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izvajanje kompleksnejših matematičnih izračunov. VIM.NET 2.0 izkorišča ta napredek za omogočanje
enostavne, pa vendar transparentne in nadzorovane obdelave podatkov meritev višinskih mrež. Za
povečanje uporabnosti programa vsebuje naloga tudi navodila za uporabo spletnega vmesnika.
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Abstract
In the master’s thesis you will find the theoretical background and a description of the implementation
of the successor to VIM.NET, VIM.NET 2.0. Added functionalities include adjusting a free network,
adjusting a fixed network while passing known divergences of the given elevation points, automatic
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UVOD

Podatki o površju so danes nepogrešljiv del vsakdana posameznika, pa naj se tega zaveda ali ne.
Pridobitev prostorskih podatkov, bodisi z izmero bodisi z analizo, njihovo hranjenje, vzdrževanje ter
obdelava so glavne naloge geodeta. V današnjih časih, ko tehnološki razvoj drvi naprej z večjo hitrostjo
kot kadarkoli prej ter vztrajno pridobiva na hitrosti, se pogosto dogaja, da se človek izgubi v množici
informacij, ki jih dnevno dobi iz vseh mogočih virov.
Da se lahko geodet spoprime z vedno večjimi zahtevami po boljših, natančnejših ter množičnejših
podatkih, potrebuje čedalje zmogljivejše orodje, pa naj bo to merilni instrument, priročnik ali
programska oprema, saj še tako dobra oprema brez vzdrževanja slej kot prej zastara (Koželj, 2014).
Štiri leta po izidu VIM.NET se zgoraj napisano znova potrjuje. Razvoj računalniške tehnologije je
hitrejši kot kadarkoli. Žal to pomeni, da je morda trenutno vrhunska programska oprema lahko že jutri
pripravljena za odpis. Kljub temu da za VIM.NET še ni kmalu pričakovati odpisa, je v primerjavi z
mlajšo programsko opremo hitro opaziti možnosti za napredek.
Za VIM.NET 2.0 smo si zastavili naslednje cilje:
-

uporabniška izkušnja mora ohraniti kvaliteto ali se izboljšati,
ohraniti mora funkcionalnosti programa VIM.NET,
poenostaviti je potrebno postopek obdelave podatkov pred samo izravnavo,
skrajšati je potrebno čas med začetkom obdelave ter izpisom končnega poročila,
program mora biti zastavljen tako, da ni omejen na računalnike z nameščenim operacijskim
sistemom Microsoft Windows,
program mora biti sposoben izravnati tudi prosto mrežo,
program mora biti sposoben upoštevati čim več podatkov o meritvah, ki so na voljo,
program lahko nudi dodatno podporo za instrumente podjetja Leica, vendar mora biti spodoben
obdelati podatke poljubnega nivelmanskega merskega instrumenta.

Rezultat je spletna aplikacija v oblaku, ki uporabnikom omogoča hitro, zanesljivo in enostavno obdelavo
podatkov meritev ter izpis rezultatov v formatu, ki jim najbolj ustreza.

14
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TEORETIČNA OSNOVA PROGRAMA VIM.NET 2.0

2.1

Teoretična osnova programa VIM.NET

V izogib ponavljanju zapisa teorije geometričnega nivelmana vabimo bralca, da prebere drugo poglavje
vira (Koželj, 2014). V viru so pregledno pojasnjeni postopki geometričnega nivelmana ter enostavne
priprave podatkov za posredno izravnavo po metodi najmanjših kvadratov. Ti postopki in enačbe so
predstavljali osnovo za program VIM.NET. V tej nalogi bomo v nadaljevanju predstavili postopke in
enačbe, s katerimi smo nadgradili interno delovanje VIM.NET ter tako različici 2.0 omogočili
naprednejšo funkcionalnost.
2.2

Obdelava meritev pred izravnavo

2.2.1

Popravki nivelmanske late

Čeprav so nivelmanske late višje kvalitete navadno izdelane z izjemno natančnostjo, so kljub temu
podvržene materialnim napakam. Te napake povzročijo pri meritvah pogreške, ki so slučajne narave ali
pa jih je mogoče sistematično odpraviti s komparacijo late in upoštevanjem ugotovljenih napak.
Pri komparaciji late navadno dobimo vrednosti popravkov, ki jih upoštevamo z uporabo enačbe (1)
(Kogoj, Vodopivec, 2002).
Te vrednosti so
𝑚0 ... popravek razdelbe late [ppm],
𝑙0 ... popravek pete late [mm],
𝛼 ... linearni razteznostni koeficient razdelbe late [ppm/°C].
𝐿 = 𝑙0 + 𝐿′ [1 + (𝑚0 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0 )) ∗ 10−6 ].

(1)

Preostali elementi enačbe so
𝐿 ... popravljena vrednost odčitka na lati [m],
𝐿′ ... odčitek na lati [m],
𝑇 ... temperatura late v času meritve [°C],
𝑇0 ... temperatura late v času komparacije [°C].
2.2.2

Popravek za ukrivljenost Zemlje

Ker površina Zemlje ni ravnina, njena ukrivljenost pri meritvah povzroča sistematičen pogrešek.
Vrednost tega popravka ocenimo po enačbi (Leica Geosystems, 2006)
𝑑2

𝑝𝑅 = 2𝑅𝑖 ,
kjer so
𝑝𝑅 ... popravek za ukrivljenost Zemlje [m],
𝑑𝑖 ... dolžina med instrumentom ter lato pri i-ti meritvi [m],
𝑅 ... polmer Zemlje [m].

(2)
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Izravnava nivelmanske mreže

2.3.1

Razlika med vpeto in prosto nivelmansko mrežo

2.3.1.1

Uvedba datumske matrike

Glavna razlika med vpeto in prosto nivelmansko mrežo je v tem, da nam pri vpeti mreži geodetski datum
določa višina vsaj enega danega reperja, medtem ko pri prosti mreži nimamo podanega izhodišča mreže,
le merilo. Slednje povzroči defekt geodetskega datuma stopnje 1.
Težavo rešujemo z uvedbo pogojev notranjih vezi. Pri nivelmanski mreži postavimo pogoj, da se po
izravnavi težišče mreže ne spremeni. Matrično ga z veznimi enačbami zapišemo kot (Kuang, 1996)
𝐇 𝐓 𝚫 = 0.

(3)

kjer je
𝐇 ... datumska matrika – v 1-dimenzionalni mreži je to vektor (dimenzije 𝑢𝑥1),
𝚫 ... vektor neznank (dimenzije 𝑢𝑥1).
Dodatna lastnost datumske matrike H v povezavi z matriko koeficientov enačb popravkov B je (Kuang,
1996)
𝐁𝐇 = 𝟎,

(4)

kjer je
𝐁 ... matrika koeficientov enačb popravkov (dimenzije 𝑛𝑥𝑢).
Ker so enačbe popravkov pri 1-dimenzionalni prosti mreži navadno oblike (Koželj, 2014)
̂𝑖−𝑗 − (𝐻
̂𝑗 − 𝐻
̂𝑖 ) = 0,
F𝑘 ≡ 𝑑𝐻

(5)

kjer so
̂𝑖−𝑗 ... izravnana višinska razlika med reperjema 𝑅𝑖 in 𝑅𝑗 ,
𝑑𝐻
̂𝑖 ... izravnana višina reperja 𝑅𝑖 ,
𝐻
̂𝑗 ... izravnana višina reperja 𝑅𝑗 ,
𝐻
se izkaže, da ima vsaka vrstica v matriki 𝐁 natanko toliko elementov z vrednostjo –1 kot ima elementov
z vrednostjo 1. Posledično nam enačbo (4) reši vektor 𝐇, ki ima 𝑢 stolpcev enake poljubne vrednosti α
(Kuang, 1996). Kot poenostavitev lahko za datumsko matriko uporabimo enotski stolpični vektor.
Ker velja, da je vsota popravkov neznank v nivelmanski mreži 0 m (težišče se ne spremeni), nam takšna
datumska matrika reši tudi pogoj (3).
Navedeno pokažemo s primerom.
Reperja 𝑅1 in 𝑅2 sta nova. Višinsko razliko med njima smo merili dvakrat.
̂1−2 − (𝐻
̂2 − 𝐻
̂1 ) = 0
F1 ≡ 𝑑𝐻
̂2−1 − (𝐻
̂1 − 𝐻
̂2 ) = 0
F2 ≡ 𝑑𝐻
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Matrika B je potem

𝐁=

𝜕F1
𝜕𝐻1
[𝜕F
2
𝜕𝐻1

𝜕F1
𝜕𝐻2
]
𝜕F2
𝜕𝐻2

+1 −1
= [
].
−1 +1

Če kot vektor H vzamemo
𝛼
𝐇 = [ ],
𝛼
lahko vidimo, da je rezultat množenja B in H vedno 0, neodvisno od izbire 𝛼:
𝐁𝐇 = [

𝛼
+𝛼 − 𝛼
+1 −1
0
]∗[ ]= [
] = [ ].
𝛼
−𝛼 + 𝛼
−1 +1
0

Podobno lahko pokažemo za pogoj (3). Za vektor 𝚫 vzamemo
𝚫=[

Δ1
],
Δ2

vektor H ostane enak. Potem je
𝐇 𝐓 𝚫 = [𝛼

𝛼] ∗ [

Δ1
] = 𝛼Δ1 + 𝛼Δ2 = 𝛼(Δ1 + Δ2 ) .
Δ2

Ker je pogoj izravnave, da se težišče ne spremeni (vsota popravkov neznank je 0 m), to pomeni, da je
Δ1 + Δ2 = 0,
kar seveda pomeni, da je rezultat
𝛼(Δ1 + Δ2 ) = 0
za poljuben 𝛼.
2.3.1.2

Spremembe v funkcionalnem modelu

Edina sprememba pri izravnavi proste mreže, glede na vpeto mrežo (z najmanj enim danim reperjem),
je v izračunu matrike kofaktorjev neznank ter posledično vseh ostalih elementov izravnave, ki se nanjo
nanašajo.
Pri vpeti mreži se je matrika kofaktorjev neznank izračunala kot
𝐐𝚫𝚫 = 𝐍 −𝟏,

(6)

kjer so
𝐍 … matrika normalnih enačb (dimenzije uxu),
𝐐𝚫𝚫 ... matrika kofaktorjev neznank (dimenzije uxu),
u ... število neznank v izravnavi.
Pri prosti mreži postane matrika 𝐍 zaradi defekta geodetskega datuma singularna, kar pomeni, da
navadna (Caleyeva) inverzija ni več mogoča. Težavo rešimo z uvedbo notranjih vezi, nova enačba za
matriko kofaktorjev pa postane (Kuang, 1996)
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−𝟏

𝐐𝚫𝚫 = (𝐍 + 𝐇𝐇 𝐓 )
2.3.2

−𝟏

− 𝐇(𝐇 𝐓 𝐇𝐇𝐓 𝐇)

𝐇𝐓.

