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ВСТУП
«Геодезичні прилади» – обов’язкова навчальна дисципліна циклу
професійної підготовки студентів зі спеціальності 193 – «Геодезія та
землеустрій» освітнього ступеня «Бакалавр».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні геодезичні прилади
як інструмент для розвʼязання практичних завдань галузі геодезії та
землеустрою.
Отже, майбутні фахівці галузі повинні
знати:
− правила використання геодезичних приладів у галузі геодезії та
землеустрою;
− призначення геодезичних приладів;
− основні вимоги до геодезичних приладів;
− технічні та метрологічні характеристики основних типів геодезичних
приладів;
− призначення та будову основних частин геодезичних приладів;
− інструментальні помилки та методи їх дослідження;
− правила експлуатації, зберігання та догляду за геодезичними приладами;
уміти:
− показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів,
технологій використання геодезичних приладів в галузі геодезії і землеустрою;
− вибирати обладнання для здійснення професійної діяльності у галузі
геодезії та землеустрою;
− проводити польові, дистанційні та камеральні дослідження в галузі
геодезії та землеустрою;
− використовувати

сучасне

геодезичне

обладнання

для

розв'язання

практичних завдань.
Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Геодезичні
прилади» надасть можливість майбутнім фахівцям управно використовувати
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набуті знання для розв'язання практичних завдань на виробництві зі
спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій», ґрунтується на отриманих
знаннях з навчальних дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Вступ до
спеціальності»,

«Технічно-інформаційні

засоби

комунікації

та

обробки

галузевих даних», «Геодезія» і забезпечує розуміння базових понять для
вивчення навчальних дисциплін «Математична обробка геодезичних вимірів та
основи метрології та стандартизації», «Вища геодезія», «Супутникова
геодезія», «Картографія», «Інженерна геодезія та основи маркшейдерії».
Робочою навчальною програмою дисципліни «Геодезичні прилади» для
студентів зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня
«Бакалавр» передбачено виконання лабораторних робіт у 3-му семестрі для
денної та заочної форм навчання.
Метою

виконання

лабораторних

робіт

з

навчальноїдисципліни

«Геодезичні прилади» є реалізація системних знань щодо основних завдань і
принципів геодезичного приладобудування, сформованих на підставі основного
понятійно-термінологічного апарату навчальної дисципліни та завдяки набуттю
практичних навичок щодо роботи із сучасними геодезичними приладами,
правилами їх зберігання і експлуатації.
Методичні вказівки визначають зміст і порядок виконання лабораторних
робіт з навчальної дисципліни «Геодезичні прилади».
Усі лабораторні роботи виконують з використанням геодезичних
приладів різного класу точності з дотриманням вимог техніки безпеки.
Перед виконанням кожної роботи рекомендується ознайомитися з метою,
необхідним переліком лабораторного обладнання і устаткування, основними
теоретичними положеннями теми заняття, літературою та контрольними
питаннями для самоперевірки.
Лабораторна

робота

виконується

під

безпосереднім

керівництвом

викладача. Результати геодезичних вимірювань для виконання лабораторної
роботи отримує кожен студент у складі бригади з 3–5 осіб (серед яких
обирають бригадира), а їх обробку виконує кожен студент окремо і оформлює
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самостійно у вигляді звіту. Відповідальність за зберігання інструмента в
належному стані під час лабораторної роботи несуть студенти (особливо
бригадир групи, яка виконує роботу).
Звіт з лабораторної роботи повинен містити:
−

назву та мету роботи;

−

перелік використаного обладнання;

−

короткий опис виконання роботи;

−

отримані результати та їх самостійне опрацювання;

−

висновки.

Індивідуальний звіт у зошиті для лабораторних робіт подається на
перевірку викладачеві та захищається індивідуально згідно з контрольними
питаннями.
Студенти допускаються до виконання наступної роботи тільки після того,
як викладач прийме звіт за попередню роботу. Для одержання допуску до
іспиту студент повинен надати всі остаточно оформлені та підписані
викладачем індивідуальні звіти.
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Лабораторна робота № 1
Тема. Вивчення основних вимог щодо зберігання геодезичних
приладів і правил їх експлуатації
Мета

роботи:

отримати

необхідні

знання

щодо

зберігання,

транспортування, технічного обслуговування й експлуатації геодезичних
інструментів.
Обладнання: теодоліти різних класів точності, нівеліри, рейки, віхи,
штатив, набір інструментів (з комплекту).
Короткі теоретичні відомості
Геодезичні прилади

є точними, складними та високочутливими

механічними, оптико-механічними, оптико-електронними та електронними
вимірювальними пристроями. Незначні порушення взаємного положення
частин приладу призводять до зниження якості вимірювань, або навіть до
виведення його з ладу. Водночас за призначенням, прилади постійно
переносять або перевозять, тому геодезичні прилади повинні бути забезпечені
відповідним технічним обслуговуванням: під час зберігання, транспортування,
підготовки до роботи, під час експлуатації, профілактиці та ремонту.
Юстирування оптичної системи приладу ‒ процес трудомісткий і вимагає
спеціальних навичок та устаткування. Тому розбирання, чищення та складання
виконують кваліфіковані фахівці в майстернях.
Під час зберігання, транспортування і експлуатації приладів повинні
виконуватися такі вимоги:
1.1 Правила зберігання
Теодоліти необхідно зберігати в чистому приміщенні за температури не
нижче +5°С та за відносної вологості повітря не більше 70 %.
Повітря в приміщенні не повинне містити домішок, що спричиняють
корозію металів, нальоти на поверхні оптичних деталей.
Упаковані в футляри теодоліти розміщують на стелажах чи у шафах в
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один ряд, щоб уникнути деформації футлярів.
Не допускається зберігання теодолітів поблизу обігрівальних приладів
(батарей центрального опалення), біля вікон, що пропускають прямі сонячні
промені.
1.2 Транспортування
Упаковані теодоліти допускається транспортувати будь-яким видом
критого транспорту, але при цьому необхідно уникати різких поштовхів, тому
що це може призвести до їх ушкодження та роз’юстирування. Переміщуючи
прилад, його необхідно оберігати від ударів (особливо інструменти з
компенсаторами). Якщо відстань невелика (до 100 м), то прилад можна
переносити на штативі, відкріпивши всі закріпні гвинти. Для цього потрібно
підставити плече між двома ніжками штатива, а третю ніжку притримувати
рукою. Прилад при цьому повинен бути у вертикальному положенні!
1.3 Технічне обслуговування та експлуатація
Теодоліт необхідно утримувати в налагодженому стані та постійній
готовності до застосування.
Перед початком робіт перевіряють комплектність приладу, проводять
його огляд, необхідні перевірки та дослідження.
Під час огляду інструмента перевіряють цілісність ампул рівнів,
оптичних і інших частин приладу, повільне обертання навідних і елеваційних
гвинтів, фокусувальних пристроїв, осьових систем, стійкість штатива та
підставки, високу якість зображення зорової труби та відлікових пристроїв. У
процесі перевірок і досліджень виявляють виконання геометричних умов і
визначають основні технічні характеристики приладу. Якщо необхідно,
проводять юстирування. Роблять висновок щодо придатності приладу до
виконання певного виду та класу геодезичних вимірювань.
Під час експлуатації необхідно дотримуватися таких правил:
−

оберігати теодоліт від опадів і прямого нагрівання сонячними

променями, у разі короткочасного дощу накривати теодоліт чохлом, у разі
тривалого – укладати у футляр; під час перерв у роботі – надягати на обʼєктив
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кришку, накривати інструмент чохлом;
−

щоб уникнути конденсації вологи, що призводить до забруднення

оптики, варто вносити теодоліт з холоду в тепле приміщення у футлярі та
виймати не раніше ніж за 2 години;
−

виносячи теодоліт на холод, виймати його з футляра не раніше ніж

через 30 хвилин, щоб уникнути великих місцевих напружень в оптичних
деталях, що призводять до роз’юстирування;
−

перш ніж виймати інструмент з футляра, необхідно встановити

штатив;
−

виймати інструмент необхідно за підставку, а не за верхню частину

приладу;
−

після установки інструмента на штатив, його потрібно закріпити

становим гвинтом, а за необхідності – захистити від сонця й опадів;
−

обертати гвинти та рухомі частини приладу необхідно повільно, не

додаючи зусиль; якщо обертання здійснюється важко, необхідно зʼясувати
причину й усунути несправність;
−

навідні та піднімальні гвинти повинні працювати своєю середньою

частиною різьби;
−

під час закріплення зорової труби, алідади й інших частин не слід

надмірно загвинчувати закріпні гвинти;
−

під час роботи в полі не можна залишати інструмент без нагляду;

−

упаковуючи інструмент у футляр, закріпні гвинти потрібно

відпустити, укласти прилад і тільки після цього закріпити закріпні гвинти
інструмента.
1.4 Чищення оптичних поверхонь
Теодоліт має просвітлену оптику, що особливо чуттєва до механічних
ушкоджень. Із зовнішніх оптичних поверхонь зорової труби, мікроскопа,
оптичного центрира та візирів пил і плями слід видаляти легким рухом сухої
серветки. Жирні плями на оптичних деталях (сліди пальців) легко протирають
ватним тампоном, змоченим спиртом або ефіром за напрямком від центра до
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країв.
Поточний ремонт приладів виконують механіки геокамери, а більш
складніший і капітальний ремонт виконують стаціонарні ремонтні служби або
спеціалізовані підприємства.
Порядок виконання роботи
1.1

Ознайомитися

транспортування,

з

технічного

основними
обслуговування

правилами
та

зберігання,

експлуатації,

чищення

оптичних поверхонь і вміти відповідати на контрольні питання.
Контрольні питання
1. Назвати основні вимоги до зберігання геодезичних приладів.
2. Які правила транспортування інструментів?
3. Назвати принципи технічного обслуговування геодезичних приладів.
4. Які основні вимоги до чищення оптичних поверхонь геодезичних
приладів?
5. Правила експлуатації геодезичних приладів.
Література: [3, розділ 1; 4; 5; 6, с. 7; 7; 9; 10].
Лабораторна робота № 2
Тема.

Основні

частини

теодоліта

типу

Т5

і

принципи

їх

функціонування
Мета роботи: отримати необхідні знання про прилад: призначення,
технічні характеристики, будова, безпомилкове зняття відліків.
Обладнання: теодоліт 3Т5КП у комплекті, плакат оптичної системи
теодоліту, штатив.
Короткі теоретичні відомості
Теодоліт 3Т5КП належить до класу точних і призначений для
вимірювання кутів у геодезичних мережах згущення, для теодолітних зйомок,
проведення вишукувальних робіт і виконання інших інженерних робіт.
Теодоліт може бути використаний для вимірювання відстаней нитковим
віддалеміром і для визначення магнітних азимутів за допомогою бусолі. Є
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можливість установлення на теодоліт світловіддалеміра для вимірювання
відстаней з високою точністю.
Температурний діапазон роботи приладу – від -40˚ до +50˚.
Технічні характеристики
Середня квадратична похибка вимірювання кута одним прийомом не
більше:
− горизонтального (mβ) – 5'',
− вертикального - (mα) – 5''.
Зорова труба: зображення – пряме, збільшення – 30Χ, найменша відстань
візування – 1,5 м (без додаткової насадки) та 0,9 м – з лінзовою насадкою;
коефіцієнт нитяного віддалеміра – 100.
Відліковий пристрій – шкаловий мікроскоп.
Ціна поділки лімбів – 1˚, шкал мікроскопа – 1′.
Діапазон

роботи

компенсатора

при

вертикальному

колі

–

±4',

систематична похибка компенсації на 1′ нахилу – 1,5".
Ціна поділки рівнів: циліндричного – 30", круглого 5′.
Оптичний центрир має пряме зображення, збільшення – 2,5Χ, найменша
відстань візування – 0,6 м.
Вага: теодоліта – 3,7 кг; підставки – 0,7 кг; теодоліта у футлярі з
приладдям – 8,8 кг; штатива – 5,6 кг.
Порядок виконання роботи
1.1.

