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СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ТОЧОК НУЛЬОВИХ РОБІТ 

 

Розглянуто відомі способи знаходження точок нульових робіт, доціль-

ність їх використання залежно від виду лінії контуру споруди та рельєфу 

земної поверхні.  

Ключові слова: точки нульових робіт, профіль, горизонталі. 

 

Рассмотрены известные способы определения точек нулевых работ, це-

лесообразность их использования в зависимости от вида линии контура 

сооружения и рельефа земной поверхности. 

Ключевые слова: точки нулевых работ, профиль, горизонтали. 

 

The known methods of determination of points of zero works, expediency of 

their use, are considered depending on the type of line of contour of building 

and relief of earth surface. 

Keywords: point zero work profile horizontally. 

 

Побудову меж земляних робіт починають з визначення точок нульових 

робіт – точок перетину лінії контуру споруди із земною поверхнею. В даній 

статті розглянуто способи знаходження точок нульових робіт, що застосову-

ють на практиці, та доцільність їх використання залежно від виду лінії конту-

ру споруди (прямолінійна чи криволінійна) та рельєфу земної поверхні. 
Спочатку розглянемо способи визначення точок перетину прямої лінії із 

земною поверхнею. Найбільш поширеними є два способи – горизонталей та 
профілю.  

За способом горизонталей допоміжною є площина загального положення. 
В цьому випадку пряму градуюють і через неї проводять площину загального 

положення, задану горизонталями, які проходять через точки прямої. Визна-
чають точки перетину горизонталей допоміжної січної площини із земною 

поверхнею, що мають однакові числові позначки. Потім сполучають ці точки 

лінією, яка є лінією перетину допоміжної січної площини із земною поверх-

нею. Точка перетину одержаної лінії з заданою прямою і буде шуканою точ-

кою перетину прямої із земною поверхнею. 

На рис. 1 показано розв’язування задачі на визначення точки перетину 

прямої АВ із земною поверхнею. Для цього виконаємо такі дії:  
1. Градуюємо  пряму А24В29  і  проводимо  через пряму допоміжну січну 

площину α загального положення, яка на плані,  яка на плані задана горизон- 
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талями, що проходять через відповідні точки прямої А24 і В29. На рис. 1 побу-

довано також масштаб уклону αі площини α. 

2. Визначаємо точки перетину 

горизонталей допоміжної січної 
площини α із земною поверхнею, 

що мають однакові числові позна-
чки, і сполучаємо ці точки лінією 

С29D25, яка є проекцією лінії пере-
тину допоміжної січної площини α 

із земною поверхнею. 

3. Точка К перетину одержаної 
лінії С29D25 із заданою прямою 

А24В23 є шуканою точкою перетину 

прямої АВ із земною поверхнею. 

4. Визначаємо видимість прямої 
АВ на плані. 

При застосуванні способу профілю через пряму проводять вертикальну 

площину, в якій будують суміщені з площиною креслення профілі як заданої 
прямої, так і земної поверхні. Визначивши точку перетину побудованих про-

філей, переносять цю точку на проекцію прямої на плані, яка і буде проекці-
єю шуканої точки перетину прямої із земною поверхнею. 

На рис. 2 показано 

розв’язування даної задачі на 
визначення точки К перетину 

прямої АD із земною поверх-

нею. Для цього виконаємо та-
кі дії: 

1. Через пряму АВ (її прое-
кція на плані А15В17) проводи-

мо допоміжну вертикальну 

площину π і в ній будуємо су-

міщений з площиною крес-

лення профіль BA  прямої АВ 

та профіль земної поверхні (виділено штриховкою). 

При цьому побудова профілів ведеться в системі 
13

1 π

πx , тобто базовою 

для побудови профілів є не площина π0, а горизонтальна площина π13 з чис-
ловою позначкою 13. Це зроблено для того, щоб висоти точок відкладати не 
від площини π0, а від площини π13, що дає можливість розміщувати профілі в 

межах плану на кресленні. Наприклад, щоб побудувати профіль A, потрібно 

Рис. 2. Визначення точки К перетину прямої АВ 

із земною поверхнею способом профілю 

 

Рис. 1. Визначення точки К перетину  

прямої АВ із земною поверхнею  

способом горизонталей 
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від точки А15 на осі х1 відк-

ласти відрізок, що дорівнює 
2 м (15-13 = 2 м). Якщо ба-
зовою була б площина π0, то 

для побудови профілю A 

потрібно було б відкласти 

від осі х вже 15 м. 

Зазначимо, що в даному 

випадку вісь х1 проведемо 

безпосередньо через пряму 

А15В17, хоча її можна розмі-
щувати для зручності побу-

дови профілів і далі від 

А15В17, причому по обидва 
боки  земної поверхні. 