17

(7)

Upoštevanje natančnosti danih količin

Če želimo pri izravnavi mreže upoštevati tudi natančnost danih količin (natančnost višin danih reperjev),
moramo vpeto mrežo z danimi reperji in njihovimi natančnostmi obravnavati kot prosto mrežo. Matrika
koeficientov popravkov enačb ima tako u stolpcev – toliko, kolikor je vseh (novih) reperjev v prosti
mreži. Tudi matrika normalnih enačb ima u vrstic in u stolpcev. Dodatno je potrebno višine danih
reperjev v enačbo vpeljati kot meritve. Potrebno jim je podati natančnost določitve višine, nato pa
njihove uteži uskladiti z utežmi meritev višinskih razlik. Za vsak dan reper s podano natančnostjo
določitve višine je potrebno v enačbe popravkov dodati novo enačbo. Te enačbe so oblike
̂𝑗 − 𝐻
̂𝑗 = 0,
F𝑖 ≡ 𝑀

(8)

kjer so
F𝑖 ... 𝑖-ta enačba popravkov,
̂𝑗 ... izravnana višina reperja 𝑅𝑗 ,
𝐻
̂𝑗 ... izravnana psevdomeritev višine reperja 𝑅𝑗 .
𝑀
O psevdomeritvi višine govorimo, ker jo v izravnavo dodamo kot navidezno meritev, čeprav ta dejansko
ni bila nikoli izvedena. Namesto rezultata meritve je uporabljena višina danega reperja.
Zaradi oblike ter izbranih vrednosti v enačbi (8) vektor odstopanj meritev dobi za vsak takšen reper
vrstico z vrednostjo 0.
Matrika koeficientov enačb popravkov za vsako psevdomeritev dobi novo vrstico. Vrstica je polna ničel,
le na mestu dotične neznanke je vrednost −1. S temi spremembami je model pripravljen na izravnavo,
z eno težavo; nismo še dopolnili matrike uteži ter uskladili uteži meritev ter psevdomeritev.
Najenostavneje bi bilo, če bi lahko vse uteži vnesli ročno, v enakovrednih enotah – tako bi imeli popoln
nadzor nad utežmi posamezne meritve. Žal nam takšen pristop onemogoči, da bi samodejno uporabili
uteži, določene iz atributov meritev (dolžina nivelmanske linije med reperji, standardni odklon odčitkov
na lati, največja razlika med odčitki na lati...).
Ker želimo uteži danih reperjev določiti na podlagi natančnosti določitve njihovih višin (ta je navadno
podana kot standardno odstopanje v milimetrih), to služi kot izhodišče za iskanje rešitve.
Matrika uteži je navadno oblike
𝑘
𝜎12

0

0

𝐏= 0

𝑘
𝜎22

0 ,

[0

0

𝑘
𝜎32 ]

kjer je
𝑘 … konstanta, ki jo običajno izberemo,
𝜎𝑖2 ... natančnost meritve višinske razlike ali psevdovišine meritve z indeksom i.
Konstanta 𝑘 predstavlja merjenje z utežjo 1

(9)
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𝑘

1 = 𝜎2 → 𝑘 = 𝜎02 ,

(10)

0

kjer je
𝜎02 … referenčna varianca a-priori.
Ko enačbo (10) vstavimo v enačbo (9), postane matrika P pri 1-dimenzionalni mreži
𝜎02
𝜎12

0

0

𝐏= 0

𝜎02
𝜎22

0 .

0

𝜎02
𝜎32

[

0

(11)

]

Glavna težava nastane pri izračunu uteži meritev na podlagi dolžine med reperji. Kadar imamo opravka
samo z meritvami višinskih razlik, si lahko privoščimo izračun uteži po enačbi
1

𝑝𝑖 = 𝑑 [km],

(12)

𝑖

saj natančnost pada linearno z dolžino nivelmanske linije med reperjema, uteži pa so obratno
sorazmerne.
Po uvedbi psevdomeritve višin reperjev, se teža/enota različnih vrst uteži ne sklada več, kar pa vpliva
tako na funkcionalni kot stohastični model izravnave – končni rezultat izravnave ne odraža realnega
stanja v naravi.
Kot rešitev je v račun vpeljana konstanta 𝜎𝑢 (beri: uskladitveno odstopanje), ki je poljubna – določimo
jo odvisno od osnove uteži. Namen 𝜎𝑢 je uskladitev določene izbrane osnove uteži (dolžine, razlik
odčitkov med dvema merjenjema na lati itd.) z utežjo, pridobljeno iz natančnosti višine reperja po enačbi
𝑝𝑖 =

𝑘
,
𝜎𝑟2

(13)

kjer je
𝜎𝑟 ... standardno odstopanje višine reperja.
Če je kot osnova za utež višinske razlike izbrana dolžina, jo je potrebno prevesti na velikost, primerljivo
z velikostjo uteži višine reperja. Določimo relativno vrednost statistične napake pri meritvah, na primer
(povzeto po (Mikhail, Gracie, 1981))
𝜎𝑢 = 𝜎𝛽 ∗ √𝐷 = 200

mm
∗ √100
km

m = 0.002 √m.

𝜎𝑖2 lahko sedaj izračunamo kot
𝜎𝑖2 = 𝑑𝑖 [m] ∗ 𝜎𝑢2 .

(14)

Sedaj je vrednost 𝜎𝑖2 meritve v enaki enoti kot 𝜎𝑟2 dane višine reperja (m2 ), kar pomeni, da količini na
izravnavo vplivata sorazmerno. Podobno lahko storimo z vsemi količinami, ki še niso podane kot
variance nekega atributa meritve.
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Izračun zanesljivosti višinske mreže

2.3.3.1

Matrika nadštevilnosti

Matriko nadštevilnosti označimo z veliko črko R. Izračunamo jo po enačbi (15).
𝐑 = 𝐈 − 𝐁𝐐ΔΔ 𝐁𝐓 𝐏,

(15)

kjer je
R ... matrika nadštevilnosti (dimenzije uxu),
I ... enotska matrika (dimenzije uxu),
𝐐𝚫𝚫 ... matrika kofaktorjev neznank (dimenzije uxu),
B ... matrika koeficientov enačb popravkov (dimenzije uxu),
P ... matrika uteži (dimenzije uxu),
u ... število meritev v izravnavi.
Diagonalni elementi matrike R predstavljajo števila nadštevilnosti posameznih opazovanj. Kadar med
opazovanji obstaja samo eno grobo pogrešeno opazovanje, lahko zaradi koreliranosti popravkov
opazovanj popravek verjetno grobo pogrešenega opazovanja 𝑣𝑖 kaže na prisotnost grobega pogreška v
opazovanjih samo, če ima to opazovanje dominantno število nadštevilnosti 𝑟𝑖𝑖 (diagonalni člen). Število
nadštevilnosti je dominantno, če velja (Grigillo, Stopar, 2003)
𝑟𝑖𝑖 > max{|𝑟𝑗𝑖 |; 𝑗 = 1. . 𝑛; 𝑗 ≠ 𝑖},

(16)

kjer so 𝑟𝑗𝑖 vsi izvendiagonalni členi v eni vrstici matrike nadštevilnosti R. V kolikor 𝑟𝑖𝑖 ni dominantno,
je ugotavljanje grobo pogrešenih opazovanj oteženo (Grigillo, Stopar, 2003). Pri izpisu zanesljivosti
višinske mreže v programu VIM.NET 2.0 se izpiše tako diagonalni člen (označen 𝑟𝑖𝑖 ) kot največji
izvendiagonalni člen (označen max(𝑟𝑖𝑗 )).
2.3.3.2

Notranja zanesljivost

Z notranjo zanesljivostjo opazovanja ∇𝑙𝑖 ugotavljamo, kako velik je še lahko pogrešek v opazovanjih,
da ga postopek pregleda opazovanj še odkrije. ∇𝑙𝑖 izračunamo po enačbi (Kuang, 1996)
∇𝑙𝑖 = 𝜎𝑖

𝛿0
√𝑟𝑖𝑖

,

(17)

kjer je
∇𝑙𝑖 ... notranja zaneljivost opazovanja z indeksom i,
𝜎𝑖 ... standardna deviacija opazovanja z indeksom i,
𝛿0 ... koren parametra necentralnosti testne porazdelitve χ2 .
2.3.3.3

Zunanja zanesljivost

Z zunanjo zanesljivostjo ugotavljamo, kako največji grobi pogrešek vpliva na neznanke (višine
reperjev). Zunanjo zanesljivost meritve izračunamo po enačbi (Kuang, 1996):
1

𝜆𝑖 = 𝛿0 (𝑟 − 1),
𝑖𝑖

(18)
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kjer je
𝜆𝑖 ... zunanja zanesljivost meritve z indeksom i.
2.3.3.4

𝝉 test

Testno statistiko ω izračunamo po enačbi (Grigillo, Stopar, 2003)
𝑣

𝜔𝑖 = 𝜎 𝑖 ,

(19)

𝑣𝑖

kjer je
𝜔𝑖 ... vrednost testne statistike za meritev z indeksom i,
𝑣𝑖 ... popravek meritve z indeksom i,
𝜎𝑣𝑖 ... standardna deviacija popravka meritve z indeksom i.
Če velja |𝜔𝑖 | > 𝜏1−𝛼0 /2 , je nakazana verjetnost, da pripada popravek 𝑣𝑖 grobo pogrešenemu opazovanju
(Grigillo, Stopar, 2003).
2.3.4

Praktični primeri izravnave nivelmanske mreže po posredni metodi najmanjših
kvadratov

2.3.4.1

Podatki meritev in danih količin

Obravnavali bomo dva primera, in sicer prosto ter vpeto mrežo. Pri prosti mreži smo merili višinske
razlike med tremi novimi reperji, DR, NR1 ter NR2. Pri vpeti mreži smo merili višinske razlike med
danim reperjem DR, ki pa nima absolutne natančnosti, ter novima reperjema NR1 in NR2. Podatke za
izravnavo podajamo v preglednicah 1 in 2.
Preglednica 1: Podatki o reperjih za enostaven primer posredne izravnave
Ime
reperja

