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Вступ 

 

На другому курсі для спеціальності “Геодезія, картографія та 

землеустрій” із предмета “Геодезія” навчальною програмою передбачено 

вивчення наземних методів створення карт масштабів 1:5 000-1:500. Одним із 

сучасних методів створення графічних і цифрових карт є метод електронної 

тахеометрії. Тому потрібно вивчити будову електронних  тахеометрів, уміти їх 

перевіряти, виконувати ними польові роботи, записувати виконані вимірювання 

у пам’ять приладу, переписувати дані на комп’ютер та створювати карти за 

результатами виконаного електронного тахеометричного знімання. 
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Лабораторна робота № 17 

 

ПЕРЕВІРКА ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО 

ТАХЕОМЕТРА SOKKIA SET 610, SET 610 К 

 

 

Завдання: Виконати перевірки  SOККIA SET 610, SOККIA SET 610 К та 

підготувати їх до роботи.  

Тривалість заняття: 4 год.  

Максимальна кількість балів: 2 бали.  

Матеріали та обладнання: електронні тахеометри SOККIA SET 610, 

SOККIA SET 610 К, тичка, відбивач, штатив, зарядний пристрій, комплект 

батарей. 

Пояснювальний матеріал: Перед виконанням знімання для отримання 

точних результатів кожний геодезичний прилад потрібно перевірити і 

підготувати до роботи. Основні перевірки електронних тахеометрів SOККIA 

SET 610, SOККIA SET 610 К описані нижче.  

 

Горизонтування приладу 

Установити вертикальну вісь приладу прямовисно можна приблизно за 

допомогою сферичного рівня установленого на підставці і, точно, за допомогою 

циліндричного (рис. 1), як звичайно, у всіх геодезичних приладах. 

Точне установлення вертикальної осі прямовисно електронним рівнем 

виконують у такій послідовності: вмикають прилад, вибирають функцію 

НАКЛ. На дисплеї відобразиться рис. 2. Кути X та Y вказують на нахил 

вертикальної осі, відповідно, в напрямі візирної осі зорової труби, і в напрямі 

горизонтальної осі приладу. Якщо бульбашка електронного рівня (рис. 2) 

дотикається до внутрішнього кола, то нахил вертикальної осі приладу дорівнює 

3'. Граничний нахил візирної осі в обох напрямах, який ще компенсується, – 

3'30". Зазвичай спочатку установлюють вертикальну вісь приладу прямовисно, 

приблизно, після цього – точно. 
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 Рис. 1. Електронний тахеометр Sokkia SET 610 
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Перевірка встановлення циліндричного рівня 

 

Умова. Вісь циліндричного рівня має бути перпендикулярна до 

вертикальної осі обертання приладу. 

 

Виконують перевірку, як звичайно, у всіх геодезичних приладах. Якщо 

бульбашка циліндричного рівня після обертання алідадної частини приладу на 

180° не на середині, то виправлення виконують виправним ґвинтом 

циліндричного рівня (рис. 1), посуваючи бульбашку на половину відхилення до 

середини. Якщо виправний ґвинт обертати за ходом годинникової стрілки, то 

бульбашка рівня рухатиметься до ґвинта, і навпаки. 

 

Перевірка встановлення сферичного рівня підставки 

 

Умова. Вісь сферичного рівня підставки має бути паралельна до 

вертикальної осі обертання приладу. 

 

Встановлюють вертикальну вісь приладу за допомогою перевіреного 

циліндричного чи електронного рівнів прямовисно. Бульбашка сферичного 

рівня має бути на середині. Якщо вона не на середині, то виправними ґвинтами 

сферичного рівня підставки (рис. 1), установлюють бульбашку сферичного 

рівня на середину. Під час виправлення спочатку попускають (викручують) 

виправний ґвинт, розташований ближче до бульбашки, а тоді - один чи два 

інших виправні ґвинти з протилежного боку бульбашки. 

Дослідження і виправлення електронного рівня 

Умова. Середній нахил електронного рівня має бути меншим ніж 20". 

