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Вступ 

 

Геодезична практика є логічним завершенням вивчення 

дисципліни «Геодезичне забезпечення будівництва». Завданням 

практики є оволодіння студентами практичних навиків виконання 

спеціальних видів інженерно-геодезичних робіт на будівельному 

майданчику, розвиток у студентів творчого підходу до проведення 

геодезичних робіт, усвідомлення того, що сучасне будівництво 

потребує точних методів супроводу і контролю будівельно-

монтажних робіт. Програмою практики передбачено виконання 

геодезичних робіт, максимального наближення до виробничих 

умов, які майбутні будівельники будуть виконувати на різних 

стадіях будівництва та експлуатації будівель та споруд.  

Студенти після вивчення курсу «Геодезичне забезпечення 

будівництва» і після проходження практики повинні: 

1. Знати будову геодезичних приладів технічної точності і 

вміти ними користуватися при проектуванні, будівництві і 

експлуатації інженерних споруд; 

2. Створювати на будівельному майданчику геодезичну 

розмічувальну мережу; 

3. Виконувати геодезичну підготовку проекту, результатом 

яких є складання розмічувального креслення; 

4. Переносити проект інженерної споруди на місцевість; 

5. Складати проект вертикального проектування ділянки 

місцевості; 

6. Вміти користуватися нормативною геодезичною 

літературою. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Завдання практики: 

1. Вивчення студентами правил по техніці безпеки при 

виконанні польових і камеральних геодезичних робіт 

1.1. Техніка безпеки під час знімання забудованих територій 
На забудованій території спочатку вишукують всі технічно 

допустимі і безпечні методи робіт. Наприклад, роботи ведуться з 

тротуарів без виходу на проїжджу частину дороги. Всі працюючі 

повинні бути одягнені в одяг демаскуючого кольору. Роботи слід 

проводити в ранній час, коли рух транспорту не інтенсивний. 

Роботи в нічний час дозволяються, якщо є лампи, які підсвічують а 

також попереджувальні знаки. Вдень вони замінюються 

регулювальниками за 50-100 м з обох сторін від місця роботи. 

Забороняється: 

1. виконувати роботи на дорогах в туман, хуртовину, грозу; 

2. залишати без нагляду на проїжджій частині геодезичні 

інструменти та прилади; 

3. проводити вимірювання висоти підвіски проводів, ліній 

електропередач безпосереднім вимірюванням за допомогою 

рулетки, рейки, жердин, вішок та інших геодезичних приладів, а 

визначати її слід аналітично; 

4. виконувати роботи в смузі відчуження високовольтних 

ліній електропередач, електропідстанцій, на антенних полях без 

узгодження з відповідними організаціями; 

5. залишати на проїжджій частині не забиті на рівні з 

поверхнею землі штирі, труби та ін. Під час роботи з приладами і 

інструментами на проїжджій частині повинні бути виставлені 

огороджувальні знаки. 

Спеціальні заходи, що гарантують безпеку робіт, вимагають 

дозволу ДАІ. Наприклад, на вулицях шириною більше 8-10 м, 

виконання геодезичних робіт можливе по середині вулиці, на смузі, 

шириною 2 м, огородивши її сигналами та прапорцями, а для 

транспорту залишаються проїзди шириною 3-4 м. Можна також 

отримати дозвіл на закриття руху по одному боці вулиці і 

перенесення його на сусідню. У цьому випадку також слід ставити 

прапорці і сигнали обмеження руху. 

При виконанні геодезичних робіт із знімання інженерних 

комунікацій небезпека роботи полягає в тому, що в деяких 

оглядових колодязях знаходяться шкідливі гази. Шкідливі гази у 
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колодязі можуть попадати з несправних газопроводів, виникати від 

гниття органічних речовин. Особливо це відноситься до територій, 

під якими є запаси вугілля або проводяться гірничі роботи. В 

цьому випадку шкідливі гази фільтруються з товщини гірничих 

порід. Ці гази або отруйні, або вибухонебезпечні. Тому перед 

початком робіт необхідно отримати відомості про загазованість 

колодязів. При наявності газів необхідно видалити їх за участю 

керівника практики, який забезпечує виклик спеціалістів. 

Зовнішній огляд колодязів може здійснюватись двома особами, а 

до роботи у колодязях допускаються не менше трьох осіб (з них – 

двоє – страхуючих). 

Не можна приступати до роботи в колодязях без індивідуальних 

засобів захисту і спеціальних інструментів та приладів. Важкі 

чавунні кришки колодязів слід відкривати у рукавицях, попередньо 

підтягнувши їх ломиком, а тоді – гачком. Забороняється самовільно 

відкривати кришки люків діючих камер і колодязів та спускатися в 

них. 

Відкритий колодязь повинен бути огороджений, а його кришка 

укладена від колодязя у напрямку руху транспорту. Після 

закінченні робіт колодязь повинен бути закритий. 

Відшукування траси підземних трубопроводів за допомогою 

трубошукача необхідно виконувати бригадою у складі 2-4 чоловік, 

з яких один спеціально призначається спостерігачем за 

навколишньою ситуацією і транспортом. Під час роботи на 

території промислового підприємства керуються правилами і 

нормами техніки безпеки діючих інструкцій і нормативних 

документів, а також спеціальними вимогами і правилами, 

встановленими на даному підприємстві. Перед початком робіт 

необхідно повідомити керівництво підприємства про характер і 

тривалість робіт, чисельність виконавців, методи і місця 

проведення робіт. Порядок і режим геодезичних робіт, місця 

підвищеної небезпеки, заходи по безпечному проведенню робіт 

узгоджуються зі службами підприємства: охорони праці, 

енергетичною, транспортною та ін. Служба охорони праці 

проводить інструктаж виконавців геодезичних робіт з техніки 

безпеки під час роботи на території підприємства. 

