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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи № 2 

«Камеральна обробка результатів топографічного знімання. Складання 

топографічного плану» розроблені відповідно до робочої програми з навчальної 

дисципліни «Геодезія» та визначають методику і порядок її виконання. 

Мета роботи полягає у закріпленні студентами теоретичного матеріалу, 

набутті практичних навичок щодо камеральної оброби результатів побудови 

планово-висотної основи, горизонтального та тахеометричного знімання, 

складання топографічного плану. 

У результаті виконання розрахунково-графічної роботи № 2 студент 

повинен  

знати: 

 методи і способи камеральної обробки результатів топографо-

геодезичних вимірювань під час прокладання планової та висотної геодезичної 

основи; 

 види та призначення геодезичних мереж; 

уміти: 

– виконувати математичну обробку результатів вимірювань у 

геодезичних мережах і оцінювання їх точності: 

– складати та оформляти топографічні плани місцевості. 

Студенти, які виконали та оформили розрахунково-графічну роботу, 

допускаються до її захисту. Студент виконує роботу після опрацювання 

рекомендованої літератури, лекційного матеріалу та закріплення його на 

практичних заняттях і лабораторних роботах. Студент отримує індивідуальне 

завдання та електронну версію методичних вказівок. Оцінка роботи 

визначається правильністю обчислень, якістю складеного топографічного 

плану, відповідей на контрольні питання та дотриманням визначених у завданні 

строків здачі роботи.  
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Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи № 2 наведено в 

додатку А. 

Отримані навички в подальшому можуть бути використані студентом у 

професійній діяльності щодо опрацювання матеріалів топографічного знімання 

місцевості у крупному масштабі. 

Розподіл балів, що отримують студенти за результатами вивчення 

навчальної «Геодезія» у другому семестрі навчання, наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розподіл балів за видами робіт 

Вид занять Сума 

Лекції 10 

Практичні роботи 10 

Лабораторні роботи 10 

Поточний контроль: 

 розрахунково-графічна робота № 2; 

 модульні контрольні роботи № 3 і № 4 

 

20 

30 

Підсумковий тест (іспит) 20 

Усього 100 
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1 ТЕЗАУРУС 

 

1. ВИРІВНЮВАННЯ (ЗРІВНЮВАННЯ) (уравнивание; adjustment) – 

опрацювання функціонально залежних результатів вимірювань для ліквідації 

неузгоджень, які виникають унаслідок дії похибок вимірювань.  

2. ВИСОТА АБСОЛЮТНА (абсолютная высота; height above sealevel, 

absolute elevation, absolute altitude) – відрізок прямовисної лінії від точки на 

фізичній поверхні Землі до рівневої поверхні, прийнятої в Державній 

геодезичній мережі за вихідну.  

3. ВИСОТА ВІДНОСНА, ПЕРЕВИЩЕННЯ (относительная высота, 

превышение; relative elevation, relative altitude) – висота будь-якої точки 

земної поверхні відносно іншої точки, рівнева поверхня якої прийнята за 

вихідну. Визначається як різниця абсолютних висот цих точок. 

4. ГЕОДЕЗИЧНИЙ ПУНКТ (геодезический пункт; geodetic point, 

station, geodetic beacon) – закріплений на місцевості пункт геодезичної мережі 

з відомими кооординатами.  

5. ГРАФІЧНА ТОЧНІСТЬ (графическая точность; graphic         

accuracy) – точність вимірювання довжин ліній на папері за допомогою 

циркуля-вимірювача та масштабної лінійки. Практично Г. Т. складає 0,1 мм.  

6. ГРАФІК СТРІМКОСТЕЙ (КРУТОСТЕЙ) (график заложений; 

graph of slopes) – графік, за допомогою якого можна за виміряним на 

топографічній карті або плані закладанням визначити стрімкість схилу або кут 

нахилу лінії.  

7. ДИРЕКЦІЙНИЙ КУТ НА ПЛОЩИНІ (дирекционный угол на 

плоскости; directional angle on a plane, bearing angle on a plane, grid azimuth 

on a plane) – горизонтальний кут у заданій точці між північним напрямом осі 

абсцис (осьового меридіану зони) або прямої, паралельної до неї в прямокутній 

зональній системі координат проекції Гаусса–Крюгера, і напрямом на задану 

точку. Д. К. на площині відлічується за годинниковою стрілкою в межах 0-360°.  
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8. ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧНА ОБЕРНЕНА (обратная геодезическая 

задача; inverse geodetic problem, reverce problem) – визначення довжини, 

напряму лінії за відомими координатами початкової та кінцевої точок цієї лінії.  

9. ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧНА ПРЯМА (прямая геодезическая задача; 

direct geodetic problem) – визначення координат кінцевої точки заданої лінії за 

відомими координатами початкової точки цієї лінії та її довжиною і напрямком.  