 

 Установлюємо якнайточніше, за допомого вивіреного циліндричного 

рівня, вертикальну вісь приладу прямовисно. Вмикаємо прилад і на сторінці 
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вимірювань вибираємо функцію НАКЛ. На дисплеї відобразяться (рис. 2). 

Відлічуємо нахил електронного рівня по осях X і Y. Наприклад: X = - 0'03" і Y= 

+ 0'05". Обертаємо алідадну частину, наближено, на 180°. Ще раз відлічуємо 

компенсатор, наприклад: X = + 0'23" і Y = - 0'25". Обчислюємо середнє 

значення Xсер.= - 0'10" і Yсер.= + 0'10". Якщо будь-яке зі середніх значень менше 

ніж 20", то перевірка виконується. Якщо більше ніж 20", то електронний рівень 

виправляють так, як описано у наступній перевірці місця нуля компенсатора. 

Якщо бульбашка зовнішнім краєм торкається внутрішнього кола, то 

нахил вертикальної осі приладу дорівнює 3'. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Електронний рівень 

 

Дослідження і виправлення місця нуля двох осьового компенсатора 

 

Умова. Середні значення величин X та Y місця нуля компенсатора 

мають бути у межах   400 ± 30. 

 

Установлюємо якнайточніше, за допомого вивіреного циліндричного 

рівня, вертикальну вісь приладу прямовисно. Установлюємо відлік 

горизонтального круга 0°. Для цього двічі натискаємо функційну клавішу 

УСТ_0. 

У меню Конфигурация вибирають пункт Константы прибора. На 

дисплеї відобразиться рис. 3. 
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Рис. 3. Перевірка місця нуля компенсатора 
 

 

Входимо у рядок Комп. На дисплеї відобразиться рис. 4, а. 

Записуємо нахил вертикальної осі X1 = + 0°00'12" і Y1 = - 0°00'05". 

Обертаємо верхню частину приладу на 180°. Відлік ГУп (ГУл) дорівнюватиме 

180°00'00". Знову записуємо дані нахилу вертикальної осі X2 = - 0°00'06" і Y2 = 

+ 0°00'15". Обчислюємо середнє значення нахилу вертикальної осі XСЕР. = 

+0°00'09" і YСЕР. = + 0°00'10". Якщо будь-яке зі середніх значень менше ніж 20", 

то виправлення не потрібне. Завершуємо перевірку натисканням клавіші ESC. 

Якщо бодай одне зі середніх значень понад 20", то запам’ятовуємо дані нахилу 

вертикальної осі X2 і Y2, натисканням клавіші Да. На дисплеї відобразиться 

рис. 4, б. 

                               а                                                                       б 
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Рис. 4. До перевірки місця нуля компенсатора 
 

 

Обертаємо верхню частину приладу на 180°. Відлік ГУп (ГУл) 

дорівнюватиме 0°00'00". Ще раз запам’ятовуємо результати нахилу 

вертикальної осі натисканням клавіші Да. На дисплеї відобразиться рис. 5. 
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Рис. 5. Результат перевірки місця нуля компенсатора 
 

Якщо обидві величини X і Y у рядку Новый у межах 400 ± 30, 

натискаємо клавішу Да для оновлення у пам’яті приладу місця нуля 

компенсатора. Після натискання відобразиться дисплей Константы прибора 

(рис. 3). Якщо ж значення X і Y є більші ніж 400 ± 30,  натискають клавішу 

НЕТ і ще раз виконують, як описано вище, перевірку. Якщо після двох-трьох 

повторень перевірки значення XСЕР. і YСЕР. виходять за межі 20", то прилад 

відправляють на ремонт у майстерню. 

Перевірка місця нуля та колімації 

Умова. Місце нуля та колімація не мають перевищувати відповідно 60" 

та 20".  

Перевірку місця нуля та колімації виконують одночасно. У меню 

Конфигурация вибирають пункт Константы прибора. На дисплеї 

відобразиться рис. 3. 