Результатом проходження інструктажу з техніки безпеки мають 

бути підписи студентів і викладачів у кафедральному журналі. 
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2. Отримання, перегляд і перевірка приладів, 

компарування мірних стрічок  

 

Прилади, засоби і навчальна література видаються бригадиру 

під розписку. Матеріальну відповідальність за втрату чи поломку 

геодезичних приладів і обладнання несе вся бригада. Бригадир 

повинен мати перелік отриманого обладнання і навчальних 

посібників. Порядок видачі і приймання приладів встановлює 

завідуючий практикою. Первинне їх отримання проходить в 

присутності викладача. Всі студенти зобов’язані бути на місці 

проведення практики точно в призначений час. В дощову погоду 

студенти, як правило, займаються камеральними роботами. Кожен 

студент повинен виконати всі види робіт, передбачені програмою 

практики. Перевірка виконаних робіт і залік з практики 

проводиться викладачем – керівником в присутності всієї бригади. 

Студенти, які не виконали роботи, до заліку не допускаються. 

Під час проведення заліку кожен член бригади повинен 

показати знання методів виконання і організації робіт, які входять в 

програму практики, перевірок і юстування приладів та навиків 

роботи з ними. 

Бригадир студентської бригади зобов'язаний: 

• організувати отримання та здачу приладів, обладнання і 

літератури, слідкувати за їх цілісністю; 

• підтримувати навчальну і виробничу дисципліну в бригаді; 

• слідкувати за повнотою і акуратністю ведення журналів, 

абрисів і іншої технічної документації; 

• добиватися якісного виконання завдань у встановлені терміни. 

Член студентської бригади зобов'язаний: 

1. Виконувати розпорядок дня; 

2. Впродовж робочого дня знаходитись на робочому місці; 

3. Не відлучатися з практики без дозволу керівника; 

4. Виконувати правила техніки безпеки, санітарії і гігієни; 

5. Дбайливо ставитись до майна і геодезичних приладів; 

6. Підтримувати чистоту на території проходження практики; 

Результатом виконання даного пункту мають бути акти 

перевірок кожного геодезичного приладу та результати 

компарування. 
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Акт перевірки нівеліра Н3 №70210 м. Рівне 

Перевірка 1. Перевірка круглого рівня. 
Формулювання Виконання Виправлення 

Вісь круглого рівня 

має бути паралельною 

до вертикальної осі 

обертання нівеліра 

Бульбашка виводиться 

на середину 

піднімальними 

гвинтами. Зорову 

трубу повертають на 

180
0
. Бульбашка 

сходить з середини. 

Умова не виконується. 

На половину дуги 

відхилення бульбашку 

приводять до середини 

піднімальними 

гвинтами, а другу 

половину дуги – 

виправними. 

Перевірка 2. Перевірка сітки ниток. 
Формулювання Виконання Виправлення 

Вертикальна нитка 

сітки ниток має бути 

прямовисною 

(паралельною до осі 

обертання). 

Прилад приводять в 

робоче положення. 

Візують вертикальною 

ниткою на підвішений 

висок. Вертикальна 

нитка співпадає з 

ниткою виска. 

Виправлення 

проводити не 

потрібно. 

Перевірка 3. Перевірка круглого рівня. 
Формулювання Виконання Виправлення 

Візирна вісь зорової 

труби має бути 

паралельна до осі 

циліндричного рівня. 

Прилад встановлюють 

в робоче положення 

строго посередині між 

рейками, відстань між 

якими 50 м. З 

нівелювання 

визначають істинне 

перевищення hіст. 

a= 1469; b= 1709; 

hіст=-240. 

Потім встановлюють 

прилад за задньою 

рейкою і виконують 

нівелювання вперед: 

a’= 1392; b’= 1640; 

h’=-248. 

∆� � �′ � �іст �
�8 
 4 мм 

Потрібно знайти 

правильний відлік на 

передню рейку 

� � �′ � �іст � 

=1392+240=1632 мм. 

Наводять 

горизонтальну нитку на 

правильний відлік. 

Потім бульбашку 

циліндричного рівня 

приводять на середину 

виправними гвинтами 

до досягнення 

«параболи». 
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Акт перевірки теодоліта 2Т30 №70283 

м. Рівне  

Перевірка 1. Перевірка осі циліндричного рівня алідади 

горизонтального круга 
Формулювання Виконання Виправлення 

Вісь циліндричного 

рівня горизонтального 

круга має бути 

перпендикулярна до 

вертикальної осі 

обертання теодоліта 

Теодоліт приводять в 

робоче положення. 

Алідаду повертають 

на 180
0
. Бульбашка 

зійшла з середини на 

одну поділку. Умова 

виконується. 

Виправлення 

проводити не 

потрібно. 

 

Перевірка 2. Перевірка сітки ниток 
Формулювання Виконання Виправлення 

Вертикальна нитка 

сітки ниток має бути 

прямовисною 

(паралельною до осі 

обертання). 

Прилад приводять в 

робоче положення. 

Візують вертикальною 

ниткою на підвішений 

висок. Вертикальна 

нитка співпадає з 

ниткою виска. 

Виправлення 

проводити не 

потрібно. 

 

Перевірка 3. Перевірка перпендикулярності візирної осі до осі 

обертання труби 
Формулювання Виконання Виправлення 

Візирна вісь зорової 

труби має бути 

перпендикулярна до 

горизонтальної осі 

обертання труби 

Приводять теодоліт в 

робоче положення. 

Зорову трубу 

наводять на віддалену 

добре видиму точку в 

горизонті. Беруть 

відліки: КЛ1=41
0
12’; 

КП1=221
0
17’. 

Беруть відліки на 

іншу точку: 

КЛ2=35
0
20’; 

КП2=215
0
24’. 

С=-0
0
02’15”. 

Виправлення не 

проводилось. 
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Перевірка 4. Перевірка перпендикулярності осі обертання приладу 

до осі обертання труби 
Формулювання Виконання Виправлення 

Горизонтальна вісь 

обертання труби має 

бути перпендикулярна 

до вертикальної осі 

обертання теодоліта. 

Біля стіни будинку 

(за 15-20 м) 

приводять прилад в 

робоче положення та 

наводять центр сітки 

ниток на високу 

(� 
 30) добре 

видиму точку. 

Проектують точку на 

висоту приладу та 

відмічають її олівцем 

при КЛ. Такі ж дії 

повторюють при КП. 

Обидві проекції 

точки знаходяться в 

межах бісектора. 

Умова виконується, 

тому виправлення не 

проводилось. 

