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Niwelatory
kodowe

SPRZĘT

Topcon
DL-101C/DL-102C

32/30
45
3

2,3

12/15
0,3/0,5

0,4/0,7
0,8/1,0

2-60
2-100

0,01/0,1
4

TP, TTPP, TPPT

1,0/1,5
2,0

10-50

1 na 1 m
1g lub 1°

pomiar ci¹gu niwelacyjnego,
punktów rozproszonych,

odleg³oœci, tyczenie wysokoœci,
elektroniczna rektyfikacja,

przenoszenie danych z karty
pamiêci do pamiêci wewn.

2 linie x 8 znaków
odczyt z ³aty, odleg³oœæ do ³aty,

wysokoœæ reperu do celu

16

8000

PCMCIA, 64 kB-2 MB
RS-232

brak danych

Ni-Cd
10 h

237 x 196 x 141
2,8

IPX4
-20 do +50

roczne ubezpieczenie
od wszystkich ryzyk

³adowarka, bateria, kabel
do transmisji danych,

oprogramowanie
24

14 900/12 900
TPI Sp. z o.o.

Leica
DNA03/DNA10

24
36

brak danych
3,5

10
0,3/0,8

0,3/0,9
1,0/1,5

1,8-110
1,8-110
0,01/0,1

3
TP, aTP, TPPT, aTPPT

2,0
0,6

10 na 20 m

10
1g lub 1°

pomiar i rejestracja, niwelacja
ci¹gu, wyrównanie ci¹gu,

tyczenie, punkty poœrednie,
pomiar testowy, kodowanie,

rektyfikacja

8 linii x 24 znaki
odczyt z ³aty, odleg³oœæ pozio-
ma, wysokoœæ punktu, ró¿nica
odleg³oœci od ³at, bie¿¹ca d³u-
goœæ ci¹gu, przekroczenie tole-
rancji w ci¹gu, odchy³ki tycze-

niowe
27

6000

PCMCIA, 0,5-32 MB
RS-232

GSI8/GSI16/XML/u¿ytkownika

Ni-MH Camcorder, LR6
12-24 h

210 x 206 x 168
2,8

IP53
-20 do +50
brak danych

³adowarka, 2 baterie, karta
pamiêci, kabel do transmisji

24
20 800/17 200

Czerski Trade Polska Ltd,
IG T. Nadowski Sp.j.

Sokkia
SDL30M

32
45
3

2,3

15
0,3

0,6
1,0

1,6-100
1,6-100
0,1; 1,0

3
dowolna

1,0
1,5

10 na <10 m; 0,1% x D na
10-50 m; 0,2% x D na >50 m

10
1g lub 1°

 pomiar ró¿nicy wysokoœci
miêdzy dwoma punktami,

tyczenie wysokoœci,
pomiar odleg³oœci,

pomiar wysokoœci sufitu

128 x 32 piksele
ró¿nica wysokoœci i odleg³oœæ

lub wysokoœæ i odleg³oœæ

7 + 1 do wyzwalania pomiaru

2000 (20 zbiorów)

nie dotyczy
RS-232

CSV/SDR33

Li-Ion BDC46A
powy¿ej 7 h

257 x 182 x 158
2,4

IPX4
-20 do +50

do ka¿dego instrumentu
statyw gratis

³adowarka, bateria BDC46A,
pion sznurkowy

24
9990

COGiK Sp. z o.o.

Leica
Sprinter 100(M)/
Sprinter 200(M)

24
36

brak danych
3,5

10
0,8

nie dotyczy
1,5/2,0 (³ata aluminiowa)

nie dotyczy
2-80 (³ata aluminiowa)

0,1
3

brak danych

2,0
0,5

10 na 10 m

10
1°

pomiar i rejestracja,
pomiar pojedynczy

i  ci¹g³y, widok ³aty prosty
i odwrócony, edycja numeru

punktu

128 x 104 piksele
wysokoœæ punktu,
odleg³oœæ do ³aty,
ró¿nica wysokoœci,

poziom odniesienia

6

Sprinter – nie dotyczy
Sprinter M – 500

nie dotyczy
RS-232

GSI8/GSI16

4 x LR6 lub akumulator
brak danych

219 x 196 x 178
2,6

IP55
-20 do +50

pomiar w trudnych warunkach
oœwietleniowych – 20 luksów

4 baterie AA

12
od 5700/od 3500

Czerski Trade Polska Ltd,
IG T. Nadowski Sp.j.