Ознайомитися з будовою теодоліта, виконати схематичні рисунки

його конструкції та оптичної системи (рис. 1.1, 1.2). На рисунках необхідно
показати і назвати всі його основні частини: обʼєктив; фокусувальну лінзу
(кремальєру); сітку ниток, окуляр зорової труби; окуляр і обʼєктив відлікового
мікроскопа; горизонтальне та вертикальне кола; закріпні та навідні гвинти,
горизонтальну та вертикальну осі; рівні.
1.2.

Виконати загальний огляд теодоліта і зробити висновок щодо

придатності теодоліта до роботи.
1.3. Зарисувати зображення сітки ниток теодоліта 3Т5КП.
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1.4. Зарисувати зображення поля зору відлікового мікроскопа з
отриманим індивідуально відліком по горизонтальному та вертикальному колах
під час візування на дану точку та навчитися безпомилково знімати відліки
(рис. 1.3).
1.5. Навести технічні дані теодоліта.

а) 1 – бокова кришка; 2, 4 – закріпні

б) 1 – ручка; 2 – клинове кільце;

ґвинти; 3, 5 – навідні гвинти; 6 –

3 – бокова кришка; 4 – пробка;

юстирувальний гвинт циліндричного

5 – дзеркало; 6 – установчий гвинт, 7

рівня; 7 – циліндричний рівень; 8 –

– рукоятка; 8 – підйомний гвинт; 9 –

круглий рівень; 9 – юстирувальний

закріпний гвинт; 10 – підставка; 11 –

ґвинт круглого рівня; 10 – окуляр

юстирувальний

мікроскопа; 11 – окуляр зорової

центрира круглого рівня; 12 – вікно

труби;

–

кола-шукача; 13 – окуляр центрира;

кремальєра; 14 – горизонтальна вісь;

14 – колонка; 15 – зорова труба

12

–

ковпачок;

13

гвинт

15 – оптичний візир
Рисунок 1.1 – Загальний вигляд теодоліта 3Т5КП
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оптичного

1 – дзеркало; 2 – захисне скло; 3,4 – призми вертикального кола; 5 –
вертикальне коло; 6, 7, 8, 9 – призми та лінзи, що проектують поділки правої
частини лімба на діаметрально протилежну ліву; 10, 11 – призми, що
проектують зображення діаметрально протилежних поділок лімба в поле зору
об’єктива 12 та 13; 14,15,16 – призми, що передають зображення поділок у поле
зору мікроскопа; 17,18 – призми горизонтального кола; 19,20 – окуляр; 21 –
призма; 22 – окуляр оптичного центрира
Рисунок 1.2 – Оптична система теодоліта
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Рисунок 1.3 – Поле зору відлікового мікроскопа теодоліта типу 3Т5КП
Відлік по горизонтальному колу: 127005,5', відлік по вертикальному колу: – 0023,2'.
Контрольні питання
1. Призначення теодоліта типу Т5.
2. Розшифрувати цифри та букви марки досліджуваного теодоліта.
3. Указати основні технічні характеристики теодоліта 3Т5КП.
4. Назвати та показати основні частини теодоліта.
5. Призначення основних частин теодоліта певної марки.
6. Основні оптичні деталі, їх види та призначення.
7. Який порядок зняття відліку теодолітом 3Т5КП і його поле зору?
Література: [1, розділ 3, розділ 6; 3; 6, глава 11; 10, с. 32–35; 11].
Лабораторна робота № 3
Тема. Основні частини теодоліта типу Т2 та принципи їх
функціонування
Мета роботи: отримати необхідні знання про прилад: призначення,
технічні характеристики, будова, безпомилкове зняття відліків.
Обладнання: теодоліти 2Т2, 3Т2КП у комплекті, штатив.
Короткі теоретичні відомості
Теодоліти 2Т2 (2Т2А), 3Т2КП, як і 3Т5КП, належать до класу точних
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приладів і призначені для вимірювання кутів у тріангуляції та полігонометрії, у
прикладній геодезії. Теодоліти можуть бути використані для

вимірювання

відстаней нитковим віддалеміром (оскільки сітка ниток має віддалемірні
штрихи) і для визначення магнітних азимутів за допомогою бусолі. Є
можливість

установлення

на

теодоліт

3Т2КП

світловіддалеміра

для

вимірювання відстаней з високою точністю. Теодоліт 3Т2КП, на відміну від
2Т2, має компенсатор (літера К в позначенні марки теодоліта) та зорову трубу
прямого зображення (літера П). Особливостями зазначених теодолітів виділимо
наявність оптичного центрира та оптичного мікрометра (відліковий пристрій),
за допомогою якого суміщаються протилежні штрихи лімба, шкалу має від 0
до 10' з ціною поділки 1''. Температурний діапазон роботи приладів – від -40˚ до
+50˚.
Таблиця 1 – Технічні характеристики теодоліта 2Т2 та 3Т2КП
Характеристика

Теодоліт 2Т2

Теодоліт 3Т2КП

− горизонтального (mβ)

2''

2''

− зенітної відстані (mz)

3"

2,4''

− зображення

обернене

пряме

− збільшення

25Χ

30Χ

− поле зору

1˚30′

1˚30′

1. Середня
похибка

квадратична

вимірювання

кута

одним прийомом не більше:

2. Зорова труба:

− фокусна

відстань 250 мм

239 мм

відстань 2 м

1,5 м

об’єктива
− найменша
візування
3. Коефіцієнт

ниткового 100

100

віддалеміра
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Продовження табл. 1
4. Відліковий пристрій

оптичний мікрометр

оптичний мікрометр

5. Точність відліку

0,1′′

0,1′′

6. Ціна поділки лімбів

20′

20′

7. Ціна шкал мікрометра

1′′

1′′

8. Ціна поділки рівнів

горизонтального

та циліндричного – 15",

вертикального кругів круглого 5"
– 15"
9. Оптичний центрир
− зображення

пряме

пряме

− збільшення

2,5Χ

2,5Χ

− найменша

відстань 0,6 м

0,6 м

Вага теодоліта з 5,0 кг

4,7 кг

візування
10.
підставкою

1 – бічна панель; 2 – гвинт мікрометра; 3 – закріпний гвинт алідади
вертикального кола; 4 – навідний гвинт алідади вертикального кола; 5 –
маркування теодоліта; 6 - закріпний гвинт алідади горизонтального кола; 7 навідний гвинт алідади горизонтального круга; 8 – циліндричний рівень;
9 – рукоятка; 10 – ілюмінатор з поділками горизонтального круга; 11 – частина
корпусу теодоліта, у якій розташовано горизонтальне коло; 12 – підставка
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(трегер); 13 – закріпний гвинт підставки; 14 – пружна платівка трегера; 15 –
підйомний гвинт; 16 – перемикач горизонтального та вертикального кіл; 17 –
коліматорний візир; 18 – об’єктив зорової труби; 19 – частина колонки , в якій
розміщено вертикальний круг; 20 – рукоятка; 21 – гвинт для закріплення
рукоятки; 22 – кронштейн для кріплення бусолі; 23 – кремальєра; 24 – окуляр
зорової труби; 25 – поворотна призма для спостереження зображення кінців
бульбашки циліндричного рівня вертикального кола; 26 – віконце; 27 –
дзеркало підсвічування поля зору відлікового мікроскопа; 28 – окуляр
оптичного виска; 29 – втулка підставки для станового гвинта.
Рисунок 1.4 – Загальний вигляд теодоліта 2Т2
Перш ніж знімати відліки за горизонтальним колом, необхідно сумістити
діаметрально протилежні штрихи лімба гвинтом мікрометра!
Для взяття відліку, потрібно під числом градусів визначити кількість
десятків хвилин, а за мікрометром – кількість одиниць хвилин і секунд.
Особливістю таких теодолітів є оптичний мікрометр, за допомогою якого
суміщаються протилежні штрихи лімба. Оптичний мікрометр має шкалу від 0
до 10’ з ціною поділки 1”.

1 – лінзи об’єктива зорової труби; 2 – пружина; 3 – корпус; 4 – вкладка; 5 ‒
обойма кріплення; 6 – призма Аббе, яка обертає зображення; 7 – кільце
кремальєри; 8 – гвинт кріплення окуляра; 9 – сітка ниток у оправі; 10 – окуляр;
11 – гвинт виправлення сітки ниток; 12 – ковпачок; 13 – фокусувальна лінза; 14
– гайка; 15 – компенсаційне кільце для виправлення місця зеніту та місця нуля
Рисунок 1.5 – Конструкція зорової труби теодоліта 3Т2КП
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а)

б)
Рисунок 1.6 – Загальний вигляд теодоліта 3Т2КП

а) 1 – бокова кришка; 2 – рукоятка

б) 1 – ручка; 2 – клинове кільце; 3 –

мікрометра; 3, 5 – закріпні гвинти; 4,

бокова кришка; 4 – упор; 5 –

–

дзеркало; 6 – юстирувальний гвинт;

юстирувальні гвинти рівня; 8,9 –

7 – установчий гвинт; 8 – рукоятка; 9

рівні при алідаді горизонтального

– підйомний гвинт; 10 – закріпний

кола; 11 – окуляр мікроскопа; 12 –

гвинт; 11 – юстирувальний гвинт

окуляр зорової труби; 13 – ковпачок;

оптичного центрира круглого рівня;

6

14

–

–

навідні

гвинти;

штекерне

кремальєра;
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7,10

гніздо;
–

15

–

12 – підставка; 13 – вікно кола-

прапорець

шукача; 14 – окуляр оптичного

відбивача; 17 – горизонтальна вісь;

центрира;

18 – коліматорний візир; 19 – зорова

юстирування

труба

кола; 16 – рукоятка перемикача; 17 –
колонка
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15

–
рена

пробка

для

вертикального

Рисунок 1.7 – Поле зору теодоліта

Рисунок 1.8 – Поле зору теодоліта

3Т2КП та 2Т2А

3Т2КП та 2Т2А

Відлік по горизонтальному колу:

Відлік по вертикальному колу:

235 15 20,3

172526,5

Порядок виконання роботи
3.1.