10. ЗНІМАННЯ ТАХЕОМЕТРИЧНЕ (тахеометрическая съемка; 

tacheometric survey) – топографічне знімання місцевості за допомогою 

тахеометра. У 3. Т. планове положення точок визначають полярним способом 

відносно пунктів знімальної основи. Висоти визначають тригонометричним 

нівелюванням.  

11. МАСШТАБ (масштаб; scale) – відношення лінійних розмірів 

об’єкта, зображеного на плані чи карті, до його дійсних розмірів на місцевості. 

12. МЕРЕЖА ЗНІМАЛЬНА (съемочная сеть; survey network) – 

геодезична мережа, пункти якої визначають додатково до точок Державної 

геодезичної мережі та мереж згущення для забезпечення необхідною основою 

топографічних знімань.  

13. МЕРЕЖА НІВЕЛІРНА (нивелирная сеть; levelling network) – 

геодезична мережа, утворена з нівелірних ходів, прокладених на місцевості для 

висотного забезпечення розв’язання різноманітних наукових і практичних 

задач. 

14. НЕВ’ЯЗКА (невязка; closure, discrepancy, failure) – числовий вираз, 

що характеризує невиконання математичної умови між значенням функції 

виміряних величин і їх теоретичним значенням.  

15. ПЛАН ТОПОГРАФІЧНИЙ (топографический план; topographic 

plan) – зображення порівняно невеликих ділянок місцевості, побудоване на 

площині в ортогональній проекції і умовній системі координат в умовних 

знаках.  

16. ПОПРАВКА (поправка, correction) – значення фізичної величини, 

що алгебраїчно додається до результату вимірювань для вилучення похибки. 
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17. РЕЛЬЄФ (рельеф; relief) – сукупність нерівностей земної поверхні, 

що утворюються на межі літосфери з атмосферою та гідросферою і мають 

вигляд таких форм: гора, улоговина, хребет, лощина та сідловина. 

18. РУМБ (румб; bearing) – гострий горизонтальний кут між ближчим 

кінцем меридіана або осі абсцис і заданим напрямком. 

19. СИСТЕМА КООРДИНАТ (система координат; coordinate system, 

coordinate axes, frame) – взаємне розташування на поверхні чи в просторі 

координатних осей для визначення положення точки за координатами. 

20. СИТУАЦІЯ (ситуация; survey situation) – сукупність об’єктів і 

предметів місцевості.  

21. СТРІМКІСТЬ (КРУТІСТЬ) СХИЛУ (крутизна ската; slope 

gradient) – кут між напрямом схилу та горизонтальною площиною. 

22. ТОЧКА РЕЙКОВА (реечная точка; staff point) – точка місцевості, 

на якій установлюють рейку під час знімання. 

23. УМОВНІ ЗНАКИ (условные знаки, ventional symbols) – 

картографічні позначення відповідного розміру, форми і кольору, якими 

відображають на картах об’єкти місцевості (населені пункти, рельєф, 

рослинність, дороги тощо).  

24. ХІД ТЕОДОЛІТНИЙ (теодолитный ход; theodolite traverse) –  

закріплена на місцевості ламана лінія, у якій виміряні всі сторони та 

горизонтальні кути.  

 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Одним з найпоширеніших способів створення знімальної геодезичної 

основи для виконання крупномасштабних топографічних знімань є 

прокладання теодолітних ходів, які за необхідності одночасно можуть 

слугувати нівелірними ходами (у разі вимірювання перевищень між точками 

ходів). У такому разі внаслідок камеральної обробки результатів польових 

вимірювань точки таких ходів матимуть і прямокутні координати і висоти.  
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Камеральна обробка тахеометричних журналів має на меті визначення 

висот рейкових точок. 

За даними польових вимірювань і камерального опрацювання планово-

висотного ходу, горизонтального та тахеометричного знімань складають 

топографічний план з відображенням наявної ситуації та рельєфу. 

 

3 ЗМІСТ РОБОТИ 

 

За результатами польових вимірювань необхідно опрацювати відомість 

зрівнювання координат точок теодолітно-висотного ходу, опрацювати 

тахеометричний журнал, скласти топографічний план у масштабі 1:2000 з 

висотою перерізу 1 м, розв’язати на топографічному плані визначені 

викладачем завдання.  

