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Додаток А 
Програмні додатки для вимірювання 

відстані для ОС Android 
 

З програм-далекомірів, що працюють під керуванням ОС Android, 

лідерами скачування в 2014 р. (кілька мільйонів скачувань) стали 

Smart Measure v. 1.5.8 (1 – 50 м) і Smart Distance v. 1.3.3 (10 м – 1 км) 

від компанії Smart Tools Co. (табл. А.1). 
 

Таблиця А.1 – Основні характеристики деяких програм-далекомірів 
 

Назва 

програмного 

додатку-

далекоміра 

Smart Distance v. 1.3.3 

(Smart Tools co.) 

Smart Measure 1.5.8 

(Smart Tools co.) 

LaserCAD Mobile 

(ООО «ЛазерСофт») 

Максимальна 
відстань 

10 м – 1 км 1 – 50 м – 

Рік випуску 2014 2014 2014 

Потрібна 

версія Android 

2.0 і вище 2.0 і вище 2.3.3 і вище 

Розмір 988 кбайт 2,1 Mбайт 8,8 Mбайт 

Піктограма 

додатку 

   

 

Під час запуску на екрані з’являється область фотокамери з 

центральним виділенням і хрестиком усередині (рис. А.1, а). 

Для визначення відстані до будь-якого об’єкта необхідно 

направити цей хрестик строго на підставу об’єкта (для довжини 

приміщення – на плінтус). У цей же час праворуч від центрального 

квадрата буде показано відстань, що вимірюється в метрах (рис. А.2). 

Одиницю виміру можна змінювати в налаштуваннях програми. 

Для визначення висоти приміщення або відстані від підлоги до 

об’єкта по вертикалі необхідно вказати хрестиком на плінтус (рис. А.1, б) 

і натиснути кнопку «зробити знімок», розташовану праворуч у 

нижньому куті екрану. Далі в лівій частині екрана з’явиться кнопка з 

зеленим деревом, після натискання на яку потрібно акуратно провести 

на стіні від підлоги до стелі хрестиком знизу вгору і знову натиснути 

на кнопку «зробити знімок». Зліва з’явиться результат вимірювання 

висоти, у наведеному прикладі – від підлоги до картини на дальній 

стіні приміщення (див. рис. А.1, б). Результати з достатньою точністю 
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https://play.google.com/store/apps/developer?id=%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%22%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%82%22


І. М. Журавська 

 

350 

вимірювання далекомір визначає, починаючи з 3 метрів. Додаток 

підтримує 12 мов. 
 

 
а) б) 

Рисунок А.1 – Вікно запуску (а) та результати вимірювання(б) 

у додатку Smart Measure 1.5.8 

 

Існують також програми з ОС Android, які дозволяють складати 

первинні креслення за результатами вимірювань, виконаних програмою-

далекоміром. Наприклад, LaserCAD Mobile від російської компанії 

«ЛазерСофт» дозволяє виконувати виміри лазерним далекоміром («лазерною 

рулеткою»), що має Bluetooth-інтерфейс (наприклад, далекомір Bosch 

DLE 150 Connect), з подальшою передачею результатів через Bluetooth 

на смартфон/планшет і наступною автоматичною побудовою креслення 

на екрані смартфону (рис. А.2). Обробка отриманого креслення 

проводиться за допомогою LaserCAD або спеціального модуля для 

програми Autodesk AutoCAD. 

 

 
а) б) 

 

Рисунок А.2 – Вимірювання лазерною рулеткою Bosch DLE 150 

Connect (а) та побудування креслень у додатку LaserCAD (б) 

 