Ознайомитися з будовою теодолітів 2Т2 та 3Т2КП, виконати

схематичні рисунки їх конструкції та оптичної схеми. На рисунках указати всі
їх основні частини: обʼєктив; фокусувальну лінзу (кремальєру); сітку ниток;
окуляр зорової труби; окуляр і обʼєктив відлікового мікроскопа; горизонтальне
та вертикальне кола; закріпні та навідні гвинти, горизонтальну та вертикальну
осі; рівні.
3.2. Зарисувати зображення сітки ниток теодоліта 2Т2, 3Т2КП.
3.3. Зарисувати зображення поля зору відлікових пристроїв теодолітів з
отриманими індивідуально відліками по горизонтальному та вертикальному
колах і навчитися безпомилково знімати відліки (рис. 1.7, 1.8).
3.4. Навести технічні дані теодолітів.
Контрольні питання
1. Призначення теодоліта типу Т2.
2. Розшифрувати цифри та букви марки досліджуваного теодоліта.
3. Указати основні технічні характеристики теодоліта 3Т2КП.
4. Назвати та показати основні частини теодоліта.
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5. Призначення основних частин теодоліта певної марки.
6. Конструкція зорової труби теодоліта 3Т2КП.
7. Відмінність у будові та знятті відліків теодолітом 3Т5КП від 2Т2 та
3Т2КП.
8. Який порядок зняття відліку теодолітом 2Т2, 3Т2КП і їх поле зору?
Література: [1, розділ 3, розділ 6; 3; 6, с. 311; 10, с. 23–32; 11].
Лабораторна робота № 4
Тема. Дослідження оптичного мікрометра теодоліта
Мета роботи: провести дослідження правильності роботи та помилок
двостороннього оптичного мікрометра теодоліта 3Т2КП.
Обладнання: теодоліти 2Т2, 3Т2КП у комплекті, штатив, калькулятор.
Короткі теоретичні відомості
Зображення горизонтального та вертикального кіл уводяться в оптичний
мікрометр двома незалежними оптичними каналами одночасно. Перемикання
каналів здійснюється обертанням рукоятки на 90º. За горизонтального
положення рукоятки в полі зору мікроскопа видно зображення штрихів
горизонтального кола, за вертикального положення – зображення штрихів
вертикального кола, що виділене жовтим фоном.
Мікрометр призначений для вимірювання ціни поділок лімба. Під час
обертання рукоятки мікрометра зображення діаметрально протилежних
штрихів лімба переміщуються назустріч один одному. Після суміщення
штрихів за шкалою мікрометра визначають ціну поділок лімба в кутовому
вимірюванні.
Мікрометр складається з двох пар оптичних клинів (рис. 1.9): перший
(нижній) – нерухомий, а другий (верхній) – рухомий. Обертаючи гвинт
мікрометра, можна поступово переміщувати рухомий клин уздовж напрямку
променя (вгору–вниз). Співвідношення масштабів шкали та зображення кіл
здійснюється юстуванням – зміною збільшення обʼєктів горизонтального чи
вертикального кіл. Рівномірність шкали забезпечується нанесенням поділок на
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точних ділильних машинах. Точність нанесення будь-якого штриха шкали
щодо початкового досягає 0,002 мм, що відповідає похибці відліку 0,03".
На відміну від мікрометра з плоскопаралельною платівкою, у якому
видиме зміщення штрихів кола спричиняють повороти платівки, у мікрометрі з
клинами такого зміщення досягають переміщенням одного з пари клинів.
Два оптичні клини нерухомий – 1 і рухомий – 2, установлені один одному
назустріч заломлювальними гранями.

Рисунок 1.9 – Принципова схема оптичного мікрометра з клинами
На рис. 1.9(а) клини прилягають один до одного; а на рис. 1.9(б) рухомий
клин відсунуто від нерухомого, де 1– нерухомий клин; 2 – рухомий клин; 3 –
шкала.
Коли клини дотикаються один до одного цими гранями (як на рис. а),
вони утворюють плоскопаралельну платівку і перпендикулярний до її поверхні
промінь проходить через обидва клини, не змінюючи свого напрямку. На шкалі
3, яка зʼєднана з рухомим клином, покажчик І указує відлік, що дорівнює
нулеві.
Іншим важливим елементом оптичного мікрометра є блок призм –
найвідповідальніший у всій конструкції вузол мікрометра. Блок складається з
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пʼяти деталей. Від точності його виготовлення залежить якість зображення
штрихів, правильність їх розміщення, відсутність паралакса між розділовою
лінією та відліковим індексом шкали і т. д.
Порядок виконання роботи
Дослідження оптичного мікрометра складається з таких етапів.
4.1.

Перший

етап

виконується

на

різних

установках

алідади

горизонтального кола, приблизно через 15° по всьому колу (для вертикального
кола – через 1° в інтервалі 82...97°). На кожній установці виконується по два
суміщення зображень штрихів, обертаючи гвинт оптичного мікрометра тільки
за годинниковою стрілкою. Під час кожного суміщення знімають відліки за
шкалою мікрометра і обчислюють різниці відповідних відліків.
Результати вимірювань і обчислень записують до журналу (табл. 2).
Таблиця 2 – Дослідження помилок суміщень штрихів горизонтального кола
Теодоліт 2Т2 (3Т2КП) №

Дата________________

Відліки за мікрометром під час
Установка

суміщення штрихів обертанням
гвинта
Δ = I - II

І

ІІ

0°05'00″

1,4˝

2,0˝

-0,6˝

15°05'00″

21,2˝

21,4˝

-0,2˝

31°05'00″

23,6˝

23,4˝

+0,2˝

44°05'00″

18,0˝

17,4˝

+0,6˝

…

...

...

...

316°05'00″

59,2˝

59,4˝

-0,2˝

330°05'00″

44,8˝

45,2˝

-0,4

345°05'00″

33,4˝

33,0˝

+0,4˝
[ΔΔ] = 3,28
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Середня квадратична похибка одного суміщення:
m одн 

 
2n

3,28
 0,26 ,
2  24

(1.1)

де n – кількість установок алідади.
Похибка для теодоліта Т2, його типів і модифікацій (2Т2, ТБ-1, Theo-010)
повинна бути не більша за 0,6" для обох кіл, для теодоліта Т1 і його типів – не
більша за 0,3" для горизонтального кола і не більша за 0,6" – для вертикального.
4.2. Другий етап виконують, установлюючи алідаду горизонтального кола
через 15°. На кожній установці двічі суміщують штрихи кола, обертаючи гвинт
мікрометра за та проти годинникової стрілки, що є «мертвим ходом» оптичного
мікрометра.
Між суміжними установками алідади гвинт мікрометра обертають
додатково на кут




n



10
 25 ,
24

(1.2)

де  – ціна обертання гвинта оптичного мікрометра; п – кількість установок.
Для кожної пари відліків, отриманих під час обертання гвинта за та проти
годинникової

стрілки, обчислюють різницю. Результати

вимірювань і

обчислень записують до журналу (табл. 3).
«Мертвим» ходом оптичного мікрометра вважають явище, коли під час
обертання гвинта оптичного мікрометра вже змінюються покази мікрометра, а
у полі зору мікрометра видно, що штрихи кола ще не почали рухатися.
Таблиця 3 – Визначення «мертвого ходу» оптичного мікрометра

Установка

Відліки за мікрометром у разі

Різниця

суміщення штрихів

Δ = I - II

V = Δ – Δсер

обертанням гвинта
Управо І

Уліво ІІ

0°05'00″

0,8˝

1,4˝

-0,6˝

- 0,84˝

15°05'00″

25,9˝

26,3˝

-0,2˝

-0,64˝

30°05'00″

50,2˝

49,6˝

+0,6˝

+0,36

Продовження таблиці 3
45°05'00″

15,4˝

15,8˝

-0,4˝

-0,64˝

…

...

...

...

...

300°05'00″

20,5˝

19,9˝

+0,6˝

+0,36˝

315°05'00″

45,0˝

45,4˝

-0,4

-0,64˝

330°05'00″

10,6˝

9,8˝

+0,8

+0,56˝

345°05'00″

35,1˝

35,1˝

0

-0,24˝
[V2] = 4,3184

Систематична похибка внаслідок «мертвого ходу» мікрометра:

сер 

   0 ,24
n

(1.3)

Середня квадратична похибка однієї різниці:
m

V  
2.

n1

4 ,3184
 0 ,43
24  1

(1.4)

Середня квадратична похибка середньої різниці:
M

m
 0 ,09
n

(1.5)

Окремі різниці повинні бути у межах ± 1.
Контрольні запитання
1. Принцип зняття відліків за горизонтальним і вертикальним колами
теодоліта з двосторонньою відліковою системою.
2. Призначення мікрометра.
3. Назвати основні частини мікрометра.
4. Порядок дослідження оптичного мікрометра.
5. Порядок визначення «мертвого ходу» оптичного мікрометра.
Література: [1, розділ 3, розділ 6; 6, с. 175–188; 10, с. 40–44, с. 77–80].
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Лабораторна робота № 5
Тема.

Визначення

рена

оптичного

мікрометра

теодоліта

з

двосторонньою відліковою системою
Мета роботи: визначити рен оптичного мікрометра теодоліта з
двосторонньою відліковою системою.
Обладнання: теодоліти 2Т2, 3Т2КП у комплекті, штатив, калькулятор.
Короткі теоретичні відомості
Переміщення зображень штрихів лімба на один інтервал повинно
відповідати переміщенню шкали мікрометра на 10'. Невідповідність цій умові
вказує на наявність рена.
Тобто, реном оптичного мікрометра називають різницю між номінальним
значенням ціни половини поділки горизонтального (вертикального) кола
теодоліта та його значенням цієї половини поділки лімба, визначеним за
допомогою оптичного мікрометра. Ціна поділки лімба і = 20'.
Для

дослідження

точних

теодолітів

з

двостороннім

оптичним

мікрометром установку алідади виконують послідовно по всьому колу за
програмою, що вказана в «Інструкції щодо будови державної геодезичної
мережі».
На різних ділянках кола рен може бути різним унаслідок впливу
ексцентриситету, помилок поділок кола та недоліків юстирування оптичної
системи відлікового мікроскопа. Для досліджень визначають рен окремо для
верхнього та нижнього зображень штрихів лімба.
У теодолітах із шкаловим мікроскопом рен – це невідповідність
зображення поділки шкали кола довжині шкали мікроскопа.
Рен визначають двома способами. За першим способом поділку шкали
кола порівнюють безпосередньо з довжиною шкали мікроскопа. За другим –
для визначення рена використовують взірцевий (звичайно більшої точності)
теодоліт, коліматор або автоколіматор.

25

Порядок виконання роботи
Невідповідність указаних величин, що називається реном, визначається в
такому порядку:
– обертанням гвинта мікрометра встановити на шкалі мікрометра відлік
0'00" з відхиленням 1–2";
– повертанням рукоятки перестановки лімба сполучити протилежні
штрихи кола А та (А+180), де А – установка лімба згідно з табл. 4;
– точно сполучити навідним гвинтом алідади горизонтального кола (для
перевірки рена горизонтального кола) або навідним гвинтом зорової труби (для
перевірки рена вертикального кола) зображення діаметрально протилежних
штрихів А та А+180, (що розташовані у центрі вікна поля зору під цифрою 0
шкали десятків хвилин) та взяти відлік а за шкалою мікрометра (рис. 1.10);
– повертанням рукоятки перемістити раніше сполучений штрих нижнього
зображення А+180 (до цифри 1 шкали десятків хвилин) до верхнього
зображення А-і, точно сполучити його з найближчим штрихом і взяти відлік в
(рис. 1.10);
– обертанням рукоятки точно сполучити пару діаметрально протилежних
штрихів А та А+180-і, що розташована праворуч від 0 цифрової шкали та взяти
відлік с (рис. 1.10).