Вихідні дані:  

 схема планово-висотного теодолітного ходу (рис. 3.1), прокладеного на 

місцевості між пунктами полігонометрії ПП 6 та ПП 13,  

 результати вимірювання правих за ходом горизонтальних кутів і 

довжин сторін (табл. 3.1),  

 абриси горизонтального та тахеометричного знімань (рис. 3.2, 3.3),  

 результати тригонометричного нівелювання (табл. 3.2 і 3.3),  

 значення координат початкової та кінцевої точок ходу (ПП6 і ПП13), 

дирекційних кутів початкової та кінцевої сторін ходу, висотних позначок 

початкової та кінцевої точок ходу (табл. 3.4),  

 результати вимірювання перевищень у теодолітно-висотному ході 

(табл. 3.5). 
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Рисунок 3.1 – Схема планово-висотного теодолітного ходу знімального 

обґрунтування 

 

 

Рисунок 3.2 – Зарис горизонтального знімання 
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Рисунок 3.3 – Зариси тахеометричного знімання 
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Таблиця 3.1 – Результати кутових і лінійних вимірювань у теодолітно-

висотному ході 

Номер точки 

ходу 

Виміряний правий горизонтальний кут β Горизонтальне 

прокладання, м ° ' 

ПП6 330 59,2 
263,02 

І 50 58,5 

239,21 

II 161 20,0 

269,80 

III 79 02,8 

192,98 
ПП13 267 08,2 

 

Таблиця 3.2 – Результати тригонометричного нівелювання на станції                

ПП 13 

Номер точки 

спостереження 

Відліки Висота 

наве-

дення 
За нитковим 

віддалеміром,  

D΄  

За горизонталь-

ним кругом 

За вертикальним 

кругом 

˚ ΄ ˚ ΄ 

ПП14    КП: 0 32,5 3,00 

III    1 36,0 3,00 

ПП14    КЛ: -0 30,5 3,00 

III  0 00 -1 34,0 3,00 

18 85,8 29 32 -2 11 1,40 

19 57,2 69 31 -2 15 1,40 

20 46,9 165 24 -3 22 1,40 

21 102,0 287 56 -0 49 3,00 

22 61,2 339 41 -2 51 1,40 

23 168,0 315 12 -1 22 3,00 

 

Таблиця 3.3 – Результати тригонометричного нівелювання на станціях                

ПП 6, I, II, III 

Номер точки 

спостере-

ження 

Відліки за 

горизонтальним 

кругом 
Горизонтальне 

прокладання, м 

Переви-

щення, 

м 

Примітка 

˚ ΄ 

1 2 3 4 5 6 

Станція ПП 6 

I 0 00 - -4,17 
 

1 57 50 111,2 -2,32 
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Продовження таблиці 3.3 

1 2 3 4 5 6 

2 140 05 61,8 +0,20 т. 3 на 

грунтовій 

дорозі 
3 181 10 66.0 - 

3а 238 00 13,6 - 

4 345 00 82,1 +0,05 

Станція I 

II - - - -0,30 

т. 7,8 на лінії 

урізу води 

ПП6 0 00 - +4,13 

5 13 00 149,6 +4,05 

6 52 05 68,0 +2,02 

7 148 30 11,8 -0,80 

8 175 58 25,2 - 

9 327 45 147,8 +2,06 

Станція II 

III - - - +0,90 

т. 10-13 на 

лінії урізу 

води 

I 0 00 - +0,26 

10 27 08 98,3 -0,23 

11 50 28 24,6 - 

12 66 48 34,4 - 

13 182 43 62,1 +0,03 

Станція III 

ПП13 - - - +6,87 

т. 14-17 на 

лінії урізу 

води 

II 0 00 - -0,92 

14 24 41 102,8 -0,76 

15 56 23 44,1 -0,63 

16 128 00 38,0 - 

17 143 19 25,6 -0,60 

 

Таблиця 3.4 – Вихідні координати, дирекційні кути та позначки 

Номер 

варіанта 

Координати, м Дирекційний кут Позначка, м 

X6 Y6 X13 Y13 α5-6 α13-14 H6 H13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

489,34 672,49 

719,69 736,72 25˚34,0΄ 36˚06,8΄ 82,434 85,714 

2 360,89 874,20 132˚28,5΄ 143˚01,3΄ 73,582 76,862 

3 310,15 830,86 148˚31,0΄ 159˚03,8΄ 79,422 82,702 

4 251,03 692,42 185˚12,4΄ 195˚45,2΄ 80,343 83,623 

5 255,71 620,47 202˚28,3΄ 213˚01,1΄ 79,548 82,828 

6 318,07 505,59 234˚14,8΄ 244˚47,6΄ 76,324 79,604 
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Продовження таблиці 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 