Višina oziroma približna
višina reperja [m]

Natančnost podane višine
reperja [mm]

Vrsta reperja

DR

1,0

1,0

NR1

1,1

Nov

𝑯𝟐

NR2

1,2

Nov

𝑯𝟑

Dan/Nov

Oznaka višine v enačbah

𝑯𝟏 /𝝈𝑯𝟏
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Preglednica 2: Podatki o meritvah za enostaven primer izravnave
Reper
zadaj

Reper
spredaj

Višinska razlika
[m]

Dolžina linije
[km]

DR

NR1

0,11

0,1

𝑑𝐻1−2 /𝐷1−2

DR

NR2

0,19

0,1

𝑑𝐻1−3 /𝐷1−3

NR1

NR2

0,12

0,2

𝑑𝐻2−3 /𝐷2−3

2.3.4.2

Oznaka višinske razlike/dolžine v
enačbah

Primer izravnave proste mreže

Prikazali bomo preprost primer izravnave s pomočjo niveliranih višinskih razlik med tremi novimi
reperji. Primer je bil izravnan s pomočjo programskega orodja Matlab (koda je v Prilogi A).
Podatki o reperjih ter meritvah so zbrani v preglednicah 1 ter 2.
Najprej sestavimo enačbe popravkov
̂1−2 − (𝐻
̂2 − 𝐻
̂1 ) = 0,
F1 ≡ 𝑑𝐻
̂1−3 − (𝐻
̂3 − 𝐻
̂1 ) = 0,
F2 ≡ 𝑑𝐻
̂2−3 − (𝐻
̂3 − 𝐻
̂2 ) = 0.
F3 ≡ 𝑑𝐻
Nato nastavimo vektor odstopanj enačb popravkov
(𝐻2 − 𝐻1 ) − 𝑑𝐻1−2
−0,0100
𝐟 = [(𝐻3 − 𝐻1 ) − 𝑑𝐻1−3 ] = [+0,0100].
−0,0200
(𝐻3 − 𝐻2 ) − 𝑑𝐻2−3
Nadaljujemo z odvajanjem enačb popravkov po neznankah (višinah novih reperjev) ter tako sestavimo
matriko koeficientov neznank

𝐁=

𝜕F1
𝜕𝐻1
𝜕F2
𝜕𝐻1
𝜕F3
[𝜕𝐻1

𝜕F1
𝜕𝐻2
𝜕F2
𝜕𝐻2
𝜕F3
𝜕𝐻2

𝜕F1
𝜕𝐻3
𝜕F2
𝜕𝐻3
𝜕F3
𝜕𝐻3 ]

+1 −1 0
= [+1 0 −1].
0 +1 −1

Pred pričetkom reševanja enačb je potrebno nastaviti še matriko uteži in datumsko matriko H
𝜎𝑢 = 0,002 √m
1
H = [1],
1
1
𝐷1−2 ∗𝜎𝑢2

0

𝐏=
[

0

0
1
𝐷1−3 ∗𝜎𝑢2

0

0
0
1
𝐷2−3 ∗𝜎𝑢2 ]

+2,5000 +0,0000 +0,0000
= [+0,0000 +2,5000 +0,0000] ∗ 103.
+0,0000 +0,0000 +1,2500
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Sedaj lahko pričnemo z reševanjem primera po danih enačbah
+5,0000 −2,5000 −2,5000
𝐍 = 𝐁𝐓 ∗ 𝐏 ∗ 𝐁 = [−2,5000 +3,7500 −1,2500] ∗ 103 ,
−2,5000 −1,2500 +3,7500
+0,0010
𝐭 = 𝐁𝐓 ∗ 𝐏 ∗ 𝐟 = [−0,0038] ∗ 10−10,
+0,0028
−𝟏

𝐐𝚫𝚫 = ((𝐍 + 𝐇𝐇 𝐓 )

−𝟏

− 𝐇(𝐇 𝐓 𝐇𝐇𝐓 𝐇)

+0,0889 −0,0444 −0,0444
𝐇𝐓 ) = [−0,0444 +0,1222 −0,0778] ∗ 10−3,
−0,0444 −0,0778 +0,1222

+1,3737
𝚫 = 𝐐𝚫𝚫 ∗ 𝐭 = [−7,2594] ∗ 10−17,
+5,8857
−0,0100
𝐯 = 𝐟 − 𝐁 ∗ Δ= [+0,0100],
−0,0200
+0,1000
𝐥̂ = 𝐥 + 𝐯 = [+0,2000],
+0,1000
𝜎̂02 =

𝐯 𝐓 ∗𝐏∗𝐯
𝑟

= 1,000,

+0,0889 −0,0444 −0,0444
𝚺𝚫𝚫 = 𝜎̂02 ∗ 𝐐𝚫𝚫 = [−0,0444 +0,1222 −0,0778] ∗ 10−3.
−0,0444 −0,0778 +0,1222
Višini reperjev NR1 ter NR2 sta bili torej določeni z natančnostjo
𝜎𝐻2 = 𝜎𝐻3 = √1,1222 ∗ 10−3 = 0,0111 m,
ter znašata
̂2 = 1,1000 m,
𝐻
̂3 = 1,2000 m.
𝐻
Višina reperja DR je bila določena z natančnostjo 𝜎𝐻1 = √0,0889 ∗ 10−3 = 0,00943m, ter znaša
̂1 = 1,0000 m.
𝐻
2.3.4.3

Primer izravnave vpete mreže s podanimi natančnostmi danih količin

Pokazali bomo preprost primer izravnave s pomočjo niveliranih višinskih razlik med tremi reperji (enim
danim s podano natančnostjo določitve višine in dvema novima). Primer je bil izravnan s pomočjo
programskega orodja Matlab (koda je v Prilogi B).
Podatki o reperjih ter meritvah so zbrani v preglednicah 1 ter 2.
Najprej sestavimo enačbe popravkov
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̂1−2 − (𝐻
̂2 − 𝐻
̂1 ) = 0,
F1 ≡ 𝑑𝐻
̂1−3 − (𝐻
̂3 − 𝐻
̂1 ) = 0,
F2 ≡ 𝑑𝐻
̂2−3 − (𝐻
̂3 − 𝐻
̂2 ) = 0,
F3 ≡ 𝑑𝐻
̂1 − 𝐻
̂1 = 0.
F4 ≡ 𝑀
Nato nastavimo vektor odstopanj enačb popravkov
(𝐻2 − 𝐻1 ) − 𝑑𝐻1−2
−0,0100
(𝐻3 − 𝐻1 ) − 𝑑𝐻1−3
+0,0100
𝐟=
=[
].
−0,0200
(𝐻3 − 𝐻2 ) − 𝑑𝐻2−3
+0,0000
𝐻1 − 𝑀1
[
]
Odstopanje enačb popravkov, ki vsebujejo psevdomeritev, je v programu VIM.NET 2.0 vedno 0, saj
program privzame 𝑀𝑖 = 𝐻𝑖 .
Nadaljujemo z odvajanjem enačb popravkov po neznankah (višinah novih reperjev) ter tako sestavimo
matriko koeficientov enačb popravkov:

𝐁=

𝜕F1
𝜕𝐻1
𝜕F2
𝜕𝐻1
𝜕F3
𝜕𝐻1
𝜕F4
[𝜕𝐻1

𝜕F1
𝜕𝐻2
𝜕F2
𝜕𝐻2
𝜕F3
𝜕𝐻2
𝜕F4
𝜕𝐻2

𝜕F1
𝜕𝐻3
𝜕F2
𝜕𝐻3
𝜕F3
𝜕𝐻3
𝜕F4
𝜕𝐻3 ]

+1 −1 0
+1 0 −1
=[
].
0 +1 −1
−1 0
0

Pred pričetkom reševanja enačb je potrebno nastaviti še matriko uteži
𝜎𝑢 = 0,002 √m ,
1
𝜎𝑢2 𝐷1−2

0

0

0

0

1
𝜎𝑢2 𝐷1−3

0

0

0

0

1
𝜎𝑢2 𝐷2−3

0

[ 0

0

0

1
(𝜎𝐻1 )2 ]

𝐏=

+2,5000
+0,0000
=[
+0,0000
+0,0000

+0,0000
+2,5000
+0,0000
+0,0000

+0,0000 +0.0000
+0,0000 +0.0000
] ∗ 103 .
+1,2500 +0.0000
+0,0000 +1000,0000

Sedaj lahko pričnemo z reševanjem primera po danih enačbah
+1005,0000 −2,5000 −2,5000
𝐍 = 𝐁𝐓 ∗ 𝐏 ∗ 𝐁 = [ −2,5000
+3,7500 −1,2500] ∗ 103,
−2,5000
−1,2500 +3,7500
+0,0010
𝐭 = 𝐁 ∗ 𝐏 ∗ 𝐟 = [−0,0038] ∗ 10−10,
+0,0028
𝐓

+0,0000
𝚫 = 𝐍 −𝟏 ∗ 𝐭 = [−8,6331] ∗ 10−17,
+4,5119
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−0,0100
+0,0100
𝐯 = 𝐟 − 𝐁 ∗ Δ= [
],
−0,0200
+0,0000
+0,1000
+0,2000
𝐥̂ = 𝐥 + 𝐯 = [
],
+0,1000
+1,0000
+0,0010 +0,0010 +0,0010
𝐐𝚫𝚫 = 𝐍 −𝟏 = [+0,0010 +0,3010 +0,1010] ∗ 10−3,
+0,0010 +0,1010 +0,3010
𝜎̂02 =

𝐯 𝐓 ∗𝐏∗𝐯
𝑟

= 1,0000,

+0,0010 +0,0010 +0,0010
𝚺𝚫𝚫 = 𝜎̂02 ∗ 𝐐𝚫𝚫 = [+0,0010 +0,3010 +0,1010] ∗ 10−3.
+0,0010 +0,1010 +0,3010
Višini reperjev NR1 ter NR2 sta bili torej določeni z natančnostjo
𝜎𝐻2 = 𝜎𝐻3 = √0,3010 ∗ 10−3 = 0,01735 m,
njuni višini znašata
̂2 = 1,1000 m,
𝐻
̂3 = 1,2000 m.
𝐻
Višina reperja DR je bila določena z natančnostjo 𝜎𝐻1 = √0,0010 ∗ 10−3 = 0,00100 m, ter znaša
̂1 = 1,0000 m.
𝐻
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PROGRAMSKO OZADJE VIM.NET 2.0

3.1

ASP.NET Core

ASP.NET Core je večplatformno, visoko zmogljivo, odprtokodno programsko orodje za izdelavo
sodobnih, v oblaku nameščenih in v spletu povezanih programov. Z ASP.NET Core lahko (Microsoft,
2018):
-

izdelamo spletne aplikacije in servise, programe za IoT (Internet of Things – internet stvari) ter
ozadja za mobilne aplikacije,
uporabimo svoje najljubše razvijalsko orodje na okoljih Windows, macOS in Linux,
program poganjamo doma ali v oblaku,
program poganjamo s pomočjo .NET Core ali .NET ogrodja.