A
A-i

i
i=20'
A-i+180º
A+180º

Рис. 1.10 – Схема сполучення штрихів
під час дослідження рена оптичного мікрометра теодоліта
Сполучення кожної пари діаметрально протилежних штрихів повторити
та взяти середні арифметичні значення з відповідних відліків.
Відліки, отримані вище від нуля шкали, мають знак « – ».
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Вирахувати рен верхнього rв та нижнього rн зображень, а також середнє
значення рена rсер між ними за формулами:
rв  a  b  

i
2
i
rн  a  c  
2
rсер.в  rсер.н
r
2

(1.6)

Визначити рен на різних ділянках лімба згідно з табл. 5.1. Лімб
переставляємо через 45º, а щоб запобігти впливу кратно-періодичних похибок
нанесення поділок на лімб, змінюють і кількість хвилин на 20'.
Обчислити середнє арифметичне значення рена для кожного кола з усіх
значень, а також середні rв та rн.
Різниця

r  rсерв  rсерн не повинна перевищувати 2", а середнє

арифметичне значення r – 1,5" для горизонтального та 2"– для вертикального
кола.
У разі незадовільних результатів провести виправлення рена та повторити
перевірку.
Якщо значення рена більше дозволеного, але не перевищує 10", то в
цьому випадку вплив рена можна ліквідувати введенням поправок Δr у кожний
відлік за мікрометром.
Послідовність установок, запис відліків та їх обробку здійснюють у
журналі (приклад наведений у табл. 4).
Таблиця 4 ‒ Визначення рена горизонтального кола
Теодоліт 3Т2КП № 56543
№
установки

Відлік за лімбом

Дата________

a
0′+

b
10′+

c
10′+

rв
а–b
+10′

- 1,9″
- 1,3″

+0,4″
+1,0″

rн
а–c
+10′

Прямий хід
1

0º00′

+0,2″
+0,8″

- 0,2″
- 0,2″
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+2,1″
+2,1″

Продовження табл. 4
1
2
2
45º20′
3

90º40′

4

135º00′

5

180º20′

6

225º40′

7

270º00′

8

315º20′

3
0,0″
- 0,7″
+0,9″
+0,8″
+1,8″
+1,4″
+0,5″
+1,2″
+0,2″
+0,8″
- 2,0″
- 2,0″
- 1,0″
- 1,2″

4
0,0″
- 0,2″
- 0,8″
- 0,9″
+2,2″
+2,4″
+0,6″
+1,1″
+1,2″
+1,8″
- 2,2″
- 2,4″
- 1,4″
- 2,0″

5
- 1,0″
- 1,0″
- 0,2″
- 0,2″
+2,6″
+2,0″
+0,7″
+1,0″
+0,5″
+1,8″
- 1,0″
- 1,9″
- 2,1″
- 1,9″
Середнє

6
0,0″
- 0,5″
+1,7″
+1,7″
- 0,4″
- 1,0″
- 0,1″
+0,1″
- 1,0″
- 0,4″
+0,2″
+0,4″
+0,4″
+0,8″
+ 0,21″

7
+1,0″
+0,3″
+1,1″
+1,0″
- 0,8″
- 0,6″
- 0,2″
+0,2″
- 0,3″
- 0,2″
- 1,0″
- 0,1″
+1,1″
+0,7″
+0,40″

- 0,8″
- 0,7″
- 1,2″
- 0,9″
- 0,2″
- 1,0″
- 0,9″
- 1,0″
+0,8″
+0,6″
+0,4″
+0,2″
+0,4″
+0,6″
- 3,0″
- 2,5″
Середнє

+1,3″
+1,5″
- 0,3″
+0,4″
+0,9″
0,0″
+0,8″
+0,9″
- 1,8″
- 1,7″
- 0,3″
- 0,3″
- 0,3″
+0,3″
+0,2″
0,0″
+0,10″

+1,9″
+1,6″
+0,4″
- 0,1″
+0,2″
+0,6″
+2,3″
+1,7″
- 1,9″
- 1,0″
- 0,4″
- 0,2″
+1,2″
+1,0″
+1,0″
+0,5″
+0,55″

Зворотний хід
9

337º40′

10

292º20′

11

248º00′

12

202º20′

13

157º20′

14

112º00′

15

67º40′

16

22º20′

+1,1″
+0,9″
- 0,8″
- 1,0″
0,0″
- 0,4″
+1,4″
+0,7″
- 1,0″
- 0,4″
0,0″
0,0″
+1,6″
+1,6″
- 2,0″
- 2,0″

- 0,2″
- 0,6″
- 0,5″
- 1,4″
- 0,9″
- 0,4″
+0,6″
- 0,2″
+0,8″
+1,3″
+0,3″
+0,3″
+1,9″
+1,3″
- 2,2″
- 2,0″

Середнє значення за прямим і зворотним ходами rсер  0 ,16 ; rсер  0 ,48.
в
н
За формулами (5.1) отримуємо r = +0,32″, Δr = – 0,32″.
Оскільки величини Δr = – 0,32″ < 2" та r = +0,32″< 1,5" задовольняють вимоги,
його виправляти немає потреби.
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Якщо величина рена перевищила допустимі межі, його виправляють або в
кожний відлік за мікрометром уводять поправку на рен.
Для введення поправки величину рена розподіляють пропорційно
величині відліку за шкалою мікрометра та додають її до відліку зі своїм знаком.
Поправка на рен:

r 

ru
,
10

(1.7)

де u – відлік за шкалою мікрометра; 10 - кутова величина шкали.
Наприклад, виміряна величина рена r = +2,3"; тоді поправки до відліків
за шкалою мікрометра згідно з таблицею 5.
Таблиця 5 – Поправка на рен
и

0′

Δr

0″

1′

2′

3′

4′

5′

6′

7′

8′

9′

10′

+0,2″ +0,5″ +0,7″ +0,9″ +1,2″ +1,4″ +1,6″ +1,8″ +2,1″ +2,3″
Контрольні питання

1. Поняття рена оптичного мікрометра.
2. Причини виникнення рена оптичного мікрометра.
3. Поняття ціни поділки лімба та її значення в даному теодоліті.
4. Який порядок визначення рена оптичного мікрометра?
5. Яка програма спостережень? Як виконують обчислення?
6. Як обчислити поправку на рен і в якому випадку її вводять?
Література: [1, с. 121–130; 6, глава 11; 10, с. 86–100].
Лабораторна робота № 6
Тема. Дослідження фокусувального пристрою зорової труби теодоліта
Мета роботи: дослідити фокусувальний пристрій зорової труби
теодоліта, установити вплив фокусування зорової труби на зміну напрямку
візирної осі теодоліта.
Обладнання: теодоліти 2Т2, 3Т2КП, штатив, деревʼяні кілочки, голки,
візирні марки, рулетки.
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Короткі теоретичні відомості
Візирна вісь зорової труби теодоліта під час фокусування не повинна
змінювати свій напрямок. Фокусувальний пристрій досліджують у теодолітів із
середньою квадратичною помилкою вимірюваного кута одним прийомом не
більше 3" і у разі візування на ціль до 400 м. Фокусувальний пристрій теодоліта
Т2 досліджують поза приміщенням. При цьому багаторазово визначають
колімаційну помилку:
с

К л  К п  180
2

.

(1.8)

Фокусувальний пристрій теодоліта 2Т2А досліджують автоколімаційним
способом у лабораторних умовах.
Порядок виконання роботи
Дослідження фокусувального пристрою зорової труби теодоліта 2Т2,
3Т2КП.
На рівній ділянці місцевості на відстані S = 2, 10, 50 і 400 м від теодоліта
установлюють візирні цілі. Вони повинні знаходиться на одній висоті в межах
±0,5° з відхиленням від створу не більше ±0,3°. Як візирні цілі до 50 м
використовують голки, укріплені в деревʼяних кілочках, що, у свою чергу,
закріплені в голівках штативів або віхи. На відстані S = 400 м установлюють
візирну марку.
Виконують шість прийомів спостережень при Кл та Кп, перефокусуючи
трубу для візування на цілі.
Результати вимірювань і обчислень записують до журналу (табл. 6).
У цій же таблиці обчислюють колімаційну помилку за формулою (1.8) і
середню сs сер.
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Таблиця 6 – Результати спостережень візирних цілей
Теодоліт 2Т2, 3Т2КП №

Дата_________________

№

Відлік за лімбом

при

при S = 2 м

йо

Кл

Кп

S=2м

S = 10 м

c2,

V2,

c10,

V10,

c50,

V50,

c40

V400,

"

"

"

"

"

"

"

"

му

S = 50 м

S = 400 м

1

5º10'14,0"

185º10'14,0"

+0,5

+1,1

-0,8

-0,2

+3,2

+2,7

2

5º10'13,3"

185º10'17,2"

-2,0

- 1,4

0,0

+0,6

+3,0

+2,5

- 0,4

+0,4

3

5º10'14,4"

185º10'14,0"

+0,2

+0,8

-0,8

-0,2

- 1,2

- 1,7

-0,6

+0,2

4

5º10'13,0"

185º10'14,6"

-0,8

-0,2

-1,0

-0,4

- 1,2

- 1,7

+0,8

+1,6

5

5º10'13,5"

185º10'15,5"

-1,0

-0,4

-0,6

0,0

- 0,6

- 1,1

- 1,5

- 0,7

6

5º10'14,2"

185º10'15,4"

-0,6

0,0

-0,5

+0,1

- 0,2

- 0,7

-1,6

- 0,8

сs сер.

- 0,6

- 0,6

0,9"

mc

0,3"

+0,5

- 1,5

- 0,7

- 0,8
2,1"

0,9"

Примітка: відліки за лімбом під час спостереження візирних цілей на S =
10, 50, 400 м не наведені.
Потім обчислюється середнє квадратичне

значення похибки та

нестабільності колімаційної помилки для кожної відстані окремо:

V  ,
2

mc 

(1.9)

n1

де V = cs i - сs сер , n – кількість прийомів.
Для всіх візирних цілей обчислюють середнє значення m cсер :
m cсер 

m c 
k

,

(1.10)

де к – кількість візирних цілей.
Для наведеного прикладу m cсер = 1,05"< 2".
Якщо m cсер > m, де m – середня квадратична похибка, з якою повинні
вимірюватися

кути

і

під

час

вимірювань
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виникне

необхідність

перефокусування, то в кожному прийомі необхідно спостерігати перший
напрямок при Кп та Кл без зміни фокусування, а потім змінити фокусування та
спостерігати наступний напрямок при двох колах.
По закінченні роботи зробити відповідний висновок.
Контрольні питання
1. Порядок

дослідження

фокусувального

пристрою

зорової

труби

теодоліта.
2. Як обчислити колімаційну помилку для кожної відстані до візирної
цілі?
3. Як обчислити середню квадратичну похибку нестабільності m cсер ?
4. Порядок дослідження фокусувального пристрою у випадку, коли
m cсер > m.