 

Перевірка 5. Визначення місця нуля (МО) 
Формулювання Виконання Виправлення 

Місце нуля 

вертикального круга 

має бути рівним нулю. 

Вертикальну нитку 

наводять на добре 

видиму точку і беруть 

відліки КЛ=+5
0
06’; 

КП=-5
0
00’. 

МО=+3’. 

Виправлення не 

проводилось. 

 

Акт компарування мірної стрічки 

м. Рівне 

Під час зовнішнього огляду мірної стрічки виявлено, що вона 

має шість склепань. 

В результаті компарування виявилось, що стрічка коротша за 

компаратор на 0,01 м. Отже фактична довжина стрічки становить 

19,99 м. 

Висновок: при роботі мірною стрічкою потрібно вводити 

поправку 0,01 м на кожне вкладання. 
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3. Загальні принципи виконання геодезичних 

розмічувальних робіт 

 

Розбивкою споруди або перенесенням його проекту в натуру 

називається комплекс геодезичних робіт з визначення на місцевості 

положення майбутньої споруди і його частин у плані та по висоті 

відповідно до проекту. За своєю сутністю геодезичні роботи є 

процесом, зворотним до топографічної зйомки. При топографічної 

зйомці характерні точки ситуації і рельєфу переносяться з 

місцевості на план; в процесі розмічування, навпаки, запроектована 

на топографічному плані споруда має бути перенесена на 

місцевість. Зворотні дії складніше прямих, тому розмічування 

споруд на порядок точніше знімальних робіт. 

Перенесення проекту спорудження в натуру виконується в три 

етапи: 

1. на першому етапі - від пунктів геодезичної основи на 

будівельному майданчику виносяться в натуру і закріплюються на 

місцевості головні або осі симетрії споруди; 

2. на другому етапі - від головних осей виробляється розбивка 

основних поздовжніх і поперечних осей споруди, визначається 

висотне положення окремих елементів споруди; 

3. на 3-му етапі - розбиваються монтажні (технологічні) осі і 

виконується геодезичний контроль за встановленням 

технологічного обладнання в проектне положення. 

Вимоги до точності розмічувальних робіт наростають при 

переході від етапу до етапу. На першому етапі ці вимоги відносно 

невисокі: загальне положення споруди на місцевості може бути 

визначено з похибкою в кілька сантиметрів. Значно точніше, з 

похибками до декількох міліметрів, повинна виконуватися 

детальна розбивка основних осей, що має на меті забезпечити 

строгий геометричний зв'язок між окремими елементами споруди. 

Величини допустимих похибок при розмічуванні обумовлені типом 

споруди, її призначенням, матеріалом, з якого споруда будується, 

технологією робіт. Вони вказуються в будівельних нормах і 

правилах (СНіП), регламентуючих документах (РД) або в проектах. 

Геодезичне розмічування повинне забезпечити повну збірність 

споруди, тобто суворе сполучення всіх його частин згідно з 

проектом. На третьому етапі вимоги до точності розмічувальних 
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робіт найвищі. При будівництві деяких споруд та монтажі 

технологічного обладнання в промисловому будівництві взаємне 

положення окремих частин споруд і механізмів необхідно 

визначати з похибками до десятих часток міліметрів. 

Висотну розбивку будівель і споруд, або їх частин виконують 

від будівельних реперів, закладених на будівельному майданчику. 

Норми точності розмічувальних висотних робіт також 

регламентовані СНіП, РД або проектами виконання робіт. 

 

3.1 Підготовка геодезичних даних для перенесення проекту 

споруди на місцевість 

 

Для перенесення проекту споруди в натуру здійснюють 

геодезичну підготовку, яка включає: 

1. Обчислювальні та графічні роботи для отримання 

розмічувальних даних; 

2. Складання розмічувального креслення, на якому показують 

елементи прив'язки споруди до пунктів геодезичної основи. 

Підготовка вихідних даних для розмічування може 

виконуватися графічним, аналітичним або графо-аналітичним 

методами. 

Графічний метод можна використовувати тільки при наявності 

великомасштабного плану району будівництва. Безпосередньо з 

плану знімаються графічно за допомогою циркуля-вимірника, 

поперечного масштабу і геодезичного транспортира всі 

геометричні елементи розмічувального креслення. Точність 

розмічувальних елементів невисока і напряму залежить від 

масштабу плану. 

Найбільш точні результати дає аналітичний метод, при якому за 

відомими координатами опорних і проектованих точок рішенням 

зворотної геодезичної задачі обчислюють елементи геометричної 

прив'язки споруди до пунктів геодезичної основи. 

Найбільш оперативним методом підготовки розмічувальних 

креслень є графо-аналітичний метод, при якому одну частину 

необхідних даних для складання розмічувального креслення 

знімають графічно з плану, а іншу, більшу частину, розраховують 

аналітично. 
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Розглянемо полярний спосіб підготовки вихідних даних для 

винесення в натуру осьових точок запроектованих споруд. 

Спочатку координати осьових точок споруди необхідно визначати 

графічно з плану за допомогою поперечного масштабу і циркуля - 

вимірника. Розмічувальні кути і відстані до осьових точок щодо 

вершин геодезичного обгрунтування (теодолітного ходу) 

обчислюють рішенням зворотної геодезичної задачі. Для цього 

обчислюють різниці координат (прирости): 

∆Х1-0 = Х0-Х1 і ∆Y1-0 = Y0-Y1   (1) 
де X0, Y0 - координати осьової точки, яка виноситься, 

Х1, Y1 - координати опорної точки вершини теодолітного ходу, 

від якої осьова точка буде виноситься в натуру. За різницям 

координат ∆Х1-0 і ∆Y1-0 знаходять відстань від опорної точки до 

осьової за формулою: 

d1-0= (∆x2
1-0 + ∆у2

1- )   (2) 

Далі потрібно обчислити румб лінії між опорною точкою та 

осьовою за формулою: 

r1-0=аrctg (∆Y1-0/∆Х1-0),    (3) 

причому румб визначається за знаками різниць координат ∆Х1-0 і 

∆Y1-0  Далі від румба r1-0 переходять до дирекційного кута цієї лінії 

ά1-0 за формулами зв'язку між румбами і дирекційними кутами. 