Входимо у рядок Коллимация. На дисплеї відобразиться рис. 6, а. 
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Рис. 6. До перевірки місця нуля та колімації 
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Спрямовуємо, з кругом ліворуч, центр сітки ниток на точку, розташовану 

на відстань не менше ніж 400 м, приблизно на висоті приладу. Підтверджуємо 

відображені на дисплеї відліки горизонтального і вертикального кругів 

натисканням клавіші Да. На дисплеї відобразиться рис. 6, б. Спрямовуємо 

центр сітки ниток на вибрану точку з кругом праворуч. Знову підтверджуємо 

відліки натисканням клавіші Да. На дисплеї відобразиться рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Результат перевірки місця нуля та колімації 
 

Для запам’ятовування результатів перевірки місця нуля та колімації 

натискаємо клавішу Да. Якщо натискаємо клавішу Нет, то в пам’яті тахеометра 

залишаться попередньо введене значення місця нуля та колімації. В обох 

випадках після натискання клавіш Да або Нет на дисплеї відобразиться рис. 3. 

За неправильного визначення місця нуля або колімації на дисплеї 

відобразиться повідомлення про недопустиму величину місця нуля чи колімації 

(рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Повідомлення про недопустиму величину колімації чи місця нуля 
 

Таке повідомлення відображається на дисплеї, якщо величина колімації 
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клавішу. На екрані відобразиться рис. 3. Перевірку повторюють. Якщо після 

виконання перевірки декілька разів величина колімації чи місця нуля 

перевищує вищевказані допуски, то прилад віддають у ремонт. 

Уведені результати перевірки враховуватиме прилад у подальших 

вимірюваннях. 

 

Перевірка сітки ниток 

 

Умова 1. Вертикальний штрих сітки ниток зорової труби, у 

встановленому в робоче положення приладі, для горизонтально розташованої 

візирної осі, має бути прямовисним. 

 

Для перевірки вертикальну вісь приладу установлюють прямовисно, а 

візирну вісь горизонтально (за відліком вертикального круга) і візують 

вертикальним штрихом сітки ниток на нитку виска. Вертикальний штрих сітки 

ниток і нитка виска мають збігатися з точністю двох товщин штриха сітки 

ниток. Якщо розходження більше, то прилад віддають у ремонт.  

 

Умова 2. Вертикальний штрих сітки ниток зорової труби має бути 

перпендикулярним до горизонтальної осі приладу. 

 

Для перевірки вертикальну вісь приладу, якнайточніше, установлюють 

прямовисно, і візують верхнім кінцем вертикального штриха сітки ниток на 

чітко видну точку (рис. 9, а). Навідним ґвинтом повільно підіймають зорову 

трубу, так, щоб нижній край штриха сітки ниток перемістився в точку А 

(рис. 9, б). Точка А не має зміщатися з центра бісектора більше, ніж на дві 

товщини штриха сітки ниток. Якщо відхилення більше за допуск, то прилад 

віддають у ремонт. 
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а   б 

 
Рис. 9. Перевірка перпендикулярності сітки ниток до горизонтальної осі 

 

 

Умова 3. Центр сітки ниток зорової труби має розташовуватися так, 

щоби подвійні величини колімації й місця нуля не перевищували 40". 

 

Для перевірки вертикальну вісь приладу встановлюють прямовисно. 

Вибирають, приблизно на висоті приладу, візирну ціль на відстані понад 400 м. 

В Условиях наблюдений у рядках Компенс. і Коллимация установлюють 

Нет. 

Візують з кругом ліворуч на вибрану візирну ціль. Відлічують 

горизонтальний і вертикальний круги. Наприклад: 

КЛГОР = 18°34'00"; 

КЛВЕРТ = 90°30'20"; 

Візують з кругом праворуч на вибрану візирну ціль. Відлічують 

горизонтальний і вертикальний круги. Наприклад: 

КПГОР = 198°34'20"; 

КПВЕРТ = 269°30'00". 

Обчислюють різниці відліків для горизонтального круга і суму відліків 

для вертикального. 

КЛГОР - КПГОР = 180°00'20". 