Література: [1, с. 56–67; 6, глава 7].
Лабораторна робота № 7
Тема. Дослідження нівеліра з компенсатором кута нахилу
Мета роботи: отримати необхідні знання про прилад, визначити похибку
недокомпенсації, якість роботи компенсатора, час загасання коливань чуттєвого
елемента.
Обладнання: нівелір Н-ЗКЛ у комплекті, рейка нівелірна РН-3, штатив,
калькулятор.
Короткі теоретичні відомості
Нівелір Н-ЗКЛ з компенсатором кута нахилу та лімбом призначений для
визначення

перевищень

між

двома

точками

методом

геометричного

нівелювання Ш і IV класів, висотних зйомок, вишукувальних робіт, для
вимірювання відстаней за нитяним віддалеміром і горизонтальних кутів.
Технічні характеристики
Припустима середня квадратична похибка вимірювання перевищення на
1 км подвійного ходу – не більше 2 мм.
Припустима середня квадратична похибка перевищення на станції за
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відстані 100 м до рейок РН-3 – не більше 1,5 мм.
Збільшення зорової труби – не менше 30Х (крат).
Найменша відстань візування нівеліра – 1,5 мм.
Коефіцієнт нитяного віддалеміра (без насадок) – 100.
Припустима середня квадратична похибка вимірювання горизонтального
кута – не більше – ±2'.
Діапазон роботи компенсатора, не менше – ±20'.
Ціна поділки рівня – 1º.
Час згасання коливань підвісної системи – не більше 2".
Вага нівеліра – 2,5 кг, футляра – 1,0 кг.
Основними елементами рідинного рівня є його чутливий елемент (ампула
з рідиною) і оправа для кріплення.
Похибку недокомпенсації та якість роботи компенсатора визначають за
положенням візирної осі за поздовжніх і поперечних нахилів нівеліра
приблизно на ±10'. Час затухання коливань підвісної системи – не > 2″.
Порядок виконання роботи
7.1 Нівелір на штативі встановлюють у створі та посередині між двома
рейками на відстані 10±1м від кожної. Один з піднімальних гвинтів нівеліра
повинен співпадати з лінією створу, а вертикальна площина, що проходить
через два інших гвинти, має бути перпендикулярна до цієї лінії.
7.2 Піднімальними гвинтами нівелір установлюють у горизонтальне
положення, а потім надають йому поздовжній і поперечний нахили. Для
кожного положення бульбашки рівня (рис. 8.1) вимірюють пʼять прийомів
перевищення за одним боком рейки.
1

2

3

4

5

Рисунок 1.11 ‒ Положення бульбашки рівня
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7.3 Між прийомами змінюють горизонт нівеліра. Результати вимірювань
заносять до журналу (табл. 7).
7.4 Перевищення обчислюють як різницю відліків за рейками. Середнє
перевищення під час нахилів нівеліра, тобто за положень бульбашки 2, 3, 4 і 5,
не повинно відрізнятися від середнього перевищення за положень бульбашки 1
більше, ніж на 3...5 мм залежно від використання приладу при нівелюванні ІІІ
чи IV класів.
У разі перевищення допусків ‒ нівелір регулюють у майстерні.
7.5

Час

загасання

коливань

чуттєвого

елемента

визначають

за

секундоміром або секундною стрілкою наручного годинника. Середнє значення
отримують за результатами не менше, ніж десяти вимірювань.
Таблиця 7 – Визначення похибки недокомпенсації
Нівелір Н-3КЛ №………….
№

Дата_______________
Положення бульбашки рівня

при-

Відліки за рейкою,

йому

мм

1

2

3

4

5

Перевищення, h, мм

1

5951

5200

751

752

750

750

752

2

5965

5216

749

752

751

753

750

3

5980

5228

752

753

748

752

748

4

5940

5188

752

753

748

749

748

5

5994

5245

749

751

750

749

752

Середнє

751

752

749

751

750

Примітка: відліки за рейкою за положень бульбашки 2, 3, 4 та 5 не наведені, а
записане вже вирахуване перевищення.
У нашому випадку середні перевищення у разі нахилів нівеліра, тобто за
положень бульбашки 2, 3, 4 і 5 (відповідно 752, 749, 751, 750) не відрізняються
від середнього перевищення за положень бульбашки 1 (751 мм) більше, ніж на
3...5 мм (що в межах допустимого) – нівелір не потребує регулювання.
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Контрольні питання
1. Призначення нівеліра Н-3КЛ.
2. Що позначають цифри та букви, указані в марці нівеліра?
3. Навести технічні характеристики нівеліра.
4. Призначення компенсаторів у нівелірі та їх типи.
5. Порядок визначення якості роботи компенсатора та похибки
недокомпенсації.
Література: [1, с. 134–180; 2, с. 284–288; 6, глава 13; 10, с.174–188].
Лабораторна робота № 8
Тема. Особливості конструкції високоточного нівеліра та визначення
перевищень
Мета

роботи:

вивчити

будову

високоточного

нівеліра

Н-05,

ознайомитися з його технічними характеристиками, набути навичок роботи з
ним, виміряти перевищення між двома точками.
Обладнання: нівелір Н-05 у комплекті, нівелірні рейки РН-05, штатив,
калькулятор.
Короткі теоретичні відомості
Високоточний

нівелір

Н-05

належить

до

класу

високоточних,

призначений для нівелювання І та ІІ класів у державних мережах та інженерногеодезичних роботах, має таку ж будову, як і точний нівелір Н-3, тільки з
більш потужною зоровою трубою й точніше виконаними механізмами. Він
складається з двох частин: нижньої нерухомої та верхньої, яка може
повертатися відносно нижньої на 3600 і нахилятись у вертикальній площині на
невеликі кути.
Технічні характеристики
Середня квадратична похибка перевищення на 1 км подвійного ходу, мм,
не більше – 0,4.
Збільшення зорової труби, крат – 42,3±2,1х, кут поля зору - 55 ±3'.
Діаметр отвору об’єктива зорової труби, мм, не менше – 50.
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Найменша відстань візування, м, не більше – без насадки на об’єктив
– 2,2; з насадкою на об’єктив – 1,1.
Коефіцієнт нитяного віддалеміра – 100.
Ціна поділки рівнів на 2 мм: при трубі – 10", установчого – 5".
Кількість поділок шкали оптичного мікрометра – 100.
Вага: нівеліра – 6 кг; футляра – 5 кг.
Будова нівеліра
Нижня частина – це підставка 7 (рис 1.12) із трьома підйомними гвинтами
6, на яких закріплена пружна пластина 5 з різьбою під становий гвинт для
закріплення нівеліра на штативі.
У верхній частині розміщені зорова труба, круглий 2 і циліндричний 1
рівні, система нахилу труби у вертикальній площині та механізм нахилу
плоско-паралельної пластинки з відліковою шкалою, яких у нівелірі Н-3 немає,
та які слугують для визначення невеликих зміщень візирної осі за висотою.
Гвинти управління верхньої частини розміщені з правого боку нівеліра
(рис. 1.12), а ліворуч (рис. 1.12) знаходяться тільки круглий і циліндричний
рівні та віконце із дзеркалом для підсвічування бульбашки рівня й відлікової
шкали.
Нівелір Н-05, крім звичайної бленди, має додаткову насадку 5 (рис. 1.13)
на обʼєктив зорової труби, яка дозволяє здійснювати візування до 1,1 м (без
насадки найменша відстань візування складає 2,2 м).

1 – коробка циліндричного рівня,

1 – головка фокусування, 2 –

2 – круглий рівень, 3 – виправні

елеваційний гвинт, 3 – головка
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гвинти рівня, 4 – вкладиш, 5 –

механізму

нахилу

плоско-

пружна пластина, 6 – підйомний

паралельної пластинки, 4 – навідний

гвинт, 7 – підставка, 8 – дзеркало,

гвинт, 5 – насадка для фокусування,

9 – кришка, 10 – гвинти, 11 –

6 – закріпний гвинт, 7 – візир, 8 –

окуляр.

гвинт оправи оптичного клина.

Рисунок 1.12 – Вигляд Н-05

Рисунок 1.13 – Вигляд Н-05

з лівого боку

з правого боку

Принцип роботи нівеліра
Щоб почати роботу на станції, необхідно встановити нівелір на штатив,
обовʼязково закріпити його становим гвинтом. Підйомними гвинтами вивести
бульбашку круглого рівня на середину, тобто грубо привести нівелір у
горизонтальне положення. Поворотом окулярного кільця встановити чітке
зображення сітки ниток.
Повертаючи верхню частину нівеліра з ослабленим закріпним гвинтом і
використовуючи механічний візир, навести зорову трубу на рейку. Трубу
закріпити, сфокусувати та навідним гвинтом візувати на основну шкалу рейки.
За допомогою головки 3 (рис. 1.12) механізму нахилу плоско-паралельної
пластинки встановити на відліковій його шкалі (у полі зору на рис. 1.13 нижня)
відлік 50. Повертаючи елеваційний гвинт 2, вивести бульбашку циліндричного
рівня на середину ампули і, дивлячись в окуляр, точно сумістити зображення її
кінців, тобто привести візирну вісь строго в горизонтальне положення.
Суміщення вважається закінченим, якщо обидві бульбашки утворюють півколо.
Поворотом головки 3 механізму нахилу плоско-паралельної пластинки навести
бісектор сітки ниток на ближчий штрих основної шкали і зняти відлік за
рейкою.
Відлік на рейці – це номер штриха рейки, на який наведений бісектор.
Десяті й соті частини поділки рейки зняти з відлікової шкали внизу поля зору.
Щоб виразити відлік у міліметрах, потрібно його величину в поділках
рейки перемножити на 5, бо шкала високоточної рейки має не сантиметрові, а
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півсантиметрові поділки по 5 мм. Оскільки відліки записують без коми до
сотих часток поділки, то, щоб їх перевести в міліметри, потрібно перемножити
на 0,05.
Порядок виконання роботи
Закріпити нівелір на штативі, що встановлений на станції, яка
знаходиться на приблизно однакових відстанях від точок нівелювання.
Привести нівелір у робоче положення – вивести піднімальними гвинтами
бульбашку круглого рівня на середину й окулярним кільцем установити для
свого ока чіткість зображення сітки ниток.
Попередньо навести зорову трубу за допомогою механічного візира на
задню рейку (з меншим номером), зафіксувати її закріпним гвинтом 6 і досягти
чіткого її зображення та сітки ниток. Навідним гвинтом 4 візують на основну
шкалу рейки (початок шкали – нуль).
Установити головкою 3 механізму нахилу плоско-паралельної пластинки
на відліковій шкалі 50. Елеваційним гвинтом 2 точно сполучити зображення
кінців рівня, а головкою нахилу плоско-паралельної пластинки тричі ввести
ближній штрих основної шкали рейки в бісектор і зняти відліки.
Навідним гвинтом 4 візують на додаткову шкалу рейки й у такому ж
порядку, як і за основною шкалою, тричі навести бісектор на ближній штрих
додаткової шкали рейки та зняти відліки.
На цьому завершується спостереження на першу (задню) рейку. Потім
відпустити закріпний гвинт 6 нівеліра, навести трубу на другу (передню) рейку,
закріпити гвинт 6 і здійснити аналогічні дії, тобто після наведення на шкалу
(спочатку основну, а потім додаткову) установити відлік 50 на відліковій шкалі
(гвинт 3), точно сумістити зображення кінців рівня (гвинт 2), тричі ввести
ближній штрих шкали в бісектор (гвинт 3) і зняти відліки.
Результати вимірювань і обчислень перевищення записати до журналу
нівелювання (табл. 8).
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Рисунок 1.14 – Поле зору нівеліра Н-05
Таблиця 8 – Журнал нівелювання
Ста
нці
я
1