Також обчислюються румб і дирекційний кут лінії між 

опорними точками 1 і 2 (суміжними вершинами теодолітного ходу) 

за формулою (3) або беруться з відомості обчислення координат. 

Розмічувальний кут β між лініями 1-2 і 1-0 обчислюється за 

формулою: 

β= α1-2 – α1-0  або   β= α1-0 – α1-    (4) 

 

Залежно від знаку приростів, обчислюємо дирекційний кут.  

Якщо 

(+∆у)/(+∆х), то α= r 

(+∆у)/(–∆х), то 180°-|r| 
(–∆у)/(–∆х), то 180°+|r| 
(–∆у)/(+∆х), то 360°-|r| 

 

Підготовку розмічувальних даних доцільного вести, 

заповнюючи відомість обчислення координат теодолітного ходу з 
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останньої колонки до першої, тобто в зворотному порядку. За 

даними цієї відомості будують креслення, на якому зображуються 

геодезична основа розбивки (теодолітний хід) і положення осьових 

точок запроектованої споруди із зазначенням величин 

розрахованих розмічувальних кутів і відстаней. Підлягають виносу 

в натуру точки перетину основних осей, біля доріг і комунікацій - 

вершини кутів повороту осей траси. 

Приклад обчислення оберненої геодезичної задачі 
Дано: Х1=5288,39 м; У1=4721,10 м 

         Х0=5260,86 м; У0=4853,63 м 

Знайти: d1-0, α1-0. 

Розв’язання: 

∆х=Х0-Х1=-27,53 м; 

∆y=У0-У1=+132,53 м 

.36.13553.13253.27
2222 мyxd =+−=∆+∆=     

9'.1578)81402.4(
53.27

53.132 oarctgarctg
x
y

arctgr −=−=
−

=
∆

∆
=   

α=180°-|r|=180°-78°15′.9=101°44′.1. 

 

3.2 Елементи геодезичних розмічувальних робіт 

 

Планове положення точки на земній поверхні може бути 

визначене різними способами. Але у всіх способах потрібно на 

місцевості розмічувати або горизонтальні кути або відкладати 

проектні відстані, або те й інше разом. Визначення проектної точки 

по висоті є третім складовим елементом геодезичних 

розмічувальних робіт. 

 

3.2.1 Побудова проектного кута та віддалі 

 

Для виконання даного завдання необхідні наступні прилади та 

засоби: теодоліт, штатив, висок, три візирних знаки (шпильки з 

комплекту мірної стрічки або цвяхи), лінійка з міліметровими 

поділками, дерев’яні кілки, дрібні цвяхи, журнал вимірювання 

горизонтальних кутів, кольоровий папір, робочий зошит.  

При побудові проектного кута на місцевості відомі вершина 

кута О і початковий напрямок ОА (рис. 1). Потрібно на місцевості 
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знайти таку точку В, щоб кут АОВ мав проектне значення β. 

Значення кута задається викладачем. 

 
Рис. 1. Схема побудови проектного кута з точністю відлікового 

пристрою теодоліта. 

 

Побудова проектного кута з точністю відлікового пристрою 

теодоліта. 

Вздовж напрямку ОА відразу за кілочком на точці А 

встановлюють візирний знак. Якщо віддаль до 80 м, тоді краще 

використовувати шпильку мірної стрічки або великий цвях. На 

шпильку або цвях слід наколоти аркуш кольорового паперу, що 

має спростити наведення зорової труби на точку. При встановленні 

візирного знака необхідно слідкувати за його вертикальним 

положенням в створі сторони ОА. 

Теодоліт центрують над вершиною кута О, приводять його в 

робоче положення і візують на знак в точці А. При наведенні 

користуються бісектором вертикальної нитки, а наведення 

здійснюють на низ візирного знаку. Далі з горизонтального круга 

(ГК) беруть відлік. 

Припустимо, що ці операції здійснені при крузі ліворуч (КЛ) і 

отриманий результат ал. За формулою bл=ал+β обчислюють 

проектний відлік і при закріпленому лімбі поворотом алідади 

встановлюють цей відлік на лімбі. 

Виконавець дивиться в зорову трубу, а помічник, який 

знаходиться поблизу точки В, за командою виконавця переміщає 

візирний знак перпендикулярно до візирного променя до тих пір, 

поки зображення знака не суміститься з серединою бісектора. При 

виконанні цієї операції виконавцю необхідно пам’ятати, що зорова 

труба передає зображення перевернутим. Тому при положенні 
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візирного знака зліва від вертикальної нитки команду на зміщення 

знака потрібно подавати «вліво» (наприклад, піднімати ліву руку). 

Отриману точку закріплюють тимчасовим знаком (цвяхом, 

шпилькою і т.п.). 

Для виключення колімаційної похибки теодоліта аналогічні 

операції повторюють при іншому положенні вертикального круга і 

отримують другу точку – Вп. 

За кінцеве положення точки В приймають середину відрізка Вл 
Вп. З цією метою приблизно на середині відрізка в землю 

забивають кілочок. Між точками Вл і Вп вкладують лінійку з 

міліметровими поділками і на верхній поверхні кілочка намічають 

середину відрізка. В отриманій точці олівцем наносять помітку і 

здійснюють контрольне вимірювання побудованого кута. 

Контрольне вимірювання виконують одним повним прийомом з 

записом результатів в журналі вимірювання горизонтальних кутів і 

обчисленням різниці ∆βк і між виміряним βк і проектним β 
значеннями кута. Величина різниці не повинна перевищувати 

значення подвійної точності відліку t, тобто ∆βк≤2t. 
Якщо ця умова виконується, то отриману точку В закріплюють 

на кілочку цвяхом. Якщо умова порушена, то побудову 

повторюють. 

Після завершення робіт представляють схему побудови і журнал 

вимірювання кутів. 

Приклад. Обчислення проектних значень: 

bп=ап+β=0°05,2´+60°00´=60°05,2´; 
bл=ал+β=180°04,8´+60°00´=246°04,8´. 
Контроль побудови: 

∆βк=βк–β=59°59,2´-60°00´=-0,8´ 
Умова виконана. 

Побудова прямого кута за допомогою рулетки. 