КЛВЕРТ+ КПВЕРТ = 360°00'20". 

Якщо різниця відліків (КЛГОР - КПГОР) горизонтального і вертикального 

(КЛВЕРТ - КПВЕРТ, якщо установлено Гориз ± 90) кругів і сума (якщо 

установлено Горизонт чи Зенит) відліків (КЛВЕРТ + КПВЕРТ) вертикального 
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круга відрізняються відповідно від 180° і 360° більше ніж 40", то прилад 

віддають у ремонт. 

Виправлення виконують переміщенням сітки ниток зорової труби на 

середні відліки. 

Перевірка оптичного центрира 

 

Умова. Візирна вісь оптичного центрира має збігатися з вертикальною 

віссю обертання приладу. 

 

Установлюємо, за допомогою циліндричного чи електронного рівнів, 

вертикальну вісь приладу прямовисно. Установлюємо на землю в місці 

проектування сітки ниток оптичного центрира міліметровий папір. Відлічуємо 

проекцію центра сітки ниток на міліметровому папері, прийнявши за початок 

координат перетин найближчих грубих ліній міліметрового паперу, а за осі самі 

лінії (рис. 10) положення 1 (Х1 = 2,2, У1 = 2,6). Відлічуємо горизонтальний круг. 

Обертаємо алідадну частину приладу (за відліками горизонтального круга) на 

90°. Відлічуємо у цій самій системі координат проекцію сітки ниток на 

міліметровому папері (положення 2, Х2 = 1,7, У2 = 3,1). Обертаємо алідадну 

частину приладу ще на 90°, і знову відлічуємо проекцію сітки ниток на 

міліметровому папері (положення 3, Х3 = 2,4, У3 =3,6). Ще раз обертаємо 

алідадну частину на 90° і відлічуємо на міліметровому папері проекцію сітки 

ниток (положення 4, Х4 = 2,7, У4 = 2,9). 

Різниці відліків положень 

1 і 3 (У1 - У3 = 2,6 - 3,6 = + 1,0, Х1 - Х3 = 2,2 - 2,4 = - 0,2) 

та положень 

2 і 4 (У2 - У4 = 3,1 - 2,9 = + 0,2, Х2 - Х4 = 1,7 - 2,7 = + 1,0) 

мають бути меншими 1 мм. Якщо різниці більші, то відкручуємо кришку 

доступу до виправних ґвинтів сітки ниток, і цими ґвинтами переміщаємо сітку 
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ниток на середнє значення відліків на міліметровому папері зі всіх положень 

(ХСЕР = 2,2, УСЕР =3,0). Закручуємо кришку сітки ниток. Перевірку повторюємо. 
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Рис. 10. До перевірки оптичного центрира. 
 

Дослідження приладової поправки віддалеміра 

 

Досліджують приладову поправку (ПП) на взірцевому базисі. На рис. 11 – 

цифри вгорі означають номер знака, а внизу – відстані між знаками взірцевого 

базиса у метрах. 

 

 

 

 

Рис. 11. Схема взірцевого базиса. 
 

Для досліджень, на знаку 1 установлюємо електронний тахеометр, а на 

знаках 3 - 15 відбивач. 

Висоту відбивача установлюємо такою самою як і висота приладу. 

Висоту відбивача, якщо потрібно, змінюють адаптером висоти або, незначно, 

обертаючи всі три підіймальні ґвинти підставки в один бік. 

До початку вимірювань у функції ДЛН – приладову поправку 

установлюють такою, що дорівнює нулю. 
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Вимірюємо кожну нахилену (S) відстань 3-ма прийомами у режимі 

ТОЧН_Уср з установленням кількості вимірювань 9.  

Переставляємо прилад на знак 2 і ще раз так само вимірюємо кожну з 

відстаней.  

Під час вимірювань кожної відстані на висоті приладу і відбивача, 

психрометром Ассмана, вимірюють температуру повітря і біля приладу 

атмосферний тиск. Уводимо ці дані в пам’ять приладу до початку вимірювання 

кожної відстані.  

Записуємо виміряні відстані у табл. 1. 