Ker sta cilja programa VIM.NET 2.0 čim večja dostopnost ter enostavna namestitev na poljubni
platformi, koda programa VIM.NET pa je bila napisana s pomočjo .NET ogrodja, se je ASP.NET Core
zdel idealna rešitev za podlago programu VIM.NET 2.0. Na ta način je bilo mogoče ponovno uporabiti
del kode programa VIM.NET, hkrati pa je novo ogrodje s seboj prineslo vse prednosti modernih
aplikacij, kot sta delovanje v oblaku ter možnost namestitve na več platformah.
3.2
3.2.1

Namestitev programa
Storitev v oblaku

Za namestitev programa VIM.NET 2.0 v oblak je bila uporabljena oblačna platforma Microsoft Azure.
MS Azure ponuja vrsto storitev, med njimi tudi gostovanje ASP.NET Core aplikacij (App Service) ter
gostovanje Microsoft/Azure SQL (Structured Query Language) podatkovnih baz. Za namestitev samega
programa je potrebno le uporabiti pravilen ukaz v programu Visual Studio (Publish Application), nato
slednji poskrbi za preostanek namestitve. Po prejetju sporočila o končani namestitvi je mogoče program
uporabljati nemudoma.
Program ob namestitvi (ob pravilnih nastavitvah povezave na podatkovno bazo) sam ustvari potrebne
tabele v podatkovni bazi ter primarnega administratorja – uporabnika, ki je zadolžen za ustvarjanje vseh
nadaljnjih uporabnikov.
Sam program za pravilno delovanje ne potrebuje nadaljnjih nastavitev.
3.2.2

Navodila za gostitelja

V kolikor želimo VIM.NET 2.0 uporabljati v lastnem »oblaku«, torej na lastnem strežniku, je program
mogoče namestiti kot navadno ASP.NET Core spletno stran. Za delovanje potrebujemo le okolje, ki ima
že nameščeno .NET Core ogrodje ter pa MS SQL strežnik za podatkovne baze. Nastavitve samega
programa je mogoče urejati v konfiguracijski datoteki programa (appsettings.json) oz. v parametrih
zagona aplikacije. Podrobnosti so izven obsega te naloge, je pa program zanesljivo mogoče namestiti
po navodilih na povezavi https://dotnet.github.io/.
3.2.3

Navodila za uporabnika

Ker je VIM.NET 2.0 spletni program, uporabniku ni potrebno storiti ničesar več, kot da se z
uporabniškim imenom in geslom, ki ju je dobil od upravitelja strani, prijavi na sami spletni strani ter
prične z delom. Do strani je mogoče dostopati s poljubne naprave s sodobnim spletnim brskalnikom (z
mobilnikom, računalnikom, s tabličnim računalnikom ...). Naslov do spletne strani programa,
uporabljenega za izdelavo te naloge, je http://vimnet.azurewebsites.net.
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Struktura programa
Splošna struktura

Program VIM.NET 2.0 obsega pet večjih sklopov. Ti so med seboj tesno povezani, kar prikazuje slika
1.

Slika 1: Struktura programa VIM.NET 2.0

Vsak izmed sklopov opravlja svoje funkcije ter potencialno vsebuje še podsklope. Njihove naloge bomo
opisali v naslednjih poglavjih.
3.3.2

Uporabniški račun

Uporabniški račun je osnovna enota programa VIM.NET 2.0. Na uporabniški račun so vezane vse ostale
komponente programa (projekti, podatki o latah, rezultati izravnav ...). Dostop do določenih podatkov
ima le uporabnik, z računom katerega so bili le-ti ustvarjeni. S to delitvijo program VIM.NET 2.0 ščiti
uporabnikove podatke ter se hkrati izogiba zmedi, ki bi nastopila, če bi vsi uporabniki lahko urejali vse
podatke na strežniku.
Sklop uporabniškega računa vsebuje dva podsklopa. Prvi je urejanje uporabniškega računa (menjava
gesla, dostop do ostalih sklopov), drugi pa prijava v sistem. Oba sklopa sta ključna za delovanje
preostanka programa.
Do podsklopa za prijavo dostopamo samodejno, ko odpremo spletno stran brez predhodne prijave. Do
podsklopa za urejanje uporabniškega računa dostopamo preko klika na svoje ime v zgornjem desnem
kotu spletne strani (slika 3).
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Slika 2: Podsklop za prijavo uporabnika

Pri kliku na slednjega se nam ponudi vmesnik za urejanje računa ter dostop do ostalih sklopov, kot
prikazuje slika 3.

Slika 3: Podsklop za urejanje uporabniškega računa
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Shramba podatkov o nivelmanskih latah

Osnova za izračun sistematičnih pogreškov nivelmanske late so podatki o kalibraciji late. Vnosu ter
hranjenju teh podatkov je namenjen celoten sklop, do njega pa lahko dostopamo preko zavihka »Podatki
o latah« v glavnem meniju programa. Odpre se nam vmesnik za dodajanje ter urejanje lat ter urejanje
posameznih kalibracij lat. Vmesnik lahko vidimo na sliki 4.

Slika 4: Vmesnik za urejanje podatkov o latah

Vsaka lata ima lahko več kalibracij (številčnost 1:n), ki se med seboj ločijo po datumu kalibracije.
Podatki, ki so shranjeni za posamezno lato, so prikazani v sliki 5.

Slika 5: Shranjeni podatki o nivelmanski lati

Če želimo ustvariti nov vnos za nivelmansko lato, izberemo povezavo »Dodaj lato«. Odpre se vmesnik
za ustvarjanje late, za katerega je potreben samo en podatek – ime late. Medtem ko je ime lahko
poljubno, je priporočeno uporabiti šifro late, saj lahko tako program kasneje, v kolikor je bil podatek
vnešen med merjenjem, sam poišče podatke o lati med obdelavo meritev. Hkrati se tako izognemo
zmedi, ko želimo dodati novo kalibracijo za določeno lato.
Ko enkrat ustvarimo navidezno lato, si lahko ogledamo njene podrobnosti in urejamo njene podatke o
kalibraciji. Do druge funkcije dostopamo preko povezave »Urejanje kalibracije«, ki je poleg imena
posamezne late v seznamu lat. Odpre se nam nov vmesnik, kjer lahko dodamo, urejamo ali odstranimo
podatke o kalibraciji late. Podatki, potrebni za ustvaritev nove kalibracije, so vidni na sliki 5 pod
objektom »Kalibracija«.
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Ko enkrat lati dodamo prvo kalibracijo, se ta prične prikazovati v vmesniku priprave na izravnavo –
pripravljena je na uporabo pri izračunu popravkov late pri meritvah.
3.3.4

Shramba projektov

Nalogo sklopa za shrambo projektov nam namigne že samo ime sklopa. Sklop obsega upravljanje s
projekti, povezave na njihove izravnave ter rezultate le-teh. Za boljše razumevanje je potrebno definirati
pomen besede »projekt« v programu VIM.NET 2.0. Projekt je osnovna enota obdelave podatkov. Kljub
temu je manj obsežna kot pri podobnih programih – obsega uvoz in obdelavo le ene podatkovne
datoteke. Izraz projekt se je zdel primeren, ker pojem ne obsega le surovih podatkov, temveč tudi vse
pripadajoče izravnave in urejanja. Podatki se uvozijo ob ustvarjanju projekta v obliki ene od podprtih
datotek ter so po uvozu končni – ni jih več mogoče urejati (kar pa ne velja za samo izravnavo; več o tem
v nadaljevanju naloge).
Pod določenim projektom torej ne najdemo več sklopov meritev, temveč vsebino posamezne
podatkovne datoteke. V skladu s tem je primerno tudi izbirati ime projekta (npr. »Delovišče 20180222«
namesto preprosto »Delovišče«).
Do seznama projektov posameznega uporabnika dostopamo s klikom na zavihek »Projekti« v glavnem
meniju programa. Ta nam odpre seznam obstoječih projektov (slika 6).

Slika 6: Seznam obstoječih projektov

V kolikor bi želeli obdelati nove meritve, potrebujemo povezavo »Ustvari nov projekt«, ki nas popelje
na vmesnik za ustvarjanje projekta (slika 17).
Tu je potrebno vnesti ime projekta ter preko vmesnika izbrati datoteko z meritvami, ki jo želimo uvoziti.
Ob potrditvi uvoza program prebere datoteko ter izpiše podatke, ki so na voljo v njej:
-

tip datoteke,
ime datoteke,
ime operaterja,
čas meritev,
merjeni reperji,
dani reperji,
meritve, deljene na nivelmanske linije, v kolikor datoteka to omogoča.