Дану побудову використовують при розмічувальних роботах під 

час будівництва земляних споруд, побудові поперечників до трас 

лінійних споруд та в інших видах робіт з невисокими вимогами до 

точності. При побудові рулетку вкладають в створі лінії MN 
(рис. 2), суміщають штрих 10 м з вершиною кута D і за штрихами 0 

і 20 м відмічають положення точок D і С. В точці В утримують 

нульову поділку рулетки, до ділення 20 м притискають цвях або 

шпильку і при натягнутому стані полотна рулетки проводять на 
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землі дугу. Аналогічним чином з точки С проводять другу дугу. 

Перетин їх (засічка) дасть шукану точку А. 

В тісних умовах міської забудови і при невисоких вимогах до 

точності виконують побудову прямого кута з використанням 

властивостей «єгипетського трикутника» зі сторонами, кратними 

відношенню 3:4:5. Для цього від вершини прямого кута D вздовж 

лінії MN відкладають відрізок, кратний 4, наприклад 8 м. Потім 

прикладають нульовий штрих рулетки до точки D і закріплюють 

його, а штрих, оцифрований 16 м, прикладають і фіксують на точці 

С. Після цього натягують рулетку, взявши її за штрих, кратний 3, 

тобто за штрих 6 м, і в місці перегину рулетки відмічають точку А. 

При цьому лінія AD буде перпендикулярна до лінії DC. 

 
Рис. 2. Схема побудови прямого кута: 

а – за допомогою рулетки; б – за „єгипетським трикутником” 

 

Опустити перпендикуляр за допомогою рулетки з точки А 

можна наступним чином. До точки А прикладають нульовий штрих 

рулетки і одним і тим же штрихом, наприклад 20 м, роблять засічки 

на прямій МN – точки В і С. Відрізок ВС вимірюють і ділять навпіл. 

Отримана точка D буде основою перпендикуляра. 

Роботи з побудови проектних кутів виконує частина бригади в 

складі 2-3 чоловік. Кожен послідовно виконує всі операції в якості 

виконавця, помічника і записатора. Після завершення робіт до 

побудови проектного кута приступають інші члени бригади. 

Точки на місцевості закріплюють дерев’яними кілками, в 

гладкий верхній зріз яких забивають невеликий цвяшок або 

наносять помітку ручкою. 

При побудові проектного кута сторони його повинні бути в 

межах 50-100 м. 
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При встановленні цілі в створ візирної осі теодоліта виконавець 

подає команди підняттям рук. 

Побудова проектного відрізка. 

Прилади та матеріали: стальна мірна стрічка з міліметровими 

поділками, динамометр, шпильки або цвяхи для фіксації кінців 

відрізків, термометр, комплект приладів для визначення 

перевищень або кутів нахилу, вішки, дерев’яні кілки для 

закріплення точок, кілки січенням 2×3 см, дерев’яна дошка або 

фанера розміром 10×15 см, зошит, лінійка з міліметровими 

діленнями, калькулятор, вимірник, олівці. 

При побудові проектного відрізка на місцевості задають початок 

відрізка – точку А і його напрямок АС (рис. 3). Потрібно на 

місцевості знайти таку точку В, щоб горизонтальне прокладення 

відрізка АВ мало проектне значення d. Величина горизонтального 

прокладення задається викладачем. 

 
Рис. 3. Побудова проектного відрізка з технічною точністю 

 

Побудову проектного відрізка з відносною похибкою порядку 
1:2000 починають з визначення температури мірного приладу, 

нахилу лінії або перевищення між її кінцями. 

Як і при лінійних вимірюваннях, за температуру повітря, яку 

визначають з похибкою 3-4°; при різниці температур компарування 

і вимірювання менше 8° поправку не враховують. Поправку δDt 

обчислюють за формулою (5). 

δDt = α (t-t0)D   (5) 

Для визначення кутів нахилу лінії використовують теодоліт або 

екліметр. При кутах нахилу менше 1,5° поправку не враховують. 

Перевищення визначають з похибками порядку 10-15 мм на 100 м 

віддалі. Поправку δDυ обчислюють за формулою (6), а δDh за (7). 

δDν=-2Dsin2(υ/2)    (6) 

δDh=-(h2/2D)    (7) 

A

B

D

d

h
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Поправку за компарування δDk визначають за (8). 

δDk=δlk (D/l0)   (8) 

Для визначення поправки за температуру вимірюють 

температуру t, а поправку обчислюють так: 

δDt = α (t-t0)D   (9) 

 

Довжину відрізка D на місцевості визначають так  

D=d–δDk–δDt–δDυ   (10) 

Приклад 1. Обчислити довжину відрізка, який необхідно 

відкласти на місцевості, щоб отримати проектний відрізок 

d=48,54 м, якщо поправка в довжину стрічки за компарування 20-

метрової стальної стрічки δt=+8,9 мм (стрічка довша за 

компаратор), температура компарування t0=20°, температура 

повітря при побудові t=8°C, а нахил лінії υ=2°12'. 

Поправки в довжину лінії обчислимо за формулами (8), (9), (10): 

δDk=+8,9 (48,5/20)=+22 мм =+0,022 м; 

δDt=12×10
-6

(8-20)×48,5=-7×10
-3

 м =-0,007 м; 

δDυ=-2×48,5 sin
2
(2°12'/2)=-36×10

-3
 м =-0,036 м. 

За формулою (12) 

D=48,54-0,022+0,007+0,036=48,56 м. 

Відповідь: D=48,56 м. 

Якщо на відрізку АВ є злами схилу, то поправку за нахил 

обчислюють частинами. 

Приклад 2: 

Обчислити поправку за нахил проектного відрізка d=48,54 м, 

якщо перша частина відрізка d1=25 м має перевищення h1=0,6 м, а 

на іншій частині перевищення рівне h2=1,2 м. 

Поправки за нахил обчислимо окремо для кожної частини за 

формулою (7): 

δDυ1=-h1
2/2d1=-0,6

2
/(2×25)=-0,007 м; 

δDυ2=-h2
2/2d2=-1,2

2
/(2×23,54)=-0,031 м. 

Поправка на всю довжину відрізка рівна 

δDυ=δDυ1+δDυ2=-0,007-0,031=-0,038 м. 