3. Проекціюємо точку K  на пряму А15В17 на плані, дістаємо точку К16.2, 

яка буде проекцією шуканої точки перетину прямої АВ із земною поверхнею. 

Точка К має числову позначку 16.2, яка визначена таким чином: 

2.162.31313 2.16 =+=+ KK . 

4. Визначаємо видимість А15В17 на плані. 
На рис. 3 точки перетину бровок дороги із земною поверхнею, тобто то-

чки нульових робіт, знайдено просто: це точки перетину горизонтально роз-
міщених бровок полотна дороги, що мають числову позначку  20,  з  горизон-

таллю  20  земної  поверхні. При дробовій числовій позначці горизонтальної 
ділянки споруди (рис. 4.) для визначення точок нульових робіт потрібно за-
стосовувати або спосіб профілю, або спосіб пропорційного ділення відрізка 

лінії контуру споруди, що 

знаходиться в межах то-

чок перетину цієї лінії із 
горизонталями земної по-

верхні з цілочисельними 

позначками. На рис. 4 то-

чка нульових робіт К27.4 

верхньої бровки дороги 

визначена способом про-

філю, а точка Т27.4 нижньої 
бровки дороги – пропор-

ційним діленням відрізка 
С27D28 на десять рівних ча-
стин. Графічну побудову 

точки К27.4 виконано ана-
Рис. 4.  Визначення точок нульових робіт способом 

профілю та прямо пропорційного ділення  

Рис. 3. Визначення точок нульових робіт А і Б 
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логічно до того, як показано на  рис. 2. Відмінність полягає в тому, що бровка 
дороги є горизонтальною прямою, тому і профіль бровки буде розміщений 

паралельно до х1 на відстані     
0,4 м. 

Розглянемо знаходження 
точок нульових робіт, якщо лінія 
контуру споруди є прямою зага-
льного положення. На рис. 5 по-

казано три способи визначення 
точок нульових робіт на прикладі 
перетину бровок нахиленої час-
тини полотна дороги із земною 

поверхнею.  

Перший спосіб полягає в то-

му, що через бровку а прово-

диться допоміжна січна площи-

на. Вона (площина α) задається 
горизонталями 22 та 21, які про-

ведені через точки бровки з чис-
ловими позначками 22 та 21 до їх 

перетину на плані в точках А21 та 
В22 горизонталями земної поверхні, що мають такі ж числові позначки. Прое-
кція А21В22 лінії перетину допоміжної площини із земною поверхнею перети-

нає на плані лінію бровки а в точці К, яка є проекцією шуканої точки перети-

ну бровки а із земною поверхнею, тобто точка К – точка нульових робіт на 
бровці а. 

Існує інший спосіб знаходження точок нульових робіт, при якому шукана 
точка К перетину бровки а із земною поверхнею знаходиться як точка пере-

тину лінії межі земля-
них робіт укосу α з лі-
нією бровки а. Пло-

щина укосу α перети-

нає земляну поверхню 

на плані по лінії LEF, 

але лінія EF перетинає 
бровку а в точці К, 

яка є проекцією точки 

нульових робіт на 
бровці а. 

За третім способом 

точка нульових робіт 
на бровці б визначена способом профілю. Цей спосіб, як і описаний на рис. 2, 

Рис. 6. Побудова меж земляних робіт укосів, що  

примикають до нахиленого полотна дороги 

Рис. 5. Визначення точок нульових робіт 
способом допоміжних площин, побудови 

меж земляних робіт та профілю 
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полягає у побудові профілю 

бровки б та земної поверхні 
при проведенні вертикальної 
січної площини через бровку б. 

Вертикальний масштаб при 

побудові профілю збільшений 

у 2 рази порівняно з масшта-
бом плану. В системі площин 

проекцій 

20

1
π

π
x  від осі х1 ві-

дкладаємо відрізки, що дорів-
нюють різниці числових поз-
начок точок М22, D22, N21, C20 та 
числової позначки горизонта-
льної площини π20, що дорів-

нює 20. Лінія NM  – профіль 
земної поверхні (виділено 

штриховою лінією), лінія DC  

– профіль бровки б. Точку R 

перетину одержаних профілів 

NM  та DC  переносимо (по-

казано стрілкою) на бровку б 

на плані і отримаємо шукану то-

чку R, яка є проекцією точки ну-

льових робіт на бровці б. В точці 
R бровка б перетинає земну пове-
рхню. 

Ще один спосіб, поширений 

на практиці, називається спосо-

бом горизонталей. Його застосу-

вання показано на рис. 6, де точ-

ки нульових робіт С і D нахиле-
них бровок дороги визначені як 

точки, в яких лінія перетину зем-

ної поверхні із площиною, що 

проходить через полотно дороги, 

перетинає бровки дороги. 