Відліки за рейкою

Точка
ніве
лювання
2

Основ

додатко

основ

додат

на

ва

на

кова

шкала

шкала

3

4

5

1

26874

86123

наведення

2
4

5

26873
26875

86122

середнє

26873

86122

59249

1

19206

78458

2

19207

78459

3

19210

78461

середнє

19208

78459

контроль

шкала шкала
6

7

середнє
поділ

мм

ки
8

9

86122

3
контроль

6

Перевищення

+7665 +7663 +7664

+383,2

59251

Згідно з журналом, отримали перевищення між точками 383, 2 мм.
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Контрольні питання
1. Призначення нівеліра марки Н-05.
2. Назвати основні частини та вузли нівеліра, їх призначення.
3. Які рейки використовуються для роботи з нівеліром Н-05?
4. Особливості роботи нівеліра Н-05.
5. Основні технічні характеристики високоточного нівеліра.
6. Порядок зняття відліків нівеліром Н-05.
7. Порядок і контроль під час визначення перевищень високоточним
нівеліром.
8. Зарисувати зображення будь-якого відліку в полі зору нівеліра Н-05.
Література: [1, с. 291–299; 3; 6, с. 345 – 369; 10, с. 72 – 75; 11].
Лабораторна робота № 9
Тема. Вивчення будови електронних тахеометрів і принципів роботи
з ними
Мета роботи: вивчити будову електронних тахеометрів на прикладі
3Та5Р (УОМЗ) та GTS-233 (Topcon), набути навичок роботи з ними.
Обладнання: електронні тахеометри 3Та5Р та GTS-233 в комплектах.
Короткі теоретичні відомості
Електронний тахеометр 3Та5Р
Електронний тахеометр 3Та5Р (УОМЗ) призначений для виконання
великомасштабних топографічних зйомок, для створення мереж планововисотного обгрунтування, для виконання виконавчих зйомок забудованих
територій, для автоматизованого розв’язання в польових умовах геодезичних та
інженерних задач за допомогою прикладних програм.
Є

можливість

(горизонтальних

і

тахеометром

вертикальних),

проводити
виконувати

вимірювання
вимірювання

кутів

полярних

координат, отримувати результати вимірювання у вигляді горизонтальних
прокладань і перевищень, а також у вигляді вирахуваних прямокутних
координат.
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Результати вимірювань можуть бути записані в карту пам’яті.
Технічні характеристики
Середня квадратична похибка вимірювання одним прийомом не більше:
− горизонтального кута – 5";
− вертикального кута (зенітної відстані) – 7";
− нахиленої відстані – (5 + 3х10-6D) мм.
Середня потужність, що споживається тахеометром, Вт, не більше – 3 Вт.
Зорова труба з прямим зображенням.
Збільшення зорової труби, крат – 30х.
Діапазон візування, не менше, м – 1,5.
Оптичний центрир має збільшення – 2,9х, діапазон візування не менше, –
0,6 м.
Ціна поділок рівнів: циліндричного – 30", колового – 10'.
Вага , кг, не більше:
− тахеометра з підставкою та касетним джерелом живлення – 5,4;
− відбивача однопризмового – 0,5;
− відбивача шестипризмового – 1,5;
− касетного джерела живлення – 0,2;
− штатива – 5,5;
− віхи – 1,0.
Об’єм карти пам’яті, Мбайт – 1 (11000 пікетів).
Комплектність
− електронний тахеометр (тотальна станція) з підставкою і оптичним
центриром:

тахеометр

з

підставкою,

підставка,

дискета,

блок

контрольного відліку;
− віха з рівнем;
− підставка з оптичним центриром;
− штатив дерев’яний;
− інструмент для вимірювання висоти приладу: віха з рівнем,
перехідник;
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− однопризмовий відбивач, що встановлюється на віху відбивача;
− батарея тахеометра – джерело живлення;
− інтерфейсний кабель для підключення до комп’ютера;
− зарядний пристрій для акумуляторних батарей з силовим кабелем і
з’єднувачем з батареєю: пристрій зарядний, адаптер, перехідник, кабель,
пристрій понижувальний;
− футляри.
Будова електронного тахеометра
Тахеометр – оптико-електронний прилад, що містить у собі електронний
теодоліт, світловіддалемір, обчислювальний пристрій і регістратор інформації.
Блок

контрольного

відліку

(БКВ)

призначений

для

проведення

оперативного контролю віддалеміра та зроблений у вигляді кришки на об’єктив
зорової труби. Загальний вигляд тахеометра подано на рис. 9.1, 9.2.
Фокусування зорової труби виконується обертанням кільця 7 кремальєри.
Окуляр регулюється обертанням діоптрійного кільця 6 до отримання чіткого
зображення штрихів сітки ниток.
Точне наведення зорової труби у вертикальній площині проводиться
навідним гвинтом 11, у горизонтальній – навідним гвинтом 13.
При цьому відповідні закріпні гвинти 12, 14 повинні бути повернені за
годинниковою стрілкою.
Тахеометр горизонтують (вертикальну вісь установлюють у вертикальне
положення) за допомогою круглого рівня, що встановлений на підставці, та
циліндричного рівня 3. Окуляр 7 оптичного центрира (рис. 1.15) регулюють
оберненням діоптрійного кільця до отримання чіткого зображення сітки ниток.
Тахеометр має панель управління з дисплеєм 2 (рис. 1.16) і вузол
спряження з картою пам’яті 8.
На боковій кришці встановлені роз’єми для підключення зовнішнього
джерела живлення та персонального комп’ютера.
На панелі управління розташовані кнопки, а саме:
«1» – «9» – уведення окремих цифр;
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« – » – уведення знака мінус;
« », «

» – рух курсора по дисплею;

«МЕНЮ» – визвати меню для вибору режиму роботи;
« "»– зміна режиму; продовження роботи; перегляд результатів вимірювань,
що записані в карту пам’яті;
«

« – перегляд результатів вимірювань, що записані в карту пам’яті; зміна

шаблону дисплея без виходу в головне меню;
«0» – обнулення горизонтального кута;
«СЕ» – видалення неправильно набраних цифр;
«РЕГ» – запис вимірювань у карту пам’яті;
«ИЗМЕР» – початок вимірювань;
«ВВОД» – вибір підпрограм, підтвердження введення величин.

1 – підйомний гвинт; 2 – панель управління та дисплей; 3 – циліндричний
рівень; 4 – кнопка включення\виключення; 5 – колонка; 6 – діоптрійне кільце; 7
– кільце кремальєри зорової труби; 8 – коліматорний візир; 9 – гвинт; 10 –
касетне джерело живлення; 11, 13 – навідні гвинти; 12, 14 – закріпні гвинти; 15
– підставка
Рисунок 1.15 – Вигляд електронного тахеометра 3Та5Р з одного боку
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1 – карта пам’яті (усередині вузла спряження); 2 – юстирувальна гайка; 3 –
юстирувальний гвинт; 4 – закріпний гвинт; 5 – клеми; 6 – юстирувальні гвинти
центрира; 7 – окуляр оптичного центрира; 8 – вузол спряження з картою
пам’яті; 9 – кнопка інжектора (усередині вузла спряження)
Рисунок 1.16 – Вигляд електронного тахеометра 3Та5Р з другого боку
Відбивачі призначені для відбивання випромінювання віддалеміра і є
одночасно візирною ціллю для вимірювань вертикальних і горизонтальних
кутів.
Віха слугує для встановлювання відбивача. Шкала на висувній частині
віхи вказує висоту відбивача над точкою місцевості. Вона має круглий рівень.
Пристрій понижувальний призначений для живлення тахеометра від джерел
постійного току від 12 до 16 В.
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Порядок виконання роботи
Установити

тахеометр

Відгоризонтувати прилад.

на

штатив

над

точкою,

центрувати.

Провести установку та центрування відбивача.

Навести відбивач на тахеометр.
Відвести зорову трубу від горизонтального положення на 20º. Увімкнути
тахеометр, натиснувши червону кнопку, утримуючи її 1–2". Має висвітитися
«Карта пам’яті в нормі». Через 3" висвітиться шаблон режиму вимірювань, що
був установлений раніше. Кнопкою «

» вибрати потрібний шаблон

вимірювань.
Шаблон дисплея 1 (вимірювання кутів)
Hom T – номер точки,
Ha – горизонтальний кут,
V – вертикальний кут.
Шаблон дисплея 2 (зйомка в полярних координатах)
Hom T – номер точки,
Ha – горизонтальний кут,
V – вертикальний кут,
D – відстань.
Шаблон дисплея 3 (зйомка в прямокутних координатах)
Hom T – номер точки,
X, Y, H – координати.
Шаблон

дисплея 4

(вимірювання кутів, горизонтального

проложення,

перевищення)
Ha – горизонтальний кут,
V – вертикальний кут,
D0 – горизонтальне проложення,
h – перевищення.
Підтвердити вибір шаблона натисканням кнопки «ВВОД». Потім на
дисплеї з’явиться напис «Не определен индекс». Плавно качнути зорову трубу
уверх, потім униз відносно горизонту на кут 20º. На дисплеї замість
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повідомлення

«Не

определен

индекс»

висвітиться

поточне

значення

горизонтального кута. Значення вертикального кута під час візування на одну й
ту саму точку при КЛ та КП не повинні різнитися більше ніж на 7".
Наприклад, працюємо в режимі вимірювання кутів, горизонтального
прокладання та перевищення. Для цього вибрати шаблон дисплея 4.
Ha
V
D0
h
Підтвердити вибір натисканням кнопки «ВВОД». Якщо шаблон був
вибраний під час проведення початкових установок, для переходу в режим
вимірювання кутів, горизонтального прокладання та перевищення з режиму
«МЕНЮ» достатньо натиснути кнопку «

». На дисплеї висвітиться шаблон

дисплея 4.
Навести зорову трубу на відбивач до суміщення перехрестя сітки ниток з
центром відбивача.
Натиснути кнопку «ИЗМЕР».
Початок циклу вимірювань відстані відображено на дисплеї символом > у
четвертому рядку. Зсув символу > вправо по рядку є підтвердженням наявності
сигналу від відбивача та виконання програми вимірювань.
Вимірювання відстані здійснюють в основному режимі.
На

дисплеї

висвітяться

результати

вимірювань.