489,34 672,49 

382,67 458,46 253˚29,7΄ 264˚02,5΄ 91,848 95,128 

8 465,26 434,56 274˚12,5΄ 284˚45,3΄ 89,934 93,214 

9 580,15 451,26 302˚18,2΄ 312˚51,0΄ 85,432 88,712 

10 702,99 565,06 343˚17,5΄ 353˚50,3΄ 86,848 90,128 

11 721,12 613,60 355˚43,8΄ 06˚16,6΄ 79,324 82,604 

12 263,51 595,02 208˚54,3΄ 219˚27,1΄ 75,458 78,738 

13 477,92 911,36 102˚43,5΄ 113˚16,3΄ 77,321 80,601 

14 495,93 911,54 98˚24,4΄ 108˚57,2΄ 76,832 80,112 

15 584,49 891,89 76˚32,5΄ 87˚05,3΄ 83,741 87,021 

16 548,26 904,26 85˚43,4΄ 96˚16,2΄ 85,323 88,603 

17 614,49 876,27 68˚25,8΄ 78˚58,6΄ 71,583 74,863 

18 659,44 840,58 54˚38,7΄ 65˚11,5΄ 74,389 77,669 

19 516,67 910,06 93˚25,5΄ 103˚58,3΄ 76,427 79,707 

20 401,36 894,86 121˚34,4΄ 132˚07,2΄ 79,748 83,028 

21 359,50 873,31 132˚52,2΄ 143˚25,0΄ 81,235 84,515 

22 293,88 810,26 154˚48,5΄ 165˚21,3΄ 83,949 87,229 

23 368,17 878,66 130˚25,8΄ 140˚58,6΄ 82,742 86,022 

24 727,28 696,39 15˚43,3΄ 26˚16,1΄ 74,573 77,853 
 

 Примітка: номер варіанта відповідає номеру прізвища студента у списку 

групи 

Таблиця 3.5 – Результати вимірювання перевищень у теодолітно-

висотному ході 

Номер точки  

ходу 

Горизонтальне 

прокладання, м 

Перевищення, м 

Пряме Зворотне Середнє 

ПП 6 
263.02 -4.17 +4.13 -4.15 

І 

239.21 -0.30 +0.26 -0.28 
II 

269.80 +0.90 -0.92 +0.91 
III 

192.98 +6.87 -6.92 +6.90 
ПП 13 
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4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

 

Порядок розв’язання завдань розрахунково-графічної роботи: 

1) опрацювання відомості зрівнювання теодолітного ходу; 

2) опрацювання відомості зрівнювання перевищень, тахеометричного 

журналу, виписки з тахеометричного журналу; 

3) побудова топографічного плану; 

4) розв’язання задач на топографічному плані. 

 

4.1 Зрівнювання координат точок теодолітно-висотного ходу  

 Опрацювання відомості обчислення координат точок теодолітного ходу 

починають зі зрівнювання кутів теодолітно-висотного ходу. Для цього 

обчислюють фактичну кутову нев’язку, порівнюють її з допустимою та 

розподіляють у вигляді поправок у виміряні горизонтальні кути. 

 Фактичну кутову нев’язку (для виміряних правих за ходом кутів і схеми 

на рис. 3.1) обчислюють за формулою: 

      
тпр

f 


,            (4.1) 

де Ʃβпр – практична сума виміряних кутів у теодолітно-висотному ході                

(табл. 3.1); Ʃβт – теоретична сума кутів. 

 Теоретичну суму кутів обчислюють за формулою: 

    n
т




180
141365

 ,            (4.2) 

де α5-6 – початковий дирекційний кут ходу; α13-14 – кінцевий дирекційний кут;   n 

– кількість вершин ходу. 

 Гранично допустиму кутову нев’язку обчислюють за формулою: 

     nf
доп

 '1


.               (4.3) 

 Якщо фактична кутова нев’язка не перевищує гранично допустиму, то її 

розподіляють рівномірно між виміряними кутами. 

Сума виправлених кутів має дорівнювати теоретичній сумі кутів. 
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За виправленими кутами обчислюють дирекційні кути і румби сторін 

ходу. 

Дирекційний кут сторони ходу обчислюють за формулою (для правих 

кутів повороту): 

випрnn
 



180
1

,              (4.4) 

де βвипр – виміряний правий за ходом горизонтальний кут; αn-1 – дирекційний 

кут попередньої сторони ходу. 

Для контролю порівнюють обчислений дирекційний кут останньої 

сторони ходу α13-14 із заданим (табл. 3.4). 

Для визначення румбів ліній за обчисленими дирекційними кутами 

використовують відомі формули та схему залежності між дирекційними кутами 

і румбами, наведені у Методичних вказівках [4]. 

 Після зрівнювання кутів починають зрівнювання приростів координат. 

Прирости координат обчислюють за формулами: 

     
,sin

,cos









dY

dX
            (4.5) 

де d – горизонтальне прокладання сторони ходу; α – дирекційний кут цієї 

сторони. 

 Абсолютні координатні нев’язки ходу обчислюють за формулами: 

     
,

,

теорпрY

теорпрX

YYf

XXf




          (4.6) 

де ΔXпр, ΔYпр – практичні прирости координат; ΔXтеор, ΔYтеор – теоретичні 

прирости координат. 

Теоретичні прирости координат обчислюють за вихідними координатами 

(табл. 3.4) за формулами (для схеми ходу на рис. 3.1): 

     
,

,

613

613

YYY

XXX

теор

теор




             (4.7) 

Абсолютну лінійну нев’язку обчислюють за формулою: 

22

YX
ffР  .                      (4.8) 
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Фактичну відносну нев’язку обчислюють за формулою: 

P

Р

N




1
,                      (4.9) 

де P – довжина ходу (сума довжин сторін). 