Отже, D1=25,01 м; D2=23,57 м. 

При побудові проектного відрізка мірну стрічку послідовно 

укладають в створі лінії АВ ціле число разів, а потім відкладають 

залишок r (див. рис. 4). Для отриманого вище прикладу D=48,56 м, 
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ціле число вкладень n=2, залишок r=8,56 м. Вкладання стрічки в 

створ здійснюють на око, а натягування – від руки. Отриману точку 

В закріплюють тимчасовим знаком. 

Для контролю побудови відрізок АВ вимірюють в зворотному 

напрямку. Результат контрольного вимірювання Dk не повинен 

відрізнятися від D більш чим на 1/2000. Якщо умова виконана, то 

точку В закріплюють постійним знаком. 

При перенесенні на місцевість об’єктів планування і забудови 

проектні відрізки як правило не перевищують довжини мірної 

стрічки. В цих випадках стрічку розміщують горизонтально, 

поправку за нахил не враховують, а проектний відлік проектують з 

стрічки на землю виском (рис. 8). 

 
Рис. 4. Побудова проектного відрізка за допомогою рулетки та 

виска. 

3.2.2 Побудова точки із заданою проектною висотою 

 

Для побудови на місцевості точки заданої проектної висоти Нпр. 

встановлюють нівелір і приводять в робоче положення (рис. 5). На 

точці з відомою висотою встановлюють рейку і знімають відлік „а” 

по чорній стороні. Визначають горизонт приладу (ГП) за 

формулою: 

ГП=Нпр+а.    (11) 
Знаходять проектний відлік bпр, який необхідно встановити на 

рейці в заданій точці, щоб п’ятка рейки відповідала проектній 

висоті Нпр. 

bпр=ГП-Нпр.    (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 
Рис. 5. Побудова точки із заданою проектною висотою 

Приклад винесення точки з заданою проектною висотою: 

Задано: Нпр.=114,650м; Нреп.=115,754м; 

Визначено: а=1461; ГП=Нреп.+а=115,754+1,461=117,215 м; 

b=ГП–Нпр.=117,215-114,650=2,565 м=2565 мм. 

 

3.2.3 Побудова лінії і площини заданих ухилів 

 

Завдання перенесення на місцевість лінії і площини заданих 

ухилів виникає під час будівництва лінійних споруд (доріг, 

трубопроводів і ін.), а також аеродромів, міських майданчиків 

тощо. 

Перший спосіб. На місцевості закріплюють точки з відомими 

висотами 1 і 2, відповідно початок і кінець заданого ухилу. У 

створі лінії АВ закріплюють проміжні точки К1, К2 (рис. 6). 

Використовуючи сталеву стрічку вимірюють віддалі від точки 1 до 

проміжних точок Кі. Висоти проміжних точок обчислюють за 

формулою (13) 

НКі=Н1+і×dі,   (13) 

де dі – горизонтальні прокладення між проміжними точками Кі та 

початковою точкою 1; 

і – заданий ухил. 
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Обчислені висоти точок Кі виносять на місцевість способом, 

вказаним у п.3.2.2. 

Якщо висота кінцевої точки невідома – її можна обчислити. Для 

цього необхідно мати в якості вихідних даних висоту початкової 

точки, проектну довжину, ухил. Щоб винести проектний ухил в 

кінцевій точці, необхідно поставити нівелір на середині лінії, 

привести його в робочий стан та зняти відлік рейки, яка 

встановлена на початковій точці лінії. Відлік на кінцевій точці 

обчислюють за формулою: 

 

b=a  i d/1000; 

де: і  проектний ухил лінії; d – проектна довжина лінії, а – відлік 

на початковій точці лінії. 

 

 
Рис. 6. Схема побудови лінії заданого ухилу 

 

Другий спосіб. На місцевості закріплюють точки 1 і 2 з відомими 

висотами (рис. 6). У точці 1 встановлюють теодоліт або нівелір. 

Визначають його висоту і. В точці 2 встановлюють рейку і 

наводять зорову трубу на висоту приладу і. Такого положення 

нівеліра досягають за допомогою піднімальних гвинтів, а теодоліта 

– за допомогою нахилу зорової труби. Потім рейку встановлюють в 

будь-якій точці на лінії 1-2 і за командою спостерігача рейку 

піднімають вверх чи опускають вниз, так щоб відлік на рейці був 

рівним висоті приладу і. На цій висоті забивають дерев’яний кілок, 
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верх якого відповідає лінії заданого ухилу. Для контролю рейку 

ставлять на кілок, якщо відлік рівний висоті приладу і, то верх 

кілка фіксує лінію з заданим ухилом. 

Під час винесення похилої площини, перш за все потрібно 

винести на місцевість планове і висотне положення точок A, B, C і 

D. Ці точки позначають межі певної площини (див. рис. 7) а також 

планове положення вершин квадратів. Потім проводять 

розмічування по висоті всіх внутрішніх точок методами, згаданими 

вище. 

 
 

Рис. 7. Схема побудови площини заданого ухилу 

 

 

4. Інженерні задачі, які вирішуються на будівельному 

майданчику 

 

Перелік завдань: 

1.Підготовка проектних даних і перенесення проекту споруди 

на місцевість в плановому положенні; 

2.Вертикальні геодезичні роботи: 

а) передача відмітки на дно глибокого котловану; 
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б) передача відмітки на верхні поверхи будівлі. 

3. Перевірка установки опор і колон у вертикальне положення. 

 

4.1 Підготовка проектних даних і перенесення проекту 

споруди на місцевість в плановому положенні 

 

Робота з виносу в натуру осей споруди виконується після 

складання плану будівельної ділянки. На плані викреслюють 

червоним кольором основні (габаритні) осі проектної будівлі 

прямокутної форми, враховуючи ситуацію місцевості. Розміри 

будівлі - довжина від 30м до 60м, ширина - від 10м до 15м (рис. 8). 

 
Рис. 8. Схема винесення кутів будівлі 

Точки перетину основних осей (кути будівлі) повинні 

розташовуватися на деякій відстані (не менше 20м) від пунктів 

знімальної основи. 