Використовують той самий відбивач під час визначення ПП і під час 

роботи. Для інших відбивачів ПП може бути іншою.  

 

Таблиця 1 

Визначення приладової поправки приладу  

 

Назва 
відстані 

Відстані Dо, 
мм 

Результат 
вимірювання 
тахеометром 

Dвим, мм 

∆Dц= 

(Dвим-D0), мм 

∆=  

∆Dц – ПП., мм 

1 2 3 4 5 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

1-9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

   11599,1 

   12552,7 

   13507,7 

   14537,8 

   15504,2 

   16560,3 

   17553,3 

   18501,8 

   19597,9 

   20477,8 

   21493,3 

  521533,7 

2525533,8 

11626,6 

12581,5 

13535,6 

14567,2 

15531,7 

16588,6 

17580,4 

18531,8 

19629,0 

20510,2 

21523,1 

    521568,1 

  2525561,0 

+ 27,5 

+ 28,8 

+ 27,9 

+ 29,4 

+ 27,5 

+ 28,3 

+ 27,1 

+ 30,0 

+ 31,1 

+ 32,4 

+ 29,8 

+ 34,4 

+ 27,2 

ПП= - 29,34 

- 1,84 

- 0,54 

- 1,44 

+ 0,06 

- 1,84 

- 1,04 

- 2,24 

+ 0.66 

+ 1,76 

+ 3,06 

+ 0,46 

+ 5,06 

- 2,14 

mD  = 2,12 
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У таблиці 1: D0 – відстань між знаками виміряна з точністю більшою ніж 

2 мм; Dвим – виміряна тахеометром похила відстань з уведеною поправкою за 

атмосферні умови. 

Середнє зі значень 4 стовпчика і є ПП1. 

Визначивши так само ПП2 із 2-го знака, обчислюємо середнє значення 

ПП = (ПП1 + ПП2)/2 і вводимо його у пам'ять приладу. 

За визначеними різницями ∆ = ∆Dц – ПП (табл. 1, ст. 5) обчислюють 

середню квадратичну похибку вимірювання лінії цим тахеометром. У 

наведеному прикладі для вимірювань з одного знака середня квадратична 

похибка вимірювання відстані дорівнює 2,12 мм 

Перевірка коліматорного прицілу 

 

 Умова. Вісь коліматорного прицілу має бути паралельна візирній осі. 

 

Візуємо зоровою трубою на чітко видну неозброєним оком точку. Кінець 

стрілки коліматорного прицілу має проектуватися на спостережувану точку. 

Якщо не проектується, то попускаємо ґвинти, якими приціл кріпиться до 

зорової труби, і, підставляючи між ним і трубою алюмінієву фольгу й 

обертаючи його, добиваємося збігання стрілки зі спостережуваною точкою. 

Закріплюємо попущені ґвинти. 

Перевірка бусолі 

 

Умова. Стрілка бусолі має бути добре намагнічена і мати достатню 

чутливість. 

 

Установлюємо південний кінець стрілки бусолі на середину бісектора 

обертанням алідадної частини наближено, а навідним ґвинтом алідади – точно. 

Відлічуємо горизонтальний круг. Обертають декілька разів навідний ґвинт 
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алідади і знову встановлюємо вістря стрілки на середину бісектора. Ще раз 

відлічуємо горизонтальний круг. Так роблять декілька разів. Різниця відліків 

горизонтального круга після кожного установлення і є чутливістю бусолі.  

Для перевірки намагніченості стрілки підносимо до стрілки бусолі 

залізний предмет і виводимо її з рівноваги. Після припинення дії на стрілку 

заліза стрілка бусолі має установитися на середині бісектора.  

 

Порядок виконання лабораторної роботи  

 

1. Отримуємо з геокамери тахеометр, марку з відбивачем і підставкою, 

тичку і два штатива. 

2. Встановлюємо штатив. Розставляємо ніжки і підносимо їх на 

необхідну висоту. Верхня частина головки штатива повинна бути 

горизонтальною. 