На рис. 3-6 бровки споруд 

прямолінійні. Але на практиці 
доводиться зустрічатися і з кри-

Рис. 7. Визначення точки перетину криволіній-

ної лінії із земною поверхнею  

способом профілю 

Рис. 8. Визначення точок нульових робіт кри-

волінійних бровок нахиленого полотна  
дороги способом горизонталей 
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волінійними бровками. Тому розглянемо спосіб визначення точки перетину 

кривої лінії із земною поверхнею. 

На рис. 7 показано визначення точки перетину кривої лінії А9В12 із земною 

поверхнею способом профілю. Для цього криву лінію розміщують в проеці-

юючу поверхню α (на рис. 7 позначено слід α  цієї поверхні). Потім поверх-

ню α розгортають (випрямляють), при цьому профіль земної поверхні буду-

ють по кривій  А9В12, довжину якої визначають наближено шляхом заміни 

кривої лінії ламаною, яка вписана в цю криву, та вимірюванням довжини від-

різків цієї ламаної лінії. Для зменшення похибки відрізки ламаної беруть та-
кими, щоб вони мало відрізнялись за довжиною від дуг кривої, хордами якої 
є ці відрізки. 

Проводять базу 

профілю із умовною 

позначкою, що до-

рівнює 8, і будують 
розгорнутий про-

філь лінії та земної 
поверхні (виділено 

штриховкою). При 

побудові профілю 

кривої лінії умовно 

вважають, що чис-
лові позначки точок 

кривої лінії зміню-

ються прямо пропо-

рційно відстаням 

між ними. Відміча-

ють точку K  пере-
тину профілів і про-

екціюють її на базу 

профілю, одержую-

чи точку К. Вимі-
рюють на базі про-

філю відрізок, що 

дорівнює відстані 
між точками А та К. Його довжину на плані відкладають від точки А по дов-
жині кривої лінії і визначають точку К. 

Точка К – це проекція точки перетину кривої із земною поверхнею. Ви-

значається у разі потреби видимість кривої. 
При визначенні точки перетину кривої лінії з топографічною поверхнею 

на плані можна зазначені на рис. 8 графи не будувати, а на плані накреслити 

Рис. 9. Визначення точок нульових робіт та меж земляних 

робіт укосів, що примикають до криволінійної нахиленої 
ділянки дороги 
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тільки базу профілю, вказавши її умовну позначку, а також профілі лінії на 
земній поверхні. 

Крім способу профілю, для 
визначення точок нульових ро-

біт споруди з криволінійною 

лінією контуру, часто застосо-

вують і спосіб горизонталей, 

що розглянутий на рис. 6 для 
прямолінійної бровки. 

На рис. 8 способом горизон-

талей побудовані точки нульо-

вих робіт А і Б криволінійних 

бровок нахиленого полотна до-

роги. Точки А і Б – точки пере-
тину бровок дороги з лінією пе-
ретину площини, що проведена 
через полотно дороги, із зем-

ною поверхнею. 

Інші способи, наприклад  сі-
чних площин (поверхонь),при 

побудові меж земляних робіт 
для криволінійної лінії контуру 

споруди є менш поширеними. 

На рис. 9 показано визначення точок нульових робіт та меж земляних 

робіт на криволінійній нахиленій 

ділянці дороги. Уклони укосів 

1:1. 

Точки нульових робіт К і Т 

бровок  полотна дороги визначе-
ні способом профілю. Більш де-
тально це показано на рис. 10. 

Частина споруди розміщена у 

виїмці, тому для стоку дощових і 
талих вод робиться, як правило, 

кювет. Для цього на рис. 9 крес-
лять смугу шириною 0,5 м, від 

якої будують укоси виїмки. По-

верхні укосів є криволінійними 

поверхнями однакового уклону. 

Горизонталі цих укосів будують 
з урахуванням особливостей по-

будови горизонталей в укосах 

насипу та виїмки. В укосах на-

Рис. 11. Визначення точок перетину гори-

зонталей 17 і 18 укосів із земною  

поверхнею (доповнення до рис. 9) 

Рис. 10. Визначення точок нульових робіт  
способом профілю (доповнення до рис. 9) 
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сипу та виїмки горизонталі укосів є дотичними до горизонталей (кіл прямих 

кругових конусів), причому в укосах виїмки конуси є повернутими вершина-
ми вниз, а основами уверх. 

На рис. 11 показано побудову точок перетину горизонталей 17 укосів на-
сипу та горизонталей 18 укосів виїмки із земною поверхнею. Кола конусів, до 

яких ці горизонталі є дотичними, на рис. 9 не показано, а на рис. 11 зображе-
но штриховою лінією.  
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