Підготовку проектних даних здійснити графоаналітичним 

способом. Полярні координати осьових точок А і В (d1, β1, d2, β2) 

отримати з рішення зворотної геодезичної задачі. Для цього 

прямокутні координати точок А і В графічно визначити за планом, 

а координати вершин теодолітного ходу 1 і 2 (рис. 8) взяти з 

відомості обчислення координат. З цієї ж відомості виписати 

дирекційний кут сторони 1-2. 
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Креслення скласти за даними відомості обчислення координат. 

На ньому показати найближчі пункти геодезичної основи (вершини 

теодолітного ходу), все розмічувальні елементи, а також самі 

розміри запроектованого будинку і його діагоналі для подальшого 

контролю розмічувальних робіт. При цьому проектні елементи 

показати червоним кольором, а існуючі на місцевості елементи - 

чорним. 

Винесення в натуру осьових точок А і В виконати способом 

полярних координат згідно розмічувального креслення. Для цього 

винести в натуру розраховані проектні кути β1 і β2 та проектні 

відстані d1 і d2. Для контролю виміряти побудовану лінію АВ і 

порівняти з проектною. Допустима розбіжність до 1/2000 від 

проектної довжини лінії. 

Потім теодоліт встановити послідовно в точках А і В і 

побудувати прямі кути щодо сторони АВ. Відкласти ширину 

будівлі АD і ВС. Для контролю виміряти діагоналі АС і ВD та 

порівняти з розрахунковими значеннями. Розбіжності допустимі до 

1/2000 відносно довжини діагоналей. Здати закріплення осі будівлі 

викладачеві в полі. 

Звітні документи: 

1. Розмічувальне креслення. 

2. Рішення зворотної геодезичної задачі у відомості обчислення 

координат. 

 

4.2 Вертикальні геодезичні роботи 

 
а) Передача відмітки на дно глибокого котловану. Якщо 

глибина котловану менше 2м, нівелювання проводиться з бровки 

котловану. При більшій глибині котловану на дні закладають 

робочий репер і передають на нього відмітку від реперів нівелірної 

мережі будівельного майданчика. Завдання вирішується методом 

геометричного нівелювання з використанням двох нівелірів 

одночасно, і сталевої рулетки з вантажем на кінці, яка підвішується 

на кронштейні (рис. 9). 
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Рис. 9. Передача відмітки на дно глибокого котловану 

З одного боку котловану встановлюють кронштейн і підвішують 

до нього прокомпаровану рулетку нулем вгору. До іншого кінця 

рулетки прикріплюють вантаж масою 10кг і занурюють його у 

відро з в'язкою рідиною. За допомогою двох нівелірів, вгорі і внизу 

котловану, беруть одночасно відліки  b1 і  b2 по рулетці і потім 

відліки за рейками, що стоять на реперах вгорі і на дні котловану. 

Відмітку репера на дні котловану обчислюють за формулою: 

                                   Нрп2=Нрп1+а-(c-d)-b                           (14) 

Контроль правильності передачі позначки здійснюється шляхом 

визначення позначки нижнього репера повторно. Розбіжність в 

висотах репера №2 не повинні бути більш 4мм. Береться середнє 

значення. 

Якщо різниця температур при компаруванні рулетки і передачі 

позначки на дно котловану більше 8°, то в виміряну різницю 

відліків по рулетці (c і d) слід вводити поправку за температурне 

розширення: 

∆b=α(c–d)(t–t0),   (15) 
де α=12 10-6 м/град – коефіцієнт температурного розширення 

сталі. 

Документи для звіту: схема передачі відмітки на дно котловану 

з цифровими результатами. 
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б) Передача відмітки на верхні поверхи будівлі (монтажні 
горизонти). 

Завдання вирішується аналогічно як вище описано, (див. рис. 

10): 

                             Нрп2=Нрп1+а+(c-d)-b                           (16) 

 
Рис. 10. Передача відмітки на верхні поверхи споруди 

 

 

Звітні документи: Схема передачі відмітки на монтажний 

горизонт з цифровими результатами. 

 

4.3 Перевірка встановлення колон та опор у вертикальне 

положення 

 

Вертикальність колон та опор високих споруд перевіряється 

двома теодолітами, встановленими по двох взаємно 

перпендикулярним напрямам до колони або опори (рис.11). 
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Рис.11. Перевірка встановлення колон та опор у вертикальне 

положення 

 

Вертикальна нитка сітки зорової труби обох теодолітів 

наводиться на середину колони або опори у верхній частині. 

Середини колон або опор вгорі і внизу ще перед установкою 

розмічають помітками. Якщо обидва напрямки проекції верхніх 

рисок збігаються з нижніми відмітками – колона або опора 

встановлена вертикально. Величина відхилення між проекцією 

верхньої та нижньої рискою є лінійною величиною нахилу колони 

або опори за відповідним напрямом. Якщо величину нахилу 

потрібно визначити в градусній мірі, то величину розбіжності 

проекції верхньої та нижньої рисок ділять на висоту споруди та 

отримують тангенс кута нахилу, за яким і визначають величину 

кута нахилу споруди. Для контролю вертикальність споруди 

перевіряють при двох положеннях вертикального кола теодоліта 

КП і КЛ, далі беруть середнє значення. 

Цей же метод спостережень може бути застосований для 

визначення кренів висотних споруд баштового типу, димових труб, 

щогл і т.д. 
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Звітні документи: Схема перевірки вертикальності споруди, 

результати спостережень з обчисленням величин відхилень. 

 

5. Рішення інженерно-геодезичних задач в будівництві 

5.1. Визначення висоти споруди 

 

Встановлюють теодоліт на віддалі більшій за саму споруду. 

Стрічкою вимірюють віддаль між теодолітом і спорудою. 

Визначають місце нуля теодоліта. Визначають кути нахилу ν1 і ν2 

візирного променя на верхню і нижню точки споруди (рис. 12). 

Обчислюють h1 і h2 за формулами: 

h1=d tgν1      

h2=d tgν2    (17) 

h=h1+h2      

 

 

 
Рис. 12. Визначення висоти споруди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

1:		КЛ� � 2055�											2:			КЛ� � �050� 

					КП� � �2125�													КП� � 029� 

�� �
2055� � ��2125��

2
� 2110� 

�� �
�050� � 029′

2
� �039.5� 

! � " ∙ �tan �� ' tan ��� � 71.02�tan 2110� ' tan��039.5���
� 28.32 

 

5.2 Визначення недоступної віддалі 

 
В геодезичній практиці доводиться визначати віддаль між 

точками місцевості, які розділені перешкодою (яр, ріка). Цю 
віддаль неможливо виміряти звичайною мірною стрічкою чи 
рулеткою. 