Marka
Model
LUNETA

■ Powiêkszenie [x]
■ Œrednica obiektywu [mm]
■ Rozdzielczoœæ [”]
■ Pole widzenia na 100 m [m]

KOMPENSATOR
■ Zakres [´]
■ Dok³adnoœæ [”]

ELEKTRONICZNY POMIAR WYSOKOŒCI
■ Dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji

■ ³aty inwarowe [mm]
■ ³aty fiberglassowe [mm]

■ Zasiêg pomiaru
■ ³aty inwarowe [mm]
■ ³aty fiberglassowe [mm]

■ Dok³adnoœæ odczytu [mm]
■ Czas pomiaru dok³adnego [s]
■ Metody pomiaru [T – ty³, P – przód]

OPTYCZNY POMIAR WYSOKOŒCI
■ Dok³adnoœæ 1 km podwójnej niwelacji
■ Najkrótsza celowa [m]

POMIAR ODLEG£OŒCI I K¥TA POZIOMEGO
■ Dok³adnoœæ pomiaru odleg³oœci [mm]

■ Dok³adnoœæ odczytu odleg³oœci [mm]
■ Najmniejsza dzia³ka pomiaru k¹ta

OPROGRAMOWANIE WEWNÊTRZNE (funkcje)

WYŒWIETLACZ I KLAWIATURA
■ Wielkoœæ ekranu
■ Wyœwietlane informacje

■ Liczba klawiszy
REJESTRACJA DANYCH

■ Pojemnoœæ pamiêci wewnêtrznej (liczba obserwacji)

■ Karta pamiêci (typ, wielkoœæ)
■ Porty wejœcia-wyjœcia
■ Format wymiany danych

ZASILANIE
■ Rodzaj baterii
■ Czas ci¹g³ej pracy

OGÓLNE
■ Wymiary (d³. x szer. x wys.) [mm]
■ Waga [kg]
■ Norma py³o- i wodoszczelnoœci
■ Temperatura pracy [°C]
■ Informacje dodatkowe

■ Wyposa¿enie standardowe

■ Gwarancja [miesi¹ce]
■ Cena netto [z³]

DYSTRYBUTOR
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SPRZĘT

Trimble
DiNi 22

26
40

brak danych
2,2

15
0,5

0,7
1,3

1,5-100
1,5-100

0,1
2

TP, TPPT

2,0
1,3

25

10
1°

pomiar pojedynczy
i z uœrednieniem,

niwelacja rozproszona,
tyczenie wysokoœci

4 linie x 21 znaków
odczyt z ³aty, odleg³oœæ,

wysokoœæ stanowiska w przód,
ró¿nica wysokoœci

22

2200

nie dotyczy
RS-232

brak danych

Ni-MH
7 dni

brak danych
3,2

brak danych
-20 do +50
brak danych

³adowarka, bateria, kabel
do transmisji danych

24
15 650

Impexgeo

Trimble
DiNi 12T/DiNi 12

32
40

brak danych
2,2

15
0,2

0,3
1,0

1,5-100
1,5-100

0,01
3

TP, TPPT, TPTP, TTPP

1,5
1,3

20

1
ko³o poziome elektroniczne/1°

pomiar pojedynczy
i z uœrednieniem,

niwelacja rozproszona,
tyczenie wysokoœci, wyrównanie
ci¹gu, prosta opcja tachimetru

(DiNi 12T)

4 linie x 21 znaków
odczyt z ³aty, odleg³oœæ,

wysokoœæ stanowiska w przód,
ró¿nica wysokoœci

22

nie dotyczy

PCMCIA, 256 kB-8 MB
RS-232

brak danych

Ni-MH
3 dni

brak danych
3,7/3,5

brak danych
-20 do +50
brak danych

³adowarka, bateria, kabel
do transmisji danych, karta

PCMCIA 1 MB
24

24 650/21 150
Impexgeo

Kod kreskowy
Problemu z wyborem niwelatora kodo-
wego, czêsto nazywanego elektronicz-
nym, nie powinno byæ najmniejszego.
Ka¿dy z producentów obecnych na pol-
skim rynku oferuje zaledwie dwa, góra
trzy modele. Mimo niew¹tpliwych zalet
urz¹dzenia te wci¹¿ s¹ doœæ drogie.