Po pregledu podatkov je potrebno uvoz še enkrat potrditi, kar projekt trajno shrani v podatkovno bazo.
V kolikor pride do napak pri uvozu, nam program to tudi sporoči. Ko je projekt uspešno ustvarjen, lahko
na seznamu projektov zanj izberemo več akcij (slika 6):
-

»Nova izravnava«, ki nas pelje na stran za nastavitve izravnave,
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3.3.5

»Ogled izravnav«, ki nas pelje na seznam že izvedenih izravnav za ta projekt,
»Ogled podatkov«, ki nas popelje na stran za urejanje metapodatkov projekta,
»Izbriši«, ki izbriše projekt, podatke projekta ter vse rezultate že izvedenih izravnav znotraj
projekta.
Priprava na izravnavo

Do sklopa za pripravo na izravnavo lahko dostopamo preko seznama projektov, z izbiro akcije »Nova
izravnava« ob obstoječemu projektu.
Odpre se sklop priprave na izravnavo, kjer lahko glede na tip vhodne datoteke pri uvozu podatkov
nastavimo določene parametre. Priprava na izravnavo nam omogoča:
3.3.5.1

urejanje danih in novih reperjev,
urejanje meritev,
nastavitev parametrov uteži (odvisno od tipa vhodne datoteke).
Urejanje reperjev

Del vmesnika za urejanje reperjev nam omogoča urejanje podatkov o novih ter danih reperjih. Za
posamezen reper je mogoče nastaviti:
3.3.5.2

aktivnost (ali bo reper uporabljen v izravnavi ali ne),
vlogo (ali je reper dan ali nov),
višino,
standardno deviacijo višine (le za dane reperje).
Urejanje meritev

Del vmesnika za urejanje meritev nam omogoča urejanje podatkov o meritvah ter nastavitve popravkov
meritev. Za posamezno meritev je mogoče nastaviti:
-

aktivnost (ali bo meritev uporabljena v izravnavi ali ne),
reper zadaj,
reper spredaj,
višinsko razliko (urejanje je mogoče le, kadar je izvor podatkov .pod),
lato zadaj (iz shrambe lat),
lato spredaj (iz shrambe lat),
temperaturo late med meritvijo,
popravek za pogreške late (ali ga želimo upoštevati ali ne),
popravek za ukrivljenost Zemlje (ali ga želimo upoštevati ali ne).

Poleg navedenih nastavljivih vrednosti sta prisotna še dva opisna podatka:
3.3.6

ali je meritev že bila popravljena za pogreška late,
ali je meritev že bila popravljena za ukrivljenost Zemlje.
Shramba rezultatov izravnav

Funkcije sklopa za hranjenje rezultatov izravnav obsegajo spletni prikaz rezultatov izvedenih izravnav
ter izvoz rezultatov v različnih podprtih formatih. Do rezultatov izravnav lahko dostopamo preko
seznama projektov (povezava »Ogled izravnav«). Ko izberemo omenjeno povezavo, se odpre le seznam
izvedenih izravnav za izbrani projekt. Primer izgleda seznama rezultatov izravnav je viden na sliki 7.
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Slika 7: Seznam rezultatov izravnav za projekt "Test001"

Ob kliku na posamezen rezultat izravnave se nam prikaže spletni pregled vhodnih podatkov, vmesnih
izračunov ter končnih rezultatov izravnave, vključno z možnostmi izvoza podatkov v vseh podprtih
formatih.
3.4

Ureditev dostopa do podatkov

3.4.1

Uporabniško centrirana shramba in dostop

Kot smo že omenili v poglavju »3.3.2 Uporabniški račun«, je center vsega dogajanja v programu
VIM.NET 2.0 uporabnik. Od trenutka vpisa v uporabniški račun naprej se vsi projekti, podatki o latah,
podatki o izravnavah ter rezultatih izravnav vežejo na uporabniški račun. To pomeni, da ima dostop do
uvoženih ter obdelanih podatkov vedno le uporabnik, ki jih je ustvaril. Posledično so uporabnikovi
podatki varni pred očmi drugih uporabnikov oblačne storitve, kljub temu da je shramba podatkov
skupna.
Ker lahko uporabniške račune ustvarja ter ureja le upravitelj strani, je prisoten tudi nadzor ustvarjenih
uporabnikov, kar pomeni, da je storitev s tega stališča varna pred zlorabo tretje osebe. Hkrati to pomeni,
da je mogoče določenim uporabnikom dodeliti pravice uporabe le začasno (na primer študentom za čas
študija).
3.5

Podprti tipi vhodnih datotek

3.5.1

*.pod

Format datoteke *.pod je vhodni tip podatkov za program ViM od prvih verzij. Ker je format enostaven,
a zadosten za veliko večino nalog izravnave višinskih mrež (s pravilno predhodno obdelavo podatkov
pravzaprav za vse), je bila združljivost ohranjena tudi skozi VIM.NET ter posledično VIM.NET 2.0.
Podatki, potrebni za izravnavo mreže, so:
-

dani reperji, ki imajo podano višino ter so privzeti kot točni,
novi reperji, ki imajo podatek o približni višini,
meritve višinskih razlik in dolžin med reperji.

Zapis uporablja znak * (zvezdica) za razmejitev podatkov v datoteki. Ta znak je vedno v kombinaciji z
identifikatorjem, ki je predstavljen s prvo črko vrste podatkov. Identifikatorjev je šest:
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-

* v kombinaciji s številko od nič do osem določi število decimalnih mest izpisa rezultatov
izravnave (npr. *5),
*D – za pričetek območja danih reperjev,
*N – za pričetek območja novih reperjev,
*O – za pričetek območja podatkov o meritvah,
*E – za določitev enote dolžine med reperji,
*K – naznani konec datoteke ter pove programu, da je prebral vse podatke.

Od šestih identifikatorjev so za pravilno delovanje programa obvezni le *D, *N, *O ter *K. Če izpustimo
identifikator števila decimalnih mest, program avtomatsko privzame štiri decimalna mesta, če izpustimo
identifikator za enote dolžine med reperji, so privzeti metri.
Pravilna oblika zapisa datoteke je sledeča:
Prva vrstica mora vsebovati enega od identifikatorjev, ki ga predstavlja zvezdica s pripadajočo črko
oziroma številko. Velika začetnica črk ni pomembna. Pomembno je, da datoteko začnemo z
identifikatorjem števila decimalnih mest, temu sledijo podatki o danih reperjih, nato pa še podatki o
novih reperjih ter podatki o merjenih višinskih razlikah.
Ker program preveri le prva znaka v vrstici, je nadaljevanje prve vrstice idealno za kratek povzetek
podatkov in meritev, kdaj, kje in kako so bili pridobljeni.
Datoteka s podatki *.pod se lahko začne z identifikatorjem za število decimalnih mest izpisa (*x, kjer je
x številka 0–8). Sledijo podatki o danih reperjih, in sicer en reper na vrstico, brez presledka na začetku
vrstice. Vrstica naj se začne z imenom reperja, bodisi v enojnih narekovajih bodisi brez. Ime lahko
vsebuje katerikoli znak z izjemo presledka in zvezdice. Po imenu pride razdelilni znak, bodisi eden ali
več presledkov, tabulator ali pa kombinacija obeh. Za razdelilnim znakom je višina reperja (v metrih)
zapisana z decimalno piko. Za koncem višine ni nobenega znaka. Na ta način so navedeni vsi dani
reperji.
Za zadnjim danim reperjem je v novi vrstici naslednji identifikator, *N. Zapis novih reperjev je identičen
zapisu danih reperjev.
Po zapisu novih reperjev sledi nov identifikator, *O. V naslednji vrstici se prične zapis meritev. Vrstica
se začne z imenom reperja zadaj, temu sledi razdelilni znak (enak kot pri danih in novih reperjih), nato
sledi ime reperja spredaj, temu ponovno razdelilni znak, izmerjena višinska razlika v metrih, zapisana z
decimalno piko, razdelilni znak ter končno še dolžina med reperjema v nastavljeni enoti, zapisana z
decimalno piko. Za dolžino med reperjema ni več nobenega znaka, sledi nova vrstica. Pri zapisu meritev
je potrebno paziti, da je zapis imena reperja zadaj ali spredaj identičen zapisu imena v tabeli danih
oziroma novih reperjev, saj program v nasprotnem primeru to smatra kot dva različna reperja.
Vrstici za zadnjim zapisom meritve lahko sledi dvovrstični identifikator za enote dolžin med reperji,
kjer vrstici z *E sledi vrstica z 'm' ali 'km', ki nastavi enote na metre ali kilometre. Ostale enote dolžine
niso podprte.
Na koncu datoteke s podatki mora biti nujno vrstica z identifikatorjem *K (Koželj, 2014).
Format datoteke *.pod ima le eno pomanjkljivost – podatke o meritvah je po izvozu iz instrumenta
potrebno najprej obdelati s programom, ki je sposoben prebrati izhodni format, jih nato ročno ali
programsko popraviti za pogreške late, šele nato je mogoče izdelati končen format datoteke *.pod, ki ga
lahko pošljemo v izravnavo. Medtem ko je postopek uvoza podatkov zanesljiv, je dolgotrajen.
3.5.2

*.GSI

Format datoteke *.GSI je ustvarilo podjetje Leica za shranjevanje podatkov meritev njihovih
instrumentov. Format je osnovan na kodiranih vrsticah, ki so še podrobneje razdeljene na metapodatke.
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Datoteke niso namenjene človekovemu branju, jih je pa mogoče izvoziti naravnost iz instrumenta ter
relativno enostavno prebrati z računalnikom. Format je dobro dokumentiran v Leicinem dokumentu za
informiranje uporabnikov (Leica Geosystems, 2018). Tukaj navajamo samo kratek povzetek.
*.GSI datoteka je razdeljena na bloke, vsak blok pa je še sestavljen iz »besed«. Te besede predstavljajo
zgoraj navedene metapodatke, kot na primer kodo metode, odčitek na lati zadaj itd. Posamezen blok je
standardno strukturiran iz natančno določenih besed, blok za odčitek na lati zadaj je na primer sestavljen
iz treh besed s pripadajočimi oznakami:
-

11 (ID točke),
32 (horizontalna razdalja do točke),
331 (odčitek na lati zadaj).

Bloki so združeni v večje, neimenovane enote, ki pa so odvisne od uporabljene metode meritev.
Mogoče metode meritev so:
-

measure and record (meri in shrani),
measure only (samo meri),
Line levelling BF (niveliranje z metodo »lata zadaj – lata spredaj«),
Line levelling aBF (niveliranje z metodo »lata zadaj – lata spredaj«, alternativen zapis),
Line levelling BFFB (niveliranje z metodo »zadaj, spredaj, spredaj, zadaj«),
Line levelling aBFFB (niveliranje z metodo »zadaj, spredaj, spredaj, zadaj«, alternativen zapis).