Якщо фактична відносна нев’язка менша за гранично допустиму (
2000

1
), 

то її розподіляють між практичними приростами, з оберненим знаком 

пропорційно довжинам відповідних сторін. 

Сума виправлених приростів має дорівнювати теоретичній сумі 

приростів. 

 Координати точок ходу обчислюють за формулами: 

     
,

,

1

1

випрnn

випрnn

YYY

XXX









         (4.10) 

де ΔXвипр, ΔYвипр – виправлені прирости координат. 

Контролем обчислень є рівність обчислених координат кінцевого пункту 

ходу ПП 13 із заданими (табл. 3.4). 

 Результати обчислення координат теодолітно-висотного ходу заносять до 

відповідної відомості, приклад якої наведено у табл. 4.1. 

 

4.2 Опрацювання відомості зрівнювання перевищень теодолітно-

висотного ходу 

Опрацювання відомості зрівнювання перевищень теодолітно-висотного 

ходу полягає у обчисленні фактичної і гранично допустимої нев’язок, 

обчисленні поправок, розподілі поправок між виміряними середніми 

перевищеннями та обчисленні позначок точок теодолітно-висотного ходу, що 

слугують станціями тахеометричного знімання. 

Розрахункові формули наведено у Методичних вказівках [4]. 

Результати зрівнювання перевищень наводять у відповідній відомості (за 

прикладом табл. 4.2). 
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Таблиця 4.1 – Відомість обчислення координат точок теодолітно-висотного ходу 

Номер 

пункту 

ходу 

Виміряний 

горизон-

тальний  

кут 

Поп-

равка 

Виправлений 

кут 

Дирекційний 

кут 

Румби  Горизон-

тальне 

прокла-

дання, м 

Прирости координат, м Координати, м 

 

' 
 

° 

 

' 
 

° 

 

' 
Наз-

ва 

 

° 

 

΄  

Обчислені Виправлені  

Х 

 

Y ±ΔX ±ΔY ±ΔX ±ΔY 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПП5     
234 14,8         

  

ПП6 330°59,2' -0,3 330  58,9' 489,34 672,49 

83 15,9 ПНСх 83 15,9 263,02 
-0,07 

+30,85 

+0,03 

+261,20 
+30,78 +261,23 

I 50°58,5' -0,3 50 58,2' 520,12 933,72 

212 17,7 ПдЗх 32 17,7 239,21 
-0,07 

-202,21 

+0,02 

-127,80 
-202,28 -127,78 

II 161°20,0' -0,3 161 19,7' 317,84 805,94 

230 58 ПдЗх 50 58 269,80 
-0,08 

-169,91 

+0,03 

-209,58 
-169,99 -209,55 

III 79°02,8' -0,3 79 02,5' 147,85 596,39 

331 55,5 ПнЗх 28 04,5 192,98 
-0,05 

+170,27 

+0,02 

-90,82 
+170,22 -90,80 

ПП13 267°08,2' -0,3 267 07,9' 318,07 505,59 

244 47,6    965,01     

ПП14       

Σтеор = 274°12,5' - 284°45,3' + 180 5 

= 889°27,2' 

 

 

 

     

Σвим 889°28,7' Σвипр 889° 27,2' ΣΔпракт -171,00 -167,00 -171,27 -166,90   

Σтеор 889°27,2'    ΣΔтеор -171,27 -166,90     

fβ  +0°01,5' fβдоп 0°02,2'   fx=+0,27 fy=-0,10     

 
 

    fабс=0,29 
fвідн= 

1/3328 

fдоп= 

1/2000 
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Таблиця 4.2 – Відомість зрівнювання перевищень теодолітно-висотного 

ходу 

Номер 

точки 

ходу 

Горизон-

тальне 

прокла-

дання 

 

Пряме 

 

Зворот-

не 

 

Середнє 

Поправка 

у переви-

щення 

Виправ- 

лене 

переви-

щення 

Познач- 

ка точки  

ходу, м 

Номер 

точки 

ходу 

ПП 

6 263.02 -4.17 +4.13 -4.15 -0.03 -4.18 
76,324 

ПП 6 

І 
72,14 

І 

239.21 -0.30 +0.26 -0.28 -0.02 -0.30 
II 

71,84 
II 

269.80 +0.90 -0.92 +0.91 -0.03 +0.88 
III 

72,72 
III 

192.98 +6.87 -6.92 +6.90 -0.02 +6.88 ПП 

13 
79,604 

ПП 13 

Р = 965.01 38,3 
сер

h  10,0 ув
h  28,3 

випр
h

 
 

 

 почкінтеор HHh +3,28 м; hf +0.10 м; 
допhf 0,20 м; 

допhh ff   

 

4.3 Опрацювання тахеометричного журналу 

Тахеометричний журнал опрацьовують у порядку: обчислення місця нуля 

вертикального круга оптичного теодоліта і кутів нахилу ліній ходу; обчислення 

горизонтальних прокладань ліній між станцією та рейковими точками; 

обчислення перевищень між станцією та рейковими точками; обчислення 

позначок рейкових точок. 

