacheometrų samprata

	2.9. Plotų niveliavimas
	2.9.1. Ploto niveliavimo esmė ir būdai
	2.9.2. Ploto niveliavimas kvadratais
	2.9.3. Kiti plotų niveliavimo metodai

	2.10. Naujų topografinių nuotraukų būdų samprata
	Kontroliniai klausimai
	Literatūra