Для

повторення

вимірювань натиснути кнопку «ИЗМЕР».
Перевищення вираховують з урахуванням висоти відбивача та висоти
інструмента. Результати вимірювань можуть бути записані в карту пам’яті.
Після запису результатів вимірювань на дисплеї висвітиться значення номера
наступної точки. Для початку наступного вимірювання натиснути кнопку
«ИЗМЕР».
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Підключити тахеометр до комп’ютера за допомогою інтерфейсного
кабелю. Обмін даними з комп’ютером здійснюється за допомогою програми
3Та5.ехе. Для цього встановити тахеометр
у режим зв’язку з комп’ютером і запустити
програму.
горизонтальне

Отже,

виміряли

кути,

прокладання

та

перевищення і занесли дані в комп’ютер
для подальшої їх обробки.

Електронний тахеометр GTS-233
Рисунок 1.17 – Вигляд електронного

Рисунок 1.18 – Вигляд електронного

тахеометра

тахеометра

GTS-233 (Topcon) з одного боку

GTS-233 (Topcon) з другого боку
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Основні частини:
1 – затискач трегера; 2 – юстувальний гвинт сферичного рівня; 3 – сферичний
рівень; 4 – дисплей; 5 – об’єктив зорової труби; 6 – покажчик створу; 7 –
закріпні гвинти рукоятки транспортування приладу; 8 – мітка висоти приладу; 9
– окуляр центрира; 10 – підіймальний гвинт; 11 – оправа трегера; 12 –
циліндричний рівень; 13 – навідний гвинт вертикального кола; 14 – закріпний
гвинт вертикального кола; 15 ‒ окуляр зорової труби; 16 – пристрій
захоплювача зорової труби; 17 – фокусувальний гвинт зорової труби; 18 –
візир; 19 – затискувач батареї живлення; 20 – вбудована батарея живлення; 21 –
навідний гвинт горизонтального кола; 22 – закріпний гвинт горизонтального
кола; 23 – роз’єм живлення; 24 – роз’єм під’єднання
Клавіші керування

Клавіші

Назва клавіш

Функції

1

2

3

*

Клавіша
«зірочка»

Клавіша
вимірювання
координат
Клавіша
вимірювання
відстаней

Клавіша «зірочка» використовується для
попереднього встановлення параметрів або
відображення функцій у такій послідовності:
1. Регулювання контрасту дисплея
2. Підсвічування сітки ниток
3. Підсвічування дисплея
4. Поправка за нахил приладу
5. Перемикання функції покажчика створу
6. Визначення рівня відбитого сигналу
Режим вимірювання координат

Режим вимірювання відстаней
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Дисплей приладу має чотири рядки по 20 символів. У трьох верхніх
рядках відтворюються результати вимірювань, а у четвертому – функції
дисплейних клавіш, які змінюються з зміною режиму вимірювань.
1

2

ANG

Клавіша
вимірювання кутів

MENU

Клавіша меню

ESC

Клавіша виходу

POWER

Кнопка живлення

F1-F4

Дисплейні
(функціональні
клавіші)

3
Режим вимірювання кутів
Виклик головного меню з стандартного
режиму. Доступ до прикладних програм і
режиму налагоджування
Повернення до режиму вимірювання або
попередній рівень з режиму настроювання.
Входження до режиму знімання та режиму
розмічування безпосередньо з режиму
звичайних вимірювань. Можна
використовувати як клавішу «запис» для
записування результатів вимірювань у
режимі звичайних вимірювань
Вмикання/вимикання приладу
Виконують функції, які відображені на
екрані

Функціональні (дисплейні) клавіші
Функції дисплейних клавіш відображаються у нижньому рядку дисплея
відповідно до виведеного режиму.
Режим вимірювання кутів
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Режим вимірювання віддалей

Режим вимірювання координат

Клавіші режиму вимірювання віддалей
Сторінка Клавіша
(С1, С2,
С3)
1
2
1
F1
F2

2

Позначення
на дисплеї

Функція

3
Измр
Режим

4
Виконати вимірювання
Установлення режиму вимірювань
Точно/Грубо/Відстеження
Вибір наведення за рівнем відбитого
сигналу, введення сталої відбивача та
поправки за атмосферу
Виклик функцій клавіш, указаних на
наступній сторінці (С2) дисплея
Вибір
режиму
вимірювань
із
промірюваннями
Режим виносу відстаней в натуру
Перемикання
одиниць
вимірювань:
метри, фути, дюйми
Виклик функцій клавіш, указаних на
першій сторінці (С1) дисплея

F3

Сигн

F4

С1↓

F1

Промр

F2

Вын

F3

м/ф/д

F4

С2↓
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Клавіші режиму вимірювання кутів
Сторінка
(С1 - С3)
1
1

Клавіша
2
F1
F2
F3

F4
2

F1

F2
F3
F4
3

Позначення
Функція
на дисплеї
3
4
0°ГК
Установлення відліку горизонтального
кола 0°00'00"
Фікс
Фіксація
поточного
відліку
горизонтального кола
Ввод
Установлення
значення
відліку
горизонтального кола введенням його з
клавіатури
С1↓
Виклик функцій клавіш, указаних на
наступній сторінці (С2) дисплея
Кмпн
Налагоджування роботи цифрового
компенсатора й інформація про його
стан, якщо ВКЛ, на дисплей
виводиться поправка за нахил приладу
Повт
Режим вимірювання горизонтального
кута способом повторень
ВК/%
Режим відображення ухилу у відсотках
(%)
С2↓
Виклик функцій клавіш, указаних на
наступній сторінці (С3) дисплея

F1

Зумер

Вмикання/вимикання
(Вкл/Вкл)
звукового
сигналу
для
відліків
горизонтального кола, які кратні 90°

F2

П/Л

Перемикання напрямків зростання
відліків
горизонтального
кола
праворуч (за напрямком руху стрілки
годинника)/ліворуч (проти напрямку)

F3

Накл

Перемикання режиму вимірювань
вертикальних кутів у діапазоні 0°...360°
(Викл) або ±90°(Вкл)

F4

C3

Виклик функцій клавіш, указаних на
першій сторінці (С1)дисплея
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Клавіші режиму вимірювання координат
Сторінка
(С1, С2, С3)
1
1

2

3

Клаві Позначення
Функція
ша на дисплеї
2
3
4
F1
Измр
Виконати вимірювання
F2
Режим
Установлення режиму вимірювань
Точно/Грубо/ Відстеження
F3
Сигн
Вибір режиму наведення за рівнем
відбитого сигналу, введення сталої
відбивача і поправки за атмосферу
F4
С1↓
Виклик функцій клавіш, указаних на
наступній сторінці (С2) дисплея
F1
HV
Введення значення висоти відбивача
F2
Ні
Введення значення висоти приладу
F3
Стнц
Введення координат станції установлення
приладу
F4
Виклик функцій клавіш, указаних на
С2↓
наступній сторінці (С3) дисплею
F1
Промр
Вибір режиму вимірювань з промірами
Перемикання одиниць вимірювань: метри
F3
м/ф/д
або фути, дюйми
F4
C2↓
Виклик функцій клавіш, указаних на
першій сторінці (C1) дисплея
Алгоритм вимірювання кутів

Вимірювання вертикального і правого горизонтального кута.
Вибирають режим вимірювання кутів.
Робоча процедура

Дія

Зорову трубу наводять на ціль А

Навед. А

Установлюють відлік горизонтального кола [F1]
на ціль А 0°00'00". Для цього натискають
клавішу [F1](0°ГК).
Після цього натискають клавішу [F3] (Да)
[F3]
Зорову трубу наводять на ціль В. На екрані
відображається значення вертикального та
горизонтального кута після наведення на
ціль В
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Навед. В

Дисплей
ВК : 90°10'20″
ГКп: 120°30'40″
0°ГК Фикс Ввод C1↓
Установить 0° по ГК
>ОК?
----[Да]---- [Нет]
ВК : 90°10'20″
ГКп: 0°00'00″
0°ГК Фикс Ввод C1↓
ВК : 98°36'20″
ГКп: 160°40'20″
0°ГК Фикс Ввод C1↓

Алгоритм вимірювання відстаней
Поправку за атмосферу вводять згідно з інструкцією з експлуатації. Стала
відбивача фірми Торсоn дорівнює нулю.
Безперервне вимірювання відстаней.
Починають з режиму вимірювання кутів.
Робоча процедура
1. Зорову трубу наводять на центр
призми

Дія
Навед.
на
ціль

2. Натискають клавішу вимірювання
відстаней. Про дію світловіддалеміра
сигналізує знак зірочки. Установлюють
режим вимірювань.
Результати вимірювань відображаються
на дисплеї. Одиниці вимірювань
відстаней (m,ft,fi) з’являються і
зникають поперемінно з звуковим
сигналом під час висвітлення кожного
результату вимірювань. Якщо діє
вібрація, вимірювання повторюються
автоматично. Для повернення у режим
вимірювання кутів натискають
клавішу[ANG]
Якщо повторно натиснути клавішу
вимірювання відстаней, на екрані
відображається значення правого
горизонтального кута (ГКп),
вертикального кута (ВК) і похила
відстань (D). Для початкового режиму
вимірювань можна вибрати
послідовність відображення (ГКп, S, h)
або (ВК, ГКп,D).

Дисплей
ВК : 90°10'20″
ГКп: 120°30'40″
0°ГК Фикс Ввод C1↓
ГКп: 120°30'40″
S* [n] <<m
h:
m
Измр Режим Сигн С↓
ГКп: 120°30'40″
S* 123,456 m
h : 5,678 m
Измр Режим Сигн С↓
ВК : 90°10'20″
ВК : 90°10'20″
D : 131,678 m
Измр Режим Сигн С↓

Контрольні питання
1. Призначення електронного тахеометра.
2. Основні технічні характеристики електронного тахеометра.
3. Комплектність електронного тахеометра.
4. Назвати основні частини електронного тахеометра.
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5. Принципи

функціонування

та

призначення

основних

частин

електронного тахеометра 3Та5Р.
6. Особливості роботи електронного тахеометра 3Та5Р.
7. Назвати основні шаблони вимірювань електронним тахеометром
3Та5Р .
8. Принципи

функціонування

та

призначення

основних

частин

електронного тахеометра GTS-233.
9. Особливості роботи електронного тахеометра GTS-233.
10. Процес здійснення обміну даними електронного тахеометра з
комп’ютером.
11. Основні задачі, що розв’язуються за допомогою електронних
тахеометрів.
Література: [1, с. 363–412, дод. 10; 3; 6, с. 369–382; 10, с. 57–71; 11].
Лабораторна робота № 10
Тема. Вивчення будови безпілотних літальних апаратів та основних
принципів роботи з ними
Мета роботи: вивчити будову та принцип дії безпілотних літальних
апаратів на прикладі Phantom 4 Pro V2.0, набути початкових навичок роботи з
ним.
Обладнання: безпілотний літальний апарат Phantom 4 Pro V2.0 у
комплекті, мобільний пристрій.
Короткі теоретичні відомості
На сьогодні використання безпілотних літальних апаратів є досить
актуальним

напрямом розвитку для

аерофотозйомки,

картографування,

моніторингу та охорони територій.
БПЛА PHANTOM 4 Pro V2.0 призначений для виконання фото- та
відеозйомки земної поверхні та обʼєктів на ній. Максимальна висота польоту ‒
500 м. До комплекту квадрокоптера входять: жорсткий кейс для перенесення,
коптер з інтегрованим GNSS приймачем та вбудованим тривісним підвісом і
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камерою, 2 комплекта з 4 пропелерів, 3 елементи живлення, зарядний пристрій,
пульт дистанційного керування, USB кабель, Micro USB кабель, комплект
програмного забезпечення для підготовки до фотограметричної обробки .
DJI Phantom 4 PRO V2.0 являє собою літальну камеру з датчиками
системи огляду та інфрачервоними датчиками для виявлення перешкод у п’яти
напрямках, що здатна самостійно облітати перешкоди. Камера має змогу
знімати відео 4К з частотою до 60 кадрів за секунду і фотографії з роздільною
здатністю 20 Мп. Система візуальних датчиків забезпечує точність польоту в
приміщеннях або в зонах, де недоступний сигнал GPS. Пульт дистанційного
управління оснащений 5,5 дюймовим екраном високої яскравості з убудованим
додатком DJA GO. Акумулятор Inteligent Flight Battery 5870 мАгод гарантує
політ до 30 хвилин.