Розрахункові формули наведено у Методичних вказівках [3]. 

 Результати обчислень наводять у виписці з тахеометричного журналу (за 

прикладом табл. 4.3) і тахеометричному журналі (за прикладом табл. 4.4). 
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Таблиця 4.3 – Виписка з тахеометричного журналу 

Номер 

рейкової 

точки 

Відліки за 

горизонтальним 

кругом 

Горизон-

тальне 

прокла-

дання 

Переви-

щення 

Позначка 

Примітка 
Станції 

Рейкової 

точки 
˚ ΄ 

1 2 3 4 5 6 7 

Станція ПП 6 76,32  

I 0 00 - -4,17   

т. 3 на 

грунтовій 

дорозі 

1 57 50 111,2 -2,32  74,00 

2 140 05 61,8 +0,20  76,52 

3 181 10 66.0 -   

3а 238 00 13,6 -   

4 345 00 82,1 +0,05  76,37 

Станція I 72,14  

II - - - -0,30   

т. 7,8 на 

лінії 

урізу 

води 

ПП6 0 00 - +4,13   

5 13 00 149,6 +4,05  76,19 

6 52 05 68,0 +2,02  74,16 

7 148 30 11,8 -0,80  71,34 

8 175 58 25,2 - -  

9 327 45 147,8 +2,06  74,20 

Станція II 71,84  

III - - - +0,90   

т. 10-13 

на лінії 

урізу 

води 

I 0 00 - +0,26   

10 27 08 98,3 -0,23  71,61 

11 50 28 24,6 -   

12 66 48 34,4 -   

13 182 43 62,1 +0,03  71,87 

Станція III 72,72  

ПП13 - - - +6,87   

т. 14-17 

на лінії 

урізу 

води 

II 0 00 - -0,92   

14 24 41 102,8 -0,76  71,96 

15 56 23 44,1 -0,63  72,09 

16 128 00 38,0 -   

17 143 19 25,6 -0,60  72,12 
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Таблиця 4.4 – Тахеометричний журнал 
Н

о
м

ер
 т

о
ч

к
и

 

сп
о
ст

ер
еж

ен
н

я
 

Відліки Місце 

нуля 

МО 

Кут нахилy 

ν 

Горизон-

тальне 

прокладання, 

d=D
’
cos

2
ν 

h
΄=

D
’ si

n
2
 ν

  

2
  

h
΄ 

=
 d

 t
g
ν 

Висота 

наве-

дення,  

v 

Перевищен-

ня, 

h=h΄+i-v 

 

Позначка, 

м  

Н 

Примітка 
За 

нитковим 

віддалемі

ром, D΄  

За горизон-

тальним 

кругом 

За 

вертикаль-

ним кругом 

КЛ 

 

˚ 

 

΄ 

 

˚ 

 

΄ 

 

 

 

˚   

 

΄ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                               Станція ПП 13, i = 1,40, Н =                                    79,604 

ПП14    КП 

0 

 

32,5 

         

 

 

 

Оптичний 

теодоліт 

2Т30П 

 

Коефіцієнт 

ниткового 

віддалеміра 

К = 100 

III    1 36,0         

ПП14    КЛ 

-0 

 

30,5 

      

3,00 

  

III  0 00 -1 34,0 +1,0΄ -1 35,0 192,98 -5,32 3,00 -6,92  

              

18 85,8 29 32 -2 11  -2 12 85,67 -3,29 1,40 -3,29 76,31 

19 57,2 69 31 -2 15  -2 16 57,11 -2,26 1,40 -2,26 77,34 

20 46,9 165 24 -3 22  -3 23 46,73 -2,76 1,40 -2,76 76,84 

21 102,0 287 56 -0 49  -0 50 101,98 -1,48 3,00 -3,08 76,52 

22 61,2 339 41 -2 51  -2 52 61,05 -3,06 1,40 -3,06 76,54 

23 168,0 315 12 -1 22  -1 23 167,90 -4,05 3,00 -5,65 73,95 
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4.4 Складання топографічного плану 

Топографічний план складають у масштабі 1:2000 порядку: побудова 

координатної сітки, нанесення на план точок теодолітно-висотного ходу за 

координатами, нанесення на план рейкових точок; зображення ситуації на 

плані, викреслювання рельєфу, складання графіка закладань, оформлення 

топографічного плану. 

Координатну сітку із розмірами квадрату 10×10 см будують за 

допомогою лінійки Дробишева. Необхідну кількість квадратів визначають на 

підставі координат вершин теодолітного ходу з урахуванням того, що у 

заданому масштабі 10 см на плані відповідають 200 м на місцевості. Розміри 

отриманих квадратів ретельно перевіряють за допомогою масштабної лінійки 

та циркуля-вимірювача. Відхилення від номінального розміру дозволяється у 

межах 0,2 мм. 