Razlika med navadnim in alternativnim zapisom je, da pri navadnem zapisu sodost/lihost stojišča nima
vpliva na zapis rezultatov v datoteko. Če po metodi BF odčitamo lato zadaj, nato lato spredaj,
premaknemo instrument ter nato ponovno odčitamo lato zadaj (bivša lata spredaj) ter nato lato spredaj
(bivša lata zadaj), se to zapiše v datoteko v natanko takšnem vrstnem redu (lata zadaj, lata spredaj, lata
zadaj, lata spredaj). Alternativni zapis nam je v pomoč pri obdelavi rezultatov, kjer sledimo položaju
late, saj se položaj zapiše glede na uporabljeno lato (predvidevano, da uporabljamo dve lati). Isti
postopek se v alternativni zapis torej zapiše kot »lata zadaj, lata spredaj, lata spredaj, lata zadaj«, oz.
morda bolj primerno »odčitek na lati A, odčitek na lati B, odčitek na lati B (drug položaj, zadaj), odčitek
na lati A (drug položaj, spredaj)«.
Vsaka serija odčitkov v datoteki se začne z navedbo uporabljene metode, po kateri lahko sklepamo o
tem, kateri podatek pričakujemo v naslednjem bloku.
Tako ima datoteka *.GSI eno prednost pred formatom *.pod – v kolikor jo znamo obdelati, lahko
sklepamo o zaporedju položajev lat, ohranijo pa se odčitki na latah pri posamezni meritvi, ne le merjena
višinska razlika med reperjema. To nam omogoča določeno avtomatizacijo obdelave meritev z lastnim
programom, kar VIM.NET 2.0 seveda s pridom uporabi. Slabost datoteke *.GSI je še vedno pomanjkljiv
izpis – nikjer ni prostora za podatke o nivelmanski lati (razen če »goljufamo« ter podatek zapišemo kot
enega izmed »Info« polj). Prav tako je potrebno za zapis podatkov o temperaturi late ter času meritve
dodatno urejati izpis datoteke. Navedene pomanjkljivosti nam reši datoteka v formatu Leica XML.
3.5.3

*.xml (Leica XML)

Format datoteke *.xml (Leica XML) je trenutno najpopolnejši izpis dogajanja med meritvami. Sam
datotečni format je standardni XML (eXtensible Markup Language), podjetje Leica pa je vanj
implementiralo svoj pravilnik, dosegljiv na naslovnem prostoru »http://www.leicageosystems.com/LeicaXml/1.0«.
Format Leica XML prinese možnost obdelave, ki je precej naprednejša od *.GSI formata. Za začetek je
datoteka enostavno človeško berljiva, saj imajo polja opisna imena namesto šifer. Format uporablja za
XML značilno hierarhijo. To odstrani ugibanje o tem, kam sodi kakšen blok, format pa je predvsem
izjemno bogat z metapodatki o postopku meritev. Sestavo osnovne datoteke Leica XML predstavlja

34

Koželj, M. 2018. VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

slika 8. Podrobnejša vsebnost posameznih polj bo opisana v naslednjih poglavjih. Kot bo moč videti,
nam format Leica XML res omogoča med podprtimi formati najbolj podroben vpogled v meritve.

Slika 8: Hierarhija datotečnega formata Leica XML

3.5.3.1

LeicaXML

Polje LeicaXML je tako imenovani »root node« oz. glavno polje XML datoteke. Vsebuje vsa preostala
polja.
3.5.3.2

Source

Polje Source je posledica dejstva, da se isti format XML datoteke uporablja tako za rezultate nivelirjev,
kot tudi tahimetrov ter laserskih skenerjev. Vsebuje tri atribute:
-

CooridnateSource (vrednost »XmlLevel«), ki nakazuje, da je vir datoteke nivelir,
FileformatVersion (vrednost »100«), ki nakazuje verzijo xml standarda (1.0.0.),
CompatibleWith (vrednost »100«), ki nakazuje kompatibilnost datoteke s preostalimi verzijami.

Pri svojem delu še nismo naleteli na verzijo XML datoteke iz nivelirja, ki bi se razlikovala od vrednosti
100, zato VIM.NET 2.0 podpira izključno to verzijo.
3.5.3.3

Sensorsystem

Polje Sensorsystem nakazuje model instrumenta, ki je izdelal datoteko. Pri primerih datotek, ki smo jih
uporabili v tej nalogi, smo to vrednost določili navadno kot »Dna3/10«.
3.5.3.4

Job

Polje Job nakazuje posamezno delovišče. Znotraj delovišča so zajete vse meritve z vsemi podprtimi
metodami. Direktno podpolje polja Job je vedno polje Application. Polje Job vsebuje sledeče atribute:
-

JobName (ime delovišča),
OperatorName (ime operaterja),
Comment1 (komentar 1),
Comment2 (komentar 2),
Date (datum nastanka delovišča),
Time (čas nastanka delovišča).
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Application

Polje Application deli tipe del na niveliranje (LineLevelling) ali tahimetrijo. Vsebuje en atribut:
-

Name (ime tipa aplikacije), za niveliranje vedno »LineLevelling«.

Podpolja polja Application so pri nivelmanu nivelmanske linije (»Line«).
3.5.3.6

Line

Polje Line (linija) vsebuje (kot podpolja) vse ročno vnesene ter izmerjene podatke posamezne merjene
nivelmanske linije. Opisujejo jo sledeči atributi:
3.5.3.7

Name (ime nivelmanske linije, določi ga operater ali instrument samodejno),
Staff1 (ime prve uporabljene late, navadno tu vnesemo šifro late),
Staff2 (ime druge uporabljene late, navadno tu vnesemo šifro late),
Method (kratica za uporabljeno metodo, npr. BF, BFFB ...),
Date (datum začetka meritev nivelmanske linije),
Time (čas začetka meritev nivelmanske linije).
Point

Polje Point predstavlja vnos reperja, ter je navadno zapisan pred meritvijo višinske razlike, če ga vnese
uporabnik, ali po meritvi višinske razlike, če ga generira instrument kot vmesno stojišče. Vsebuje
sledeče atribute:
3.5.3.8

PointId (ime reperja, ki unikatno definira reper ter se beleži tudi v meritvah)
HeightOrtho (vnešena ali izračunana višina reperja)
Type (tip reperja, vrednost je lahko »UserEntered« (vnesel uporabnik) ali »Measured«
(izmerjena))
Date (datum izmere reperja)
Time (čas izmere reperja)
Measurement

Polje Measurement predstavlja en odčitek na lati. Je vir podatkov za meritve v izravnavi. Opisujejo ga
naslednji atributi:
3.5.3.9

PointId (ime reperja, na katero je bila opravljena meritev),
Active (ali je meritev aktivna ali preklicana),
Type (tip odčitka, npr. B1 za prvi odčitek na lati zadaj ali F2 za drugi odčitek na lati spredaj),
StaffReading (vrednost odčitka na lati, v metrih),
Distance (dolžina med nivelirjem ter lato, v metrih),
Source (vir podatkov v meritvi, vrednost je lahko »Measured« ali »UserEntered«),
SDev (standardna deviacija odčitka, v metrih),
SDevMean (povprečna standardna deviacija odčitka, v metrih),
Spread (razlika med dvema najrazličnejšima ponovitvama odčitka, v metrih),
N (število ponovitev odčitka, ki jih opravi instrument),
Height (višina reperja, v kolikor jo je bilo mogoče izračunati, na katero je bila izvedena meritev),
Date (datum izvedbe meritve),
Time (čas izvedbe meritve),
PointCode (unikatna koda za tip izmerjenega reperja).
Station

Polje Station je skupaj s poljema Point ter Measurement del posamezne nivelmanske linije. Predstavlja
znano izmenišče. Opisujejo ga sledeči atributi:
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3.6
3.6.1

Number (zaporedna številka izmenišča),
InstrumentHorizon (nadmorska višina vizure nivelirja, v metrih),
DistanceBalance (razlika med dolžino spredaj in razdaljo zadaj, služi kot test za niveliranje iz
sredine, v metrih),
DistanceStation (dolžina med reperjema, merjenima s trenutnega izmenišča),
DistanceTotal (dolžina celotne linije do tega izmenišča),
DiffB1B2 (razlika v dolžini med obema odčitkoma na lato zadaj, v metrih),
DiffF1F2 (razlika v dolžini med obema odčitkoma na lato spredaj, v metrih),
DHgt (višinska razlika med reperjema, merjenima s tega izmenišča),
Date (datum izračuna vrednosti izmenišča),
Time (čas izračuna vrednosti izmenišča).
Podprti tipi izvoza rezultatov
*.rez

Izhodna datoteka *.rez še vedno vsebuje vse podatke, ki so v datoteki *.rez prejšnje verzije. Kot je bilo
že pri *.rez datotekah programov ViM ter VIM.NET, se tudi datoteka med VIM.NET ter VIM.NET 2.0
ne razlikuje dosti.
Obe datoteki se začneta z glavo, kjer najdemo podatke o programu, avtorju, datoteki s podatki ter
podatke o datumu in času izravnave. Sledijo podatki o nadmorskih višinah danih in novih reperjev pred
izravnavo. Kratek povzetek nam pove število vseh reperjev ter danih in novih reperjev. Sledijo podatki
o meritvah višinskih razlik med reperji ter dolžin med njimi, kratek povzetek pa pokaže še število
meritev. Izpis izračunanih popravkov višinskih razlik ter izravnanih nadmorskih višin reperjev je
identičen tradicionalnemu. Dodan je izpis občutljivosti višinske mreže.
3.6.2

Spletni pregled ter *.html

Spletni pregled omogoča preglednejši, a ne tiskanju namenjen prikaz rezultatov. Podatki, ki so prikazani,
so identični podatkom na izhodni datoteki *.rez, vendar so podani v html tabelah, ki so namenjene
dinamičnemu pregledu na računalniku. Pogled je kljub temu mogoče izvoziti kot HTML datoteko z
uporabo primernega gumba za izvoz. To z uporabo zunanjih programov omogoča tudi izvoz *.pdf
datoteke, ki je primernejša za tiskanje.
3.7
3.7.1

Postopki v ozadju v različnih korakih obdelave podatkov
Opozorilo o popolnosti postopkov

Ker magistrska naloga ni namenjena prepisovanju programske kode ali intenzivni razlagi le-te, bodo v
naslednjih poglavjih opisani le postopki, ki prinašajo dodaten vpogled v delovanje programa z vidika
razumevanja izračunov, ki se dogajajo v ozadju. Opisi ostalih postopkov bodo izpuščeni.
3.7.2