O prócz tego, ¿e niwelatory kodowe
zapewniaj¹ du¿¹ dok³adnoœæ, to

maksymalnie automatyzuj¹ czynnoœci
pomiarowe. Dziêki zainstalowanemu
oprogramowaniu opracowanie wyników
i sprawdzenie ich poprawnoœci odbywa
siê natychmiast na stanowisku. Niwela-
tor sam oblicza œrednie z pomiarów albo
odchy³ki i sygnalizuje operatorowi, czy
nie przekroczy³y one wartoœci dopu-
szczalnych. Oprócz przewy¿szeñ i wy-
sokoœci oprogramowanie mo¿e tak¿e ob-
liczaæ odleg³oœæ, a nawet wspó³rzêdne
(Trimble DiNi 12T). Obserwacje reje-
strowane s¹ w pamiêci wewnêtrznej lub
na wymienialnych kartach PCMCIA.
Ka¿dy niwelator kodowy pozwala na
eksport danych do komputera poprzez
port RS-232. Dziêki temu mo¿liwe jest
bezpoœrednie przeniesienie odpowiednio
sformatowanych wyników do programu
komputerowego i dalsze ich przetwarza-
nie. Oprogramowanie niwelatorów ko-
dowych udostêpnia wiele trybów pomia-
rów. W przypadku, gdyby wyczerpa³y
siê baterie, mo¿liwy jest pomiar optycz-
ny. Oczywiœcie, odbija siê to na do-
k³adnoœci, która wówczas zbli¿ona jest
do niwelacji technicznej.

N iwelatory kodowe pozwalaj¹ wy-
znaczaæ ró¿nice wysokoœci z precy-

zj¹ nawet 0,3 mm (z ³atami inwarowy-
mi). Jednak ostateczna dok³adnoœæ po-
miaru zale¿y od wielu czynników, m.in.
powiêkszenia lunety, jakoœci oœwietle-
nia, wyboru programu pomiarowego, do-
k³adnoœci i sposobu ustawienia ³aty.
Urz¹dzenia te, niestety, nie s¹ pozba-
wione wad. Jak to przewa¿nie bywa z in-
strumentami automatycznymi, maj¹ swo-
je ograniczenia i wymagaj¹ specyficz-
nych warunków dzia³ania. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e niwelator nie bêdzie mierzy³
w s³abo oœwietlonych miejscach (Leica
Sprinter dzia³a przy 20 luksach). Mo¿na
oczywiœcie podœwietlaæ czêœæ ³aty, jed-

nak bez gwarancji, ¿e wynik bêdzie po-
prawny. B³êdne wyniki mog¹ pojawiaæ
siê tak¿e podczas niejednorodnego
oœwietlenia lub zas³oniêcia tej czêœci ³a-
ty, która bierze udzia³ w pomiarze. A to
dlatego, ¿e odczyt odbywa siê na zasa-
dzie porównania dwóch obrazów – ³aty
zrzutowanej przez uk³ad optyczny na ma-
trycê kamery cyfrowej CCD i wzorca
wprowadzonego do mikroprocesora. Po-
za tym nale¿y zwracaæ uwagê na wi-
bracje powietrza w wysokich tempera-
turach czy drgania kompensatora wy-
wo³ane silnym wiatrem. Niebagateln¹ ro-
lê odgrywaj¹ ³aty. Nale¿y o nie szcze-
gólnie dbaæ, bo ka¿de zadrapanie lub
uszkodzenie kodu mo¿e negatywnie
wp³ywaæ na wykonywane pomiary. Mo-
dele do niwelacji precyzyjnej wykonane
z inwaru powinny byæ raz na jakiœ czas
poddawane komparacji.

J eszcze kilkanaœcie lat temu, kiedy
niwelatory kodowe wchodzi³y do

produkcji, przepowiadano im œwietlan¹
przysz³oœæ. Wiêksza efektywnoœæ pomia-
rów dziêki automatyzacji (wzrost wy-
dajnoœci nawet o 50%), wykluczenie b³ê-
dów grubych pope³nianych przez obser-
watora, automatyczna kontrola popraw-
noœci niwelacji – to has³a, które promo-
wa³y i nadal promuj¹ niwelatory kodo-
we. Jednak zaawansowana technologia,
która charakteryzuje siê powy¿szymi ce-
chami, a rolê obserwatora sprowadza do
wciskania guzika, musi du¿o kosztowaæ.
Specyficzne cechy przedstawionych
w tabeli urz¹dzeñ predestynuj¹ je do
dwóch typów pomiarów: niwelacji pre-
cyzyjnej i obs³ugi du¿ych inwestycji.
Pierwsza to raczej rzadkoœæ w asorty-
mencie robót przeciêtnego geodety. Na
sprzêt tego typu mog¹ wiêc pozwoliæ
sobie przedsiêbiorstwa, które zajmuj¹
siê zaawansowanymi pomiarami in¿y-
nierskimi i wymagana jest od nich mi-
limetrowa precyzja i natychmiastowy
wynik. Œwiate³kiem w tunelu dla geo-
detów i budowlañców jest wprowadzo-
ny ostatnio do sprzeda¿y przez Leicê
niwelator Sprinter. „Zubo¿ony” pod
wzglêdem dok³adnoœci sprzêt nie straci³
nic z zalet niwelatora kodowego, a ko-
sztuje przy tym tylko oko³o 4 tys. z³.

Opracowanie Marek Pud³o