Точки теодолітно-висотного ходу наносять на план за координатами за 

допомогою масштабної лінійки та циркуля-вимірювача. Нанесену точку ходу 

позначають легким наколюванням голки циркуля-вимірювача та обводять 

колом радіусом 1,5 мм. Поряд підписують номер точки та її позначку з 

точністю до 0,01 м (табл. 4.2). Контроль якості нанесення точок знімальної 

основи: вимірювання відстані між двома суміжними точками на плані і 

порівняння з відповідною довжиною у відомості обчислення координат              

(табл. 4.1). Відхилення від дійсного значення довжини лінії дозволяється у 

межах 0,2 мм. 

Рейкові точки наносять на план за даними тахеометричного знімання – 

значеннями горизонтальних кутів і довжин ліній (табл. 3.2 і 3.3) за допомогою 

циркуля-вимірювача, тахеографа або масштабної лінійки та геодезичного 

транспортира. Нанесену рейкову точку позначають легким наколюванням 

голки циркуля-вимірювача та обводять колом радіусом 1 мм. Поряд підписують 

номер точки та її позначку з точністю до 0,1 м (табл. 4.3 і 4.4). 
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Ситуацію викреслюють за даними зарисів горизонтального і 

тахеометричного знімання (рис. 3.2 і 3.3) за допомогою масштабної лінійки та 

циркуля-вимірювача. 

Рельєф відображають горизонталями товщиною 0,1 мм з висотою 

перерізу 1 м, які наносять методом інтерполювання за відомими позначками 

точок нівелірних ходів і рейкових точок за допомогою палетки та зарисів 

тахеометричного знімання. Точки на плані, між якими в абрисах позначено 

стрілки, з’єднують олівцем тонкими допоміжними лініями, за якими виконують 

інтерполювання та знаходять сліди горизонталей. Отримані сліди з’єднують 

плавними кривими лініями. Кратні 5 м горизонталі підписують у розривах і 

креслять товщиною 2,5 мм. 

Графік закладань для визначення ухилів будують у нижній частині плану. 

Задаючись ухилами 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07 та висотою 

перерізу рельєфу 1 м, обчислюють відповідні закладання за формулою [5]: 

     
i

h
d   ,           (4.11) 

де h – висота перерізу рельєфу; i – ухил. 

Від базової горизонтальної лінії відкладають перпендикуляри, що 

відповідають закладанню, з’єднують кінцеві точки перпендикулярів та 

отримують графік закладань. 

Складений олівцем топографічний план оформлюють тушшю з 

використанням відповідних умовних топографічних знаків [7]. Берегові лінії рік 

і озер викреслюють зеленою тушшю. Горизонталі креслять коричневою тушшю. 

Усі інші лінії, умовні знаки та написи виконують чорною тушшю.   

Приклад оформлення топографічного плану та розташування його 

елементів наведено у додатку В. 

 

4.5 Розв’язання завдань на топографічному плані 

На складеному топографічному плані студент розв’язує три завдання: 

визначає позначку позначеної викладачем точки А, визначає ухил позначеної 
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викладачем лінії ВС і проводить (користуючись графіком закладань) 

найкоротшу ламану лінію з ухилом, не більшим 0,02, між точками ПП 6 та 10, 

або ПП13 та 3. 

Порядок розв’язання зазначених завдань детально розглянуто у 

Методичних вказівках [4]. 

 

4.6 Вимоги щодо оформлення розрахунково-графічної роботи 

Перелік матеріалів, які подають до захисту: 

1) завдання з наведеними значеннями координат і позначок початкового 

та кінцевого пунктів ходу, дирекційних кутів першої та останньої сторін ходу; 

2) вихідні дані (схема планово-висотного ходу, зариси горизонтального та 

тахеометричного знімань); 

3) зміст; 

4) відомість зрівнювання координат точок теодолітно-висотного ходу; 

5) відомість зрівнювання перевищень теодолітно-висотного ходу; 

6) тахеометричний журнал; 

7) виписка з тахеометричного журналу; 

8) топографічний план; 

9) розв’язання завдань на топографічному плані. 

Розрахункову частину роботи оформлюють комп’ютерним набором на 

стандартних аркушах формату А4 відповідно до правил оформлення наукової, 

методичної та технічної документації. Графічну частину виконують на аркуші 

ватману формату А2 від руки відповідно до правил, викладених у п. 4.4. 

Зразок оформлення титульної сторінки розрахунково-графічної роботи 

наведено у додатку Г. 
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5 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. З якою метою прокладають теодолітно-висотні ходи? 

2. Закріплення на місцевості пунктів знімальної основи. 

3. Порядок проведення польових робіт під час прокладання теодолітно-

висотного ходу. 

4. Способи вимірювання кутів і ліній у теодолітних ходах. 

5. Порядок камеральної обробки результатів польових вимірювань у 

теодолітно-висотному ході. 

6. За якою формулою обчислюють теоретичну суму кутів у замкненому 

та розімкненому теодолітному ході? 

7. За якими формулами обчислюють фактичну та допустиму кутові 

нев’язки у теодолітному ході? 

8. Зрівнювання кутів у теодолітному ході. 

9. Порядок зрівнювання приростів координат у теодолітному ході. 

10. За якими формулами обчислюють фактичну та допустиму нев’язки 

приростів координат у теодолітному ході? 

11. За якими формулами обчислюють координати точок теодолітного 

ходу та котролюють обчислення? 

12. Порядок зрівнювання перевищень у нівелірному ході. 

13. Способи топографічного знімання місцевості. 

14. Мета тахеометричного знімання. 

15. Порядок виконання тахеометричного знімання. 

16. Склад польових робіт тахеометричного знімання. 

17. Які формули застосовують під час камеральної обробки 

тахеометричного знімання? 

18. Порядок побудови топографічного плану за результатами 

тахеометричного знімання. 
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Додаток А 

Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи № 2 

Критерії оцінювання 
Національна 

шкала 

100-

бальна 

система  

1 2 3 

Матеріали розрахунково-графічної роботи не 

містять помилок у розрахунках і кресленнях, 

відзначаються високою графічною культурою і 

здані викладачеві у визначений термін. 

Правильних відповідей на контрольні питання – 

75–100 % 

Відмінно 18–20 

Матеріали не містять помилок, здані у 

визначений термін, але є незначні недоліки в 

оформленні. Правильних відповідей на          

питання – 70–75 % 

Дуже добре   16–17 

Матеріали не містять помилок, здані у 

визначений термін, але є допустимі недоліки в 

оформленні. Правильних відповідей на             

питання – 60–70 % 

Добре 15 

Матеріали не містять помилок, але мають 

недоліки в оформленні, здані не у визначений 

термін (запізнення становить 3–5 дні). 

Правильних відповідей на контрольні питання – 

60 % 

Задовільно 13–14 

Матеріали не містять помилок, але мають значні 

недоліки в оформленні, здані не у визначений 

термін (із запізненням не більше тижня). 

Правильних відповідей на питання – 50–60 % 

Задовільно 12 

Матеріали містять помилки, мають значні 

недоліки в оформленні, здані не у визначений 

термін (із запізненням більше тижня). 

Правильних відповідей на питання  –до 50 % 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

8–11 

Матеріали виконані не в повному обсязі, містять 

грубі помилки, мають суттєві недоліки в 

оформленні, здані не у визначений термін. 

Правильних відповідей на питання – до 20 % 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

0–7 
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Додаток Б 

Завдання на розрахунково-графічну роботу  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 

ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Навчальна дисципліна «Геодезія» 

Спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій» 

Курс __ група _________ семестр __ 

                                                                                                

 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 

НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ № 2 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я,  по батькові студента)
 

 

 

1. Тема роботи «Камеральна обробка результатів топографічного знімання. 

Складання топографічного плану». 

2. Термін здачі студентом роботи ______________. 

3. Вихідні дані до розрахунково-графічної роботи. 

3.1 Координати вихідних пунктів______________; позначки вихідних 

пунктів_______________; вихідні дирекційні кути_________________. 

3.2 Схема теодолітно-висотного ходу. 

3.3 Абриси горизонтального та тахеометричного знімань. 

3.4 Результати вимірювання кутів, ліній і перевищень у теодолітно-

висотному ході. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити).  

4.1 Зрівнювання теодолітно-висотного ходу. 

4.2 Опрацювання тахеометричного знімання. 

4.3 Складання топографічного плану. 

5. Перелік графічного матеріалу (розробляється на ватмані формату А2).  

5.1 Топографічний план у масштабі 1:2000. 

6. Дата видачі завдання ____________________________________. 

 

 

 

 

                                                                                      Студент (ка) _________  ________________ 

                                                                                                                 
( підпис )                (прізвище та ініціали)

 

                                         Керівник       ________      ________________ 

                                                                                                                
( підпис )                (прізвище та ініціали) 

 

______   _______________20___ р.
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Додаток В 

 

Зразок титульної сторінки розрахунково-графічної роботи № 2 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
КАФЕДРА ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА  РОБОТА № 2 

 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГЕОДЕЗІЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент групи ________ 

____________________ 

 

        Перевірив: _______ кафедри ГЗК 

__________________ 

 

 

 

Кременчук 20__  
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Додаток Г 

Приклад оформлення топографічного плану 
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Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи № 2 

з навчальної дисципліни «Геодезія» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

Укладачі: д. т. н., проф. В. В. Артамонов; 

старш. викл. М. Г. Василенко; 

к. т. н., старш. викл. П. Б. Міхно 

 

 

Відповідальний за випуск доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та 

кадастру В. І. Козарь 
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