Ustvarjanje projekta in uvoz podatkov

Ko uporabnik izbere želeno datoteko ter ime projekta, se podatki pošljejo na strežnik. Tam se najprej
preveri, ali je končnica datoteke veljavna ter ali je datoteko mogoče prebrati.
Vsak podprt tip končnice ima svoj del kode za prebiranje podatkov, kjer je najkompleksnejši podprt
format *.GSI, najobsežnejši pa *.xml. Kjer je mogoče, branje podatkov samodejno pripiše ime late
določeni meritvi za samodejno povezavo pri pripravi na izravnavo.
Če uvoženi podatki ustrezajo vsem zahtevam, se najprej ustvari nov projekt za trenutnega uporabnika,
nato pa se projektu pripišejo uvoženi podatki.
V kolikor pride do napake, se uporabnika vrne na seznam projektov, prikaže pa se ustrezno sporočilo o
napaki.
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Priprava podatkov na izravnavo

Ko uporabnik klikne na povezavo za pričetek izravnave projekta, se v ozadju zgodi vrsta stvari.
Najprej se iz baze podatkov pridobijo vsi podatki o latah, ki jih je vnesel ta uporabnik. Nato se zgenerira
seznam vseh kombinacij imena late ter datuma vnesene kalibracije. Ti podatki bodo služili kot vir za
spustni seznam pri izbiranju lat za upoštevanje popravkov late.
Nato se iz uvoženih podatkov pridobi vse reperje (dane ter merjene), ter se na podlagi podatkov
zgenerira modele za prikaz na spletnem vmesniku (izbirna ter vnosna polja, prikaz imena reperja itd.).
Naslednji korak pridobi meritve, povezane s projektom, ter na njihovi podlagi zgenerira modele za
prikaz na spletnem vmesniku (višine, aktivnost, pripadajoče late itd.).
V končnem koraku se ti podatki združijo v splošen model, ki predstavlja osnovo za končni prikaz
podatkov. Na podlagi modela se ustvari spletna stran ter se prikaže uporabniku.
3.7.4

Upoštevanje uporabnikovih nastavitev

Uporabnik lahko na strani za pripravo na izravnavo ureja marsikaj, kot je višinska razlika med reperjema
(*.pod) ali pa programu naroči, naj meritev popravi za popravek late (*.GSI in *.xml). Nastavi lahko
uteži na podlagi podatkov, ki so na voljo, ali pa vključi in izključi poljubne reperje in meritve. Posledično
obstaja možnost, da kakšen podatek manjka, ali pa izravnava zaradi premajhnega števila meritev ni
mogoča. Kljub temu se vse spremembe podatkov shranijo kot nov model za izravnavo ter se pošljejo v
postopek preverjanja smiselnosti podatkov.
3.7.5

Preverjanje smiselnosti podatkov

Postopek za preverjanje smiselnosti podatkov je zadnji korak pred samo izravnavo. Ta postopek preveri,
če so na voljo vsi podatki, da je mogoče pri izravnavi upoštevati uporabnikove zahteve. Preveri se več
stvari:
-

preveri se, če so v modelu definirani vsi reperji, ki so uporabljeni v meritvah,
preveri se, če imajo vse meritve na voljo utež, ki je bila izbrana za izravnavo,
če ima meritev izbrano upoštevanje popravkov, se preveri, da je izbrana veljavna kalibracija
late, da je vnešena temperatura late ter da meritev še ni bila popravljena za katerega izmed
popravkov,
preveri se, če imamo dovolj nadštevilnih meritev za izravnavo.

V kolikor model ustreza vsem zahtevam, se pošlje v predpripravo podatkov za izravnavo.
3.7.6

Predpriprava podatkov za izravnavo

Preden se izvede sama izravnava, je potrebno še preračunati popravke, ki (če) jih je zahteval uporabnik.
Tukaj se upoštevajo popravki lat, izračuna se srednja višinska razlika med dvema reperjema, preveri se,
ali je mreža prosta ali vpeta. Na podlagi izbrane oblike uteži se izračuna matrika uteži za izravnavo.
Zatem se podatki pošljejo v izravnavo.
3.7.7

Izravnava

Ker so po predpripravi vsi podatki preračunani v enotno obliko, je postopek izravnave precej enostaven.
Na podlagi podatkov predpriprave se algoritem odloči, ali ima opravka s prosto ali z vpeto mrežo. Na
podlagi odločitve ter vhodnih podatkov nastavi primerne matrike za izravnavo ter izravna mrežo po
metodi najmanjših kvadratov.
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Rezultati se shranijo v poseben model, ki hrani tako vhodne podatke kot same rezultate, ter končno
shranijo v bazo kot rezultat izravnave projekta. Uporabnika se nato preusmeri na stran z rezultati, kjer
si lahko ogleda svoje delo ter ponovi izravnavo z drugačnimi parametri, v kolikor bi to želel.
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PRIMER POPOLNE IZRAVNAVE S PROGRAMOM VIM.NET 2.0

4.1
4.1.1

Podatki, uporabljeni v primeru
Podatki meritev

Podatki, uporabljeni v primeru, so zapisani v obliki LeicaXML datoteke (glej prilogo C). Bistvo
podatkov (reperji, meritve višinskih razlik) je enako kot v primeru izravnave v poglavju »2.3.4.3 Primer
izravnave vpete mreže s podanimi natančnostmi danih količin«. Gre za izravnavo vpete mreže s
podanimi natančnostmi danih količin.
Meritve so razdeljene na dve liniji (prva vključuje meritve H1–H2 in H2–H3, druga pa H1–H3). Lata
zadaj je v obeh linijah pod oznako »Primer1«, lata spredaj pod oznako »Primer2«.
4.1.2

Podatki lat

Obe lati (Primer1 in Primer2) imata enake podatke o kalibraciji. Podatki so v preglednici 2.
Preglednica 3: Podatki o meritvah za enostaven primer izravnave
Ime
late

Popravek pete late
[mm]

Popravek merila razdelbe late
[ppm]

Razteznostni koeficient late
[ppm/°C]

Primer1

−0,029

2,86

1

Primer2

−0,029

2,86

1

4.2

Prijava v sistem

V primeru je privzeto, da ima uporabnik že ustvarjen uporabniški račun. Prvi korak je prijava v sistem
VIM.NET 2.0. To storimo tako, da najprej obiščemo prijavno stran aplikacije
(http://vimnet.azurewebsites.net). Odpre se stran, kot jo lahko vidimo na sliki 9.
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Slika 9: Prijavna stran programa VIM.NET 2.0

V polji »Email« in »Geslo« vpišemo svoje uporabniško ime in geslo, po želji obkljukamo »Zapomni si
me« ter prijavo potrdimo z gumbom »Prijava«. Program nas samodejno preusmeri na seznam projektov,
ki je za novega uporabnika seveda prazen.

Slika 10: Prazen seznam projektov ob prvi prijavi

Za naš primer je potrebno najprej vnesti podatke o kalibraciji lat.
4.3

Vnos podatkov o latah

Preden lahko pri izravnavi izkoristimo polno funkcionalnost programa VIM.NET 2.0, je potrebno v
seznam lat vnesti podatke o kalibracijah lat. Natančne podatke, ki jih bomo vnesli, najdete v poglavju
»4.1.2 Podatki lat«. Za pričetek dela s podatki nivelmanskih lat v glavnem meniju (črni meni na vrhu
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vseh strani) izberemo povezavo »Podatki o latah«. Odpre se seznam vnesenih podatkov o latah. Preden
vnesemo lato, je seznam prazen.

Slika 11: Prazen seznam nivelmanskih lat

Za dodajanje nove late je potrebno klikniti na povezavo »Dodaj lato« takoj pod naslovom strani. Odpre
se vmesnik za dodajanje nove late.

Slika 12: Vmesnik za dodajanje late

Vmesnik za dodajanje late ima le eno vnosno polje – »Ime (šifra) late«. Za pohitritev dela je dobro, če
tukaj vpišemo isto ime late, kot ga pri meritvah vpišemo v instrument, saj s tem omogočimo samodejno
nastavitev uporabljenih lat pri sami izravnavi. Novo lato potrdimo z gumbom »Ustvari«. Vmesnik nas
vrne na seznam lat, kjer lahko vidimo novo dodano lato.
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Slika 13: Seznam nivelmanskih lat z dodano prvo lato

Sedaj smo ustvarili lato, vendar je v izravnavi ne moremo uporabiti, dokler ji ne dodamo vsaj enega
vnosa podatkov o kalibraciji. Najhitrejša pot do dodajanja nove kalibracije je klik na povezavo »Uredi«
poleg imena late, ki jo želimo urejati. V tem meniju lahko uredimo ime late, na dnu strani pa se nahaja
tudi povezava do dodajanja nove kalibracije (»Dodaj kalibracijo«).

Slika 14: Stran za urejanje late

Po kliku na povezavo »Dodaj kalibracijo« se nam odpre obrazec za dodajanje nove kalibracije. Slika 15
kaže izpolnjen obrazec.
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Slika 15: Obrazec za ustvarjanje kalibracije nivelmanske late

Vnos kalibracije potrdimo s klikom na gumb »Shrani«.
Enak postopek ponovimo za dodajanje druge late (lata »Primer2«). Pri lati »Primer2« smo se nalašč
»zmotili« ter jo v datoteki z meritvami poimenovali »Prmer2«, da pokažemo, kako program obravnava
znane in neznane late.
4.4

Uvoz podatkov meritev

Sedaj, ko so podatki o obeh latah uvoženi, lahko pričnemo z uvozom podatkov meritev. Za to moramo
najprej ustvariti nov projekt. V glavnem meniju kliknemo na povezavo »Projekti«, kjer nato izberemo
povezavo »Ustvari nov projekt«, kot prikazuje slika 16.

44

Koželj, M. 2018. VIM.NET 2.0: Povečanje stopnje avtomatizacije obdelave podatkov izmere nivelmanskih mrež.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika.

Slika 16: Povezava za ustvarjanje novega projekta

Odpre se nam stran za uvoz podatkov, kot prikazuje slika 17.

Slika 17: Obrazec za uvoz podatkov meritev

V obrazec najprej izpolnimo ime projekta (»Test001«), nato pa s klikom na »Izberi datoteko s podatki«
izberemo datoteko s podatki meritev. Preden dokončno ustvarimo projekt ter uvozimo podatke, imamo
možnost pregleda uvoza s klikom na gumb »Naloži v predogled«.
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Slika 18: Predogled podatkov pred ustvarjanjem projekta
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Kot vidimo na sliki 18, nam predogled izpiše dane ter nove reperje, za njimi pa seznam linij in meritev
znotraj njih. Vsi sivi okvirji so zložljivi za večjo preglednost podatkov. Ker smo s podatki zadovoljni,
jih potrdimo s klikom na gumb »Ustvari«. V kolikor ni z datoteko nič narobe, se vrnemo na seznam
projektov, kjer že lahko vidimo novo ustvarjeni projekt »Test001«.