3. Виймаємо з футляра тахеометр, запам’ятавши його розташування і 

закріпити його за допомогою станового ґвинта на штативі. 

4. Прикріплюємо до тахеометра бусоль і перевіряємо її. 

5. Виймаємо з футляра марку з відбивачем і підставкою, запам’ятавши її 

розташування, і закріплюємо її за допомогою станового ґвинта на 

другий штатив.  

6. Горизонтуємо прилад і марку з відбивачем на підставці. 

7. Пригадуємо з попереднього заняття будову тахеометра і марки з 

відбивачем і підставкою. 

8. Перевіряємо циліндричний рівень на приладі й підставці з відбивачем. 

Встановлюємо циліндричні рівні в робочі положеня. Результати 

проведення перевірки описуємо у лабораторних зошитах.  

9. Виконуємо сферичні рівні підставок тахеометра і підставки з 

відбивачем. Встановлюємо сферичні рівні в робоче положення. 

Результати проведення перевірки описуємо у лабораторних зошитах. 
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10.  Виконуємо дослідження електронного рівня тахеометра. Вводимо 

поправку електронного рівня в тахеометр. Результати проведення 

перевірки описуємо у лабораторних зошитах.   

11.  Виконуємо дослідження місця нуля двохосьового компенсатора. 

Виправляємо місце нуля двохосьового компенсатора. Результати 

проведення перевірки описуємо у лабораторних зошитах. 

12.  Перевіряємо місце нуля та колімації. Виконуємо необхідні поправки. 

Результати проведення перевірки описуємо у лабораторних зошитах.  

13.  Перевіряємо сітку ниток. Виправляємо, якщо потрібно, розташування 

сітки ниток. Результати проведення перевірки описуємо у 

лабораторних зошитах.  

14.  Перевіряємо оптичний центрир. Якщо потрібно, виправляємо 

розташування цілі в оптичному центрирі. Результати проведення 

перевірки описуємо у лабораторних зошитах.  

15.  Для дослідження приладової поправки віддалеміра тахеометр і 

відбивач потрібно розташувати на базисі. Проводимо пробні виміри, 

як зазначено в наших методичних рекомендаціях. Вираховуємо 

приладову поправку. Результати проведення перевірки описуємо у 

лабораторних зошитах.  

16.  Перевіряємо, чи виконується основна умова перевірки бусолі, й 

вираховуємо її похибку. Результати проведення перевірки описуємо у 

лабораторних зошитах.  

17.  Здаємо прилади в геокамеру. 

18.  Оформляємо результати лабораторної роботи в зошиті з лабораторних 

робіт.  

19.  Здаємо оформлену лабораторну роботу. 
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Питання для самоконтролю 

 

1. Основні осі тахеометра. 

2. Основні геометричні умови. 

3. Що таке горизонтування приладу? 

4. Як виконуються горизонтування приладу? 

5. Яка основна умова встановлення циліндричного рівня? 

6. Як виконують дослідження і встановлення циліндричного рівня? 

7. Яка основна умова встановлення сферичного рівня підставки? 

8. Як виконують дослідження і встановлення сферичного рівня 

підставки? 

9. Яка основна умова встановлення електронного рівня? 

10.  Як виконують дослідження і встановлення електронного рівня? 

11.  Яка основна умова дослідження і виправлення місця нуля 

двохосьового компенсатора? 

12.  Як виконують дослідження і виправлення місця нуля двохосьового 

компенсатора? 

13.  Яка основна умова перевірки місця нуля та колімації? 

14.  Як перевірити місце нуля та колімації? 

15.  Які основні умови перевірки сітки ниток? 

16.  Як перевіряють сітку ниток? 

17.  Яка основна умова перевірки оптичного центрира? 

18.  Як перевіряють оптичний центрир? 

19.  Описати порядок проведення дослідження приладової поправки 

віддалеміра. 

20.  Яка основна умова перевірки колімаційного прицілу? 

21.  Як перевіряють колімаційний приціл? 

22.  Яка основна умови перевірки бусолі? 

23.  Як перевіряють бусоль? 
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