 

 
Рис. 13. Визначення віддалі до недоступної точки 

 
Нехай потрібно визначити віддаль S між точками 1 і Р (рис. 4.1). 

На місцевості вимірюють рулеткою чи мірною стрічкою базис b 

між точками 1 і 2. Довжина цього базису повинна бути такою, щоб 

кути у трикутнику, що утворився, були рівними приблизно 60
о
. 

Теодолітом вимірюють кути β1, β2. 

В сторону від заданого напрямку відкладають базиси d1 та d2. 
Теодолітом вимірюють горизонтальні кути способом прийомів. 

Відкладені на місцевості базиси виміряють сталевою стрічкою в 

двох напрямках. Після проведених знімань недоступну віддаль 

обчислюють за теоремою синусів. Розходження між двома 
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визначеннями неприступної віддалі допускається не більше 1:1000. 

Якщо розходження допустиме, то з двох значень d виводять 

середнє арифметичне. Розглянемо приклад. 

1. Дано: b1=98,15 м; <β1=50°44′; <β2=88°50′ (рис. 13). 

Знайти: S1. 

Розв’язання: 

'5440'5088'4450180180 211

ooooo =−−=−−= ββγ  

;
sinsin 2

1

1

1

βγ

Sb
=  =>

1

21
1

sin

sin

γ

β⋅
=

b
S   (18) 

.88,149
'5440sin

'5088sin15,98
1 мS =

⋅
=

o

o

  (19) 

2. Дано: b2=93,03 м; <β3=102°06′; <β4=40°31′. 

Знайти: S2. 

Розв’язання: 

'2337'3140'06102180180 432

ooooo =−−=−−= ββγ  

;
sinsin 3

2

2

2

βγ
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2

32
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=
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==

∆
=
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fвідн  

Відповідь: 149,85 м. 

 

5.3 Визначення вертикальності споруди 

 

Завдання: встановити вертикальність башти розташованої 

поблизу корпусу №7 НУВГП. 

Під час даної роботи потрібно встановити вертикальність башти 

розташованої поблизу корпусу №7 НУВГП. 

Спосіб №1. 
Вихідні дані: 
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Хм=1000,000м 
Ум=1000,000м  

   На відстані більше 3Н встановлюють на точці з відомими 

координатами електронний тахеометр та орієнтують його за 

відомим напрямом (дирекцій ним кутом). Потім виконують 

наступні вимірювання: 

• визначають значення напрямку за ГК (горизонтальним кругом) 

на правий край споруди (по дотичній); 

• визначають значення напрямку ГК  на лівий край споруди (по 

дотичній); 

• визначають середнє значення напрямку, розділивши різницю 

напрямків навпіл; 

• встановивши електронний тахеометр за даним напрямком 

визначили горизонтальне прокладання лінії d, виміряної до 

споруди; 

Такі ж самі дії виконали для нижнього, середнього та верхнього 

поясу споруди. 

Результати вимірювань: 

Для нижнього поясу: 
ГКпр.= 311˚04’55’’ 

ГКлів.= 309˚25’29’’ 

β1=1˚39’26’’ 

β1/2=0˚49’43’’ 

ГКсер.1=309˚15’12’’ 

d1=97,968. 

Для середнього поясу: 
ГКпр.= 311˚02’40’’ 

ГКлів.= 309˚29’33’’ 

β2=1˚33’07’’ 

β2/2=0˚46’33,5’’ 

ГКсер.2= 310˚16’6,5’’ 

d2=98,044м. 

Для верхнього поясу: 
ГКпр.= 311˚01’51’’ 

ГКлів.= 309˚32’44’’ 

β3=1˚29’07’’ 

β3/2=0˚44’33,5’’ 
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ГКсер.3=310˚17’17,5’’ 

d3=98,089м. 

Радіус споруди обчислюється за формулою: 

R =	)∗+,-./�
�0+,-./�

;    (21) 

R1 =	12,145∗+,-˚71’79’’
�0+,-˚71’79’’

� 1,438	м; 

R2 =	15,77∗+,-˚74’99,<’’
�0+,-˚74’99,<’’

� 1,346м; 

R3 =	15,54∗+,-˚77’99,<’’
�0+,-˚77’99,<’’

� 1,288	м; 
Застосувавши формули передачі дирекційного кута, визначили 

дирекційні кути наступних напрямків: 

αм2- ср1= 310˚15ʹ12ʹ ; 
αм2-ср2=310˚16ʹ06,5ʹ; 
αм2-ср3=310˚17´17,5ʹ; 
За значеннями дирекційних кутів та відстанню (d+R) визначили  

прирости до координати точок О1,О2,О3: 

∆Х1= 99,406*cos 310˚15ʹ12ʹ =64,233 м; 
∆Y1= 99,406* sin 310˚15ʹ12ʹ =-75,866 м; 
∆Х2= 99,390 *310˚16ʹ06,5ʹ=64,243 м; 
∆Y2= 99,390* sin 310˚16ʹ06,5ʹ=-75,837 м; 
∆Х3= 99,377 * cos 310˚17´17,5ʹ= 64,260 м; 
∆Y3= 99,377 * sin 310˚17´17,5ʹ= -75,805 м; 
 

Обчислення координат точок О1,О2,О3: 

Х1= Хм+ ∆Х1= 1064,233м; 
Y1= Хм+ Y1= 924,134м; 
Х2= Хм+ ∆Х2 = 1064,243м; 
Y2= Хм+ Y2 =924,163м; 
Х3= Хм+ ∆Х3=1064,260 м; 
Y3= Хм+ Y3= 924,195 м. 

Знаходження різниць координат центрів: 

∆Х1-2 =0,010м; 
∆У1-2 =0,029м; 
∆Х1-3 =0,027м; 
∆У1-3 =0,061 м; 
∆Х2-3 =0,017м; 
∆