Slika 19: Seznam projektov po uspešnem uvozu podatkov

4.5

Pregled podatkov

Sedaj, ko imamo uvožene podatke, si jih lahko ogledamo s klikom na povezavo »Ogled podatkov« poleg
projekta, ki si ga želimo ogledati. Ker je seznam obsežen, naj bo tukaj dovolj, da navedemo, da je pogled
identičen predogledu podatkov pred uvozom.
4.6

Priprava na izravnavo

Če želimo uvožene podatke izravnati, kliknemo na povezavo »Nova izravnava«. Odpre se predogled
podatkov ter nastavitev pred izravnavo. Ker je vir naših podatkov LeicaXML, imamo dostop do vseh
nastavitev. Predogled lahko vidimo na sliki 20.
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Slika 20: Predpriprava na izravnavo

4.6.1

Dodajanje metapodatkov

Kot lahko vidimo, nekaj podatkov manjka. Najprej določimo 𝜎𝑢 , kot smo ugotovili v primerih na
začetku te naloge, znaša za takšne podatke nekje 0,002. Ker je trenutno privzeta in edina podprta
količina, ki se uporablja za uteži, dolžina, je enota 𝜎𝑢 konstantna, možnosti izbire količine za uteži pa
nimamo.
Nato reperju H1 določimo natančnost določitve višine (1 mm).
Zaradi »napake« pri tretji meritvi manjka podatek o lati spredaj. Ker smo kot lato vnesli »Prmer2«
namesto »Primer2«, program ni mogel sam prepoznati late, zato jo je označil kot »Unknown« (neznana).
Napako popravimo z izbiro pravilne kalibracije (lata »Primer2« na datum 2. 04. 2018).
Ker datoteka ne vsebuje podatkov o temperaturi late med meritvami, jih moramo vnesti ročno. V tem
primeru imamo le tri meritve višinske razlike, zato je mogoče temperature vnesti ročno. Kjer je stojišč
več, je več tudi temperatur za vnos. Pomagamo si lahko z orodjem za interpolacijo temperature. Pri
meritvah, kjer smo merili temperaturo late, v polje vpišemo temperaturo, nato pa na dnu strani kliknemo
gumb »Interpoliraj temperature«. Program glede na čas meritev nato samodejno določi temperaturo
meritev, kjer je to mogoče. Seveda je za to potrebno določiti vsaj dve temperaturi meritev. Tukaj smo
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vnesli temperaturo pri prvi meritvi 18 °C, pri zadnji pa 22 °C. Program je glede na čase meritev določil
temperaturo druge meritve kot 19,14 °C.
Ker nobena meritev še ni bila popravljena za ukrivljenost Zemlje ali pogreške late, obkljukamo vseh
šest kljukic ob meritvah. Končno stanje pred izravnavo prikazuje slika 21.

Slika 21: Zadnje nastavitve pred izravnavo

4.7

Izravnava

V kolikor imamo v podatkih kakšen nesmisel (manjkajoč reper, želimo popravek pogreškov late brez
vnešenih metapodatkov ipd.), nas program ob kliku na gumb »Izravnaj« na to opozori. V kolikor je
izravnava mogoča, jo program izvede ter nas preusmeri na pregled rezultatov izravnave.
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4.8

Pregled rezultatov izravnave

Slika 22: Rezultati izravnave
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Do pregleda rezultatov izravnave pridemo takoj po uspešni izravnavi, prav tako pa lahko do njega
pridemo preko ogleda rezultatov izravnav iz glavnega menija »Projekti«. Pregled rezultatov nam
omogoča ovrednotenje rezultatov izravnave ter izvoz rezultatov za lokalno shrambo.
4.9

Izvoz rezultatov izravnave

Za izvoz rezultatov izravnave je potrebno le klikniti na pripadajočo povezavo na dnu rezultata izravnave
(trenutno podprta samo »Izvozi .rez«). Program nam ponudi okno za shranjevanje datotek ali pa odpre
datoteko v brskalniku, odvisno od brskalnika in uporabnikovih nastavitev. Z uspešnim izvozom datoteke
rezultatov je naš primer izravnave zaključen.
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MOŽNOSTI NADGRADENJ
Upravljanje z dostopi – deljeni računi

Pri izbranem pristopu za organizacijo dostopa do podatkov je seveda še dovolj možnosti za nadgradnjo
uporabniške izkušnje. Eden takih primerov je združevanje uporabnikov v skupine, ki lahko dostopajo
do istih projektov in podatkov o latah. Mogoče bi lahko bilo tudi deljenje projekta preko e-pošte, kar bi
registriranemu uporabniku dodelilo pravico do dostopa do projektov tretje osebe. Opcij je mnogo, so pa
implementacije za potencialne nadgradnje kompleksne, zato niso bile dodane v sklop naloge. Če se s
časom pokaže koristnost določene dodatne funkcije, jo je vedno mogoče dodati.
5.2

Optimizacija izravnave

Trenutni algoritem izravnave je pisan naivno. To pomeni, da je postopek izravnave v kodi podoben
enačbam na papirju, z le malo ali nič optimizacije. Takšen algoritem je robustnejši, če bi ga kdaj želeli
razširiti na večdimenzionalno mrežo, izkaže pa se, da je tako spisan algoritem za 1-dimenzionalno mrežo
le tratenje pomnilnika ter procesorske moči. Če podrobneje pogledamo enačbe za izravnavo višinske
mreže, je moč opaziti, da večine podatkov za izračun posamezne matrike ni potrebno ves čas hraniti v
pomnilniku, saj je vrednosti mogoče preračunati sproti, vmesne rezultate pa v takšnem algoritmu sproti
čistiti iz pomnilnika. Rezultat je hitrejša obdelava ogromnih količin podatkov.
Medtem ko takšen prepis algoritma definitivno predstavlja izziv in možnost optimizacije kode, so
trenutne zmogljivosti računalnikov dovolj za večino geodetskih potreb tudi brez optimizacije.
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ZAKLJUČEK

Skozi magistrsko nalogo smo skušali doseči zastavljene cilje, ki smo jih podali v uvodu naloge. Ker je
bilo ciljev kar precej, bomo dosego le-teh preverili postopno.
Uporabniška izkušnja mora ohraniti kvaliteto ali se izboljšati.
Menimo, da je program VIM.NET 2.0 pregleden, enostaven za uporabo, enostavnejši za namestitev ter
uporabo, predvsem pa bolj večstranski. S tem je prvi cilj dosežen.
Ohraniti mora funkcionalnosti programa VIM.NET.
Funkcionalnosti programa VIM.NET so obsegale izravnava vpete mreže, uvoz datoteke v obliki *.pod
ter izvoz rezultatov v obliki *.rez. Pri izpisu rezultata je bilo mogoče nastaviti poljubno število
decimalnih mest. Vse te funkcionalnosti so bile ohranjene v programu VIM.NET 2.0.
Poenostaviti je potrebno postopek obdelave podatkov pred samo izravnavo.
Ker program omogoča samodejno upoštevanje popravkov surovih vrednosti meritev, direkten uvoz
datotek, ki jih izvozi instrument, ter urejanje podatkov meritev v spletnem vmesniku pred samo
izravnavo, so potrebe po predobdelavi podatkov izjemno majhne. Tudi ta cilj je dosežen.
Skrajšati je potrebno čas med začetkom obdelave ter izpisom končnega poročila.
Stari postopek obdelave meritev s programom VIM.NET je obsegal izvoz podatkov iz instrumenta,
obdelavo datoteke s prvim programom, da je iz datoteke izluščil potrebne podatke, obdelavo datoteke z
drugim programom, ki je meritve popravil za pogreške nivelmanske late ter ukrivljenosti Zemlje,
pripravo podatkov v obliko za izravnavo, izravnavo s tretjim programom ter pregled rezultatov s četrtim.
Vsi koraki, z izjemo izvoza iz instrumenta, se sedaj odvijajo v programu VIM.NET 2.0, združeni pa so
v tri enostavne korake, in sicer uvoz meritev, priprava na izravnavo ter pregled rezultatov. S tem je tudi
ta cilj dosežen.
Program mora biti zastavljen tako, da ni omejen na računalnike z nameščenim operacijskim
sistemom Microsoft Windows.
Z uporabo spletne platforme je program dosegljiv na vsaki napravi s sodobnim spletnim brskalnikom
ter spletno povezavo. S tem je dosežen tudi ta cilj.
Program mora biti sposoben izravnati tudi prosto mrežo.
Program je sposoben izravnave proste mreže, dodana pa je tudi izravnava vpete mreže s podanimi
natančnostmi danih reperjev. S tem se je občutno razširil nabor možnih izravnav, ki jih je program
sposoben opraviti.
Program mora biti sposoben upoštevati čim več podatkov o meritvah, ki so na voljo.
V kolikor so podatki na voljo (LeicaXML), program prebere podatke o meritvah, stanju instrumenta,
času meritev, standardnih deviacijah ponovitev meritev in še bi lahko naštevali. Trenutno so predvsem
pomembni dodatni podatki o latah, ki omogočajo samodejno upoštevanje popravkov nivelmanske late
pri izravnavi.
Program lahko nudi dodatno podporo za instrumente podjetja Leica, vendar mora biti spodoben
obdelati podatke poljubnega nivelmanskega merskega instrumenta.
Kot je navedeno, nudi program izdatno podporo za instrumente podjetja Leica, saj podpira direkten uvoz
podatkov iz njihovih nivelirjev. Podatke drugih instrumentov je potrebno najprej pripraviti za obdelavo
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ter jih preoblikovati v eno podprtih oblik vhodnih datotek, najverjetneje *.pod. V kolikor se na
slovenskih tleh pojavi nov popularen izdelovalec nivelirjev, je program pripravljen, da se brez večjih
modifikacij doda nova oblika vhodne datoteke.
Končna ocena
Dokazali smo, da smo s programom VIM.NET 2.0 dosegli vse zastavljene cilje. Tako lahko v podočnosti
postavimo nove cilje, za še večjo preglednost in avtomatizacijo, s tem pa pohitritev obdelave.
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