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ССееррггіійй  ККУУДДЕЕЛЛІІНН,,  
провідний інженер топогеодезичної групи 

ФДУ «Севастопольська філія державної установи 
Держгідрографія імені Л.І. Мітіна»

Електронний тахеометр SET
230R обладнано електронним
лазерним віддалеміром з наймен-
шою ціною поділок відліку при
точності виміру 0,001 метра та
кутоміром з абсолютним датчи-
ком кута повороту кодового
диска, що дозволяє фіксувати
точність виміру кута 3’’ (секунди).

Вказані характеристики при-
ладу дозволяють визначати
координати для забезпечення
проміру та топозйомки методом
тріангуляції та полігонометрії
усіх видів аналітичних мереж, а
також пункти державної мережі
4-го класу.

Окрім зазначеного, тахеометр
SET 230R забезпечує виконання й
багатьох повсякденних геоде-
зичних завдань. Великий об’єм
внутрішньої пам’яті дозволяє
зберігати дані для 10 000 точок,

включаючи дані про вже відомі
точки. При встановленні ком-
пактних карт пам’яті можна
зберегти 72 000 записів (18 фай-
лів по 4 000 точок у кожному).
Карта пам’яті ємністю 16 МБ
забезпечує зберігання 144 000
записів (36 файлів по 4 000
точок у кожному).

Вмонтоване програмне забез-
печення і вказані характеристики
тахеометра SOKKIA SET 230R
дають змогу швидко та ефективно
вирішувати такі завдання:

1.Визначення недоступної
відстані:

визначає горизонтальне
прокладання, похилу відстань,
перевищення або кут між
призмами натисненням єдиної
клавіші.

2.Визначення висоти недо-
ступного об’єкта:

визначає висоту точки, до якої
неможливо виміряти відстань.

3.Визначення просторових
координат:

обчислює просторові коорди-
нати виміряних точок і відобра-
жає їх на екрані у форматі X, Y, H.

4.Автоматичне встановлення
дирекційного кута:

автоматично встановлює від-
лік по горизонтальному кругу, що
дорівнює значенню дирекційного
кута.

5.Вирішення зворотної за-
січки:

за кутовими і лінійними
вимірюваннями двох точок з ві-
домими координатами обчислює
координати точки стояння та
дирекційний кут на іншу спосте-
режувану точку.

6. Зміщення за відстанню та
кутом:

визначає координати з
урахуванням даних зміщення.

7.Винесення в натуру:
використовується для вине-

сення в натуру точок з відомими
координатами X, Y, H. Положення
винесеної точки відображається
графічно на екрані.

8.Обчислення площі:
використовуються коорди-

нати вимірюваних точок або дані
з внутрішньої пам’яті для обчис-
лення площі ділянки.

Перераховані вище завдання,
які вирішуються за допомогою
SET 230R, широко використо-
вуються для забезпечення вико-
нання гідрографічних робіт.

Наприклад, важливим зав-
данням гідрографії є визначення
місця встановлення стаціонарних
і тимчасових створних знаків на
нових ділянках узбережжя (за
заданими координатами) для
забезпечення безпеки мореплав-
ства.

Для розв’язання цього зав-
дання необхідно мати три пункти
з відомими координатами X, Y, H у
районі встановлення створів.
Винести в натуру місця встанов-
лення створних знаків за задани-
ми координатами, передати по
примикальним направленням від
відомих пунктів дирекційний кут і
азимут на заданий створ, визна-
чаючи висоту основ встановлення
створних знаків, для обчислення
висоти їх топових фігур.

За допомогою SET 230R,
розв’язуючи завдання 5 (зворотна
засічка), за недоступними пун-

ННАА
УУКК

АА
ІІТТ

ЕЕХХ
ННІІ

ККАА



ВВІІССННИИКК  ДДЕЕРРЖЖГГІІДДРРООГГРРААФФІІЇЇ

15

ктами визначаємо точку з коорди-
натами X, Y, H у заданому районі
встановлення створів. Далі, за
допомогою розв’язання завдання
3 (визначення просторових ко-
ординат) визначаємо пункти у
зручному для нас місці для
передачі дирекційного кута та
азимута за примикальними на-
прямками. Маючи власну заново
визначену геодезичну мережу та
розв’язуючи завдання 7 (вине-
сення в натуру), за заданими
координатами створів визначаємо
точні місця встановлення створів.

У такий самий спосіб при
здійснені проміру в межах заданої
акваторії виконується й топогра-
фічна зйомка берегової лінії або
берегової смуги портів і причалів.

За допомогою SET 230R,
вирішуючи завдання 3 (визна-
чення просторових координат)
під час топографічної зйомки
берегової лінії чи смуги, можна
швидко згущувати геодезичну
основу району зйомки полярним
способом, не відволікаючись на
окреме додаткове згущення
геодезичної основи в районі
робіт. Також, під час зйомки,
вирішуючи завдання 1 (визна-
чення недоступної відстані) та
завдання 2 (визначення висоти
недоступного об’єкта), полярним
способом можна отримати недо-
ступні об’єкти орієнтування
(труби, вежі, куполи церков і
т.ін.). Оскільки під час здійснення
топографічної зйомки SET 230R
записує до внутрішньої пам’яті
остаточний результат точок X, Y, H,
використовуючи периметр ділян-
ки зйомки за координатними точ-
ками і розв’язуючи завдання 8
(обчислення площі), ми отрима-
ємо точну площу ділянки викону-
ваних робіт для подальшої оцінки
їх обсягу і т.ін.

Згідно з керівними докумен-
тами щодо виконання гідрогра-
фічних робіт, планами НГО,
здійснюється періодична пере-
вірка напрямку існуючих створів.

Часто створні знаки бувають
недоступними для встановлення

теодоліта або тахеометра над
центром переднього чи заднього
створного знака для перевірки їх
напрямку за примикальними
кутами, бо створними знаками
можуть бути смуги на стіні буді-
влі, заводська труба або просто
недоступний знак. У таких випад-
ках тахеометр SET 230R можна
поставити поза центром знака і,
вирішуючи завдання 6 (зміщення
за відстанню і кутом), переви-
значити (перевірити) напрямок
цього створу.

Використання електронного
тахеометра у комплексі з GPS-
апаратурою при розвиненні WGS-
мережі та переході з системи
координат СК-42 на систему
координат WGS-84 дозволило
прискорити виконання робіт на
територіях з перекритим небо-
зводом, а в умовах прямої види-
мості з відкритим небозводом
підвищило ефективність контро-
лю точності виконаних робіт.

Перевага електронного тахе-
ометра SET 230R полягає в тому,
що у процесі виконання робіт
безпосередньо в польових умовах
видно остаточний результат, а
результати вимірювань не потре-

бують додаткової камеральної
обробки, що значно скорочує
обсяг робіт.

Севастопольською філією
Держгідрографії за період екс-
плуатації тахеометра SET 230R (а
це 2005-й і майже половина 2006
року) при його використанні
було виконано згідно з планом
НГО топогеодезичні роботи в
озері Донузлав і порту Сева-
стополь, а також роботи за
розпорядженням начальника ДУ
«Держгідрографія» у зв’язку з
переходом на систему координат
WGS-84. Використовувався SET
230R і під час виконання госпо-
дарсько-договірних робіт у зоні
відповідальності філії.

Як заявляють виробники
SOKKIA: тахеометр SET 230R – це
передова технологія безвідобра-
жаючих вимірювань і широкий
набір прикладних програм, об’єд-
наних в одному компактному
корпусі. Щодо мене як провід-
ного спеціаліста і користувача, то
зазначу, що це дуже зручний в
експлуатації багатофункціональ-
ний геодезичний інструмент, без
якого вже важко уявити свою
роботу.
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