1 – стабілізатор та камера; 2 – система нижнього огляду; 3 – порт Micro
USB; 4 – індикатор статусу сполучення/камери та кнопка сполучення; 5 – слот
для карти пам’яті Miсro SD; 6 – система переднього огляду; 7 – система
інфрачервоних датчиків; 8 – передні сигнальні вогні; 9 – електродвигуни; 10 –
пропелери; 11 – індикатор стану літального апарата, 12 – антени; 13 – система
заднього огляду; 14 – акумулятор; 15 – кнопка живлення; 16 – індикатори рівня
заряду акумулятора
Рисунок 1.19 – Вигляд квадрокоптера Phantom 4 Pro V2.0
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Пульт дистанційного керування являє собою багатофункціональний
радіопристрій, що працює на частоті 2,4 ГГц і призначений для керування
польотом коптера та роботою підвісу і камери. Зв'язок з коптером здійснюється
по радіоканалу на відстані до 2 км. Будову пульта ДУ показано на рисунку 1.20.

1 – кнопка живлення; 2 – кнопка повернення додому; 3 – джойстики; 4 –
світлодіодний індикатор стану; 5 – світлодіодні індикатори рівня заряда пульта;
6 – порт живлення; 7 – тримач мобільного пристрою; 8 – фіксатори для
мобільних пристроїв; 9 – антени; 10 – ручка для перенесення; 11 – коліщатко
нахилу камери, 12 – коліщатко настройок камери; 13 – кнопка запису відео; 14
– перемикач режимів польоту; 15 – кнопка спуску затвора; 16 – кнопка зупинки
інтелектуального режиму польоту; 17 – кнопки С1 і С2 (настроюються); 18 –
порт USB; 19 – порт Micro USB
Рисунок 1.20 – Вигляд пульта дистанційного керування
Програма DJA GO 4 ‒ мобільний додаток, що дозволяє керувати
стабілізатором, камерою та різноманітними функціями дрона. У додатку є
розділи «Обладнання» (Equipment), «Редактор» (Editor), SkyPixel, «Я» (Me), за
допомогою яких можна конфігурувати дрон з можливістю редагування даних.
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Таблиця 10 – Основні технічні характеристики Phantom 4 Pro V2.0
Технічна характеристика

Показник

Маса з акумулятором і пропелерами

1388 грам

Розмір по діагоналі (без пропелерів)

350 мм

Максимальна швидкість набирання висоти

Режим S: 6м/с, P:5м/с

Максимальна швидкість зниження

Режим S: 4м/с, P:3м/с

Максимальний кут нахилу

Режим S: 42˚, А: 35˚, P:25˚

Максимальний час польоту

30 хвилин

Супутникові системи навігації

GPS/ГЛОНАСС

Точність позиціонування

по вертикалі 0,1 м
по горизонталі 0,3 м

Матриця

CMOS, 20 Мп

Режими фотозйомки

Одиничний знімок
Серійна фотозйомка
Автоспуск

Підтримання фото

JPEG, DNG (RAW)

Підтриимання відео

MP4/MOV

Режими запису відео

С4К, 4К, 2.7К, FHD, HD

Напруга зарядного пристрою

17,5 В

Номінальна потужність

100 Вт

Ємність акумулятора

5870 мАгод
Порядок виконання роботи

Підготовка до польотних випробувань. Процедура зльоту/посадки
коптера
1.

Квадрокоптер

установлюємо

на

відкриту

пласку

поверхню.

Індикатори рівня зарядки повинні бути обернені до користувача.
2.

Вмикаємо пульт дистанційного керування, мобільний пристрій та

акумулятор Inteligent Flight Battery.
3. Запускаємо програму DJA GO 4 та натискаємо GO FLY (почати політ).
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4.

Зачекаємо, поки індикатори дрона замерехтять зеленим. Це

означатиме, що «домашня точка» записана і можна безпечно починати політ.
Якщо індикатори мерехтять жовтим, це означає, що «домашня точка» не
записана.
5.

Повільно посуньте лівий джойстик угору для того, щоб здійснити

зліт, або використайте функцію автоматичного зльоту.
6.

Для того, щоб отримати фотографії та відео, використовуйте

програму DJA GO 4.
7.

Для того, щоб виконати приземлення, необхідно помістити коптер

над рівною поверхнею та плавно посунути донизу лівий джойстик. Почнеться
зниження.
8.

Після приземлення виконайте комбіновану команду та утримуйте

лівий джойстик у нижньому положенні, доки двигуни не зупиняться.
9.

Виключити акумулятор Inteligent Flight Battery, потім ‒ пульт

дистанційного керування.
Контрольні питання
1. Використання БПЛА для моніторингу та кадастру.
2. Основні технічні характеристики Phantom 4 Pro V2.0.
3. Комплектність Phantom 4 Pro V2.0.
4. Назвати основні частини коптера.
5. Будова пульта дистанційного керування.
6. Принципи

функціонування

та

призначення

основних

частин

квадрокоптера.
7. Принципи функціонування та призначення основних частин пульта
керування.
8. Указати порядок проведення польотних випробувань.
Література: [12].

58

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Лабораторна робота − одна з форм роботи студента в лабораторії під
керівництвом викладача, метою якої є поглиблене дослідження конкретних тем,
що є складовими навчальної дисципліни, у межах якої виконується робота, і
реалізація теоретичних знань на практиці. Кінцевим етапом виконання
лабораторної роботи є отримані результати та їх захист.
Критерії оцінювання лабораторних робіт
№
1

Тема
Вивчення основних вимог щодо
зберігання геодезичних приладів і
правил їх експлуатаці (2 год)

2

Основні частини теодоліта типу Т5 та
принципи їх функціонування (2 год)

3

Основні частини теодоліта типу Т2 та
принципи їх функціонування (2 год)

4

Дослідження оптичного
теодоліта (2 год)

5

6

7

8

9

10

мікрометра

Визначення
рена
оптичного
мікрометра теодоліта з двосторонньою
відліковою системою (3 год)
Дослідження
фокусувального
пристрою зорової труби теодоліта (3
год)
Дослідження нівеліра з компенсатором
кута нахилу (2 год)
Особливості будови високоточного
нівеліра та визначення перевищень
(4 год)
Вивчення
будови
електронних
тахеометрів і принципи роботи з ними
(2 год)
Вивчення будови БПЛА та основних
принципів роботи з ними (2 год)

Усього

Критерії оцінювання
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту
Відвідування заняття
Виконання роботи
Захист звіту

Макс.бал
2

2

2

2

3

3

2

4

2

2
14
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Для оцінювання враховується низка складових, зокрема:
−

своєчасність виконання завдань лабораторної роботи;

−

оформлена звітність відповідно до мети

та порядку виконання

роботи;
−

аргументовані висновки за результатами роботи;

−

уміння студента якісно подати результати роботи та захистити її

згідно з контрольними запитаннями.
Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи

в

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90–100
82–89
74–81
64–73
60–63

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

А
В
С
D
Е

Відмінно

35–59

FX

0–34

F

Добре
Задовільно
Незадовільно, з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

Розподіл балів, які отримують студенти
Вид контролю
Лекції

Бали
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Відвідування – 6 балів
Відвідування – 6 балів
Конспект – 4 бали
Конспект – 4 бали
Усього – 10 балів
Усього – 10 балів

Робота на
20 балів
практичних і
Усього – 20 балів
лабораторних
заняттях
Поточний контроль Виконання
модульних
контрольних робіт:
№ 1 – 25 балів;
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20 балів
Усього – 20 балів
Виконання
модульних
контрольних
робіт
та
індивідуального завдання

Підсумковий іспит
Усього

№ 2 – 25 балів
Усього – 50 балів

згідно
з
варіантом
(контрольна робота) – 50
балів
Усього – 50 балів

Усього – 20 балів

Усього – 20 балів

100

61

100

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Шевченко Т. Г., Мороз. О. І., Тревого І. С. Геодезичні прилади. Львів:
Національний університет «Львівська політехніка», 2006. 458 с.
2. Костецька Я. М. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади. Львів:
ІЗМН, 2000.Ч. ІІ. 324 с.
3. Могильний С. Г, Войтенко С. П. Геодезія. Ч. І. Чернігів, 2002. 612 с.
4. Большаков В. Д., Левчук Г. П. Справочник геодезиста. М.: Недра, 1985.
Кн. 1. 198 с.
5. Большаков В. Д., Левчук Г. П. Справочник геодезиста. М.: Недра, 1985.
Кн. 2. 212 с.
6. Ващенко В., Літинський В., Перій С. Геодезичні прилади та приладдя.
Львів: Євросвіт, 2003. 160 с.
7. Литвинов Б. А., Лобачѐв В. М., Воронков Н. Н. Геодезическое
инструментоведение. М.:Недра, 1971. 417 с.
8. Ямбаев Х. К. Специальные приборы для инженерно-геодезических работ.
М.: Недра, 1990. 267 с.
9. Захаров А. И. Геодезические приборы: справочник. М.: Недра, 1989. 235 с.
10. Тревого І. С. Геодезичні прилади: практикум. Львів: Львівська політехніка,
2007. 196 с.
11. Спиридонов А. И. Справочник-каталог геодезических приборов. М.: Недра,
1984. 167 с.
12. Куліковська О. Є., Атаманенко Ю. Ю. Результати застосування БПЛА у
геодезичних вимірюваннях на дослідному полігоні: зб. наук. пр. / Сучасні
досягнення геодезичної науки та виробництва. Вип. І (35). Львів: Національний
університет «Львівська політехніка», 2018. С. 152‒157.

62

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної
дисципліни «Геодезичні прилади» для студентів денної та заочної форм
навчання зі спеціальності 193 − «Геодезія та землеустрій» освітнього ступеня
«Бакалавр»

Укладач старш. викл. Л. М. Козарь

Відповідальний за випуск д. т. н., проф. В. В. Артамонов

Підп. до др. _____________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. ____. Наклад __5__ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Редакційно-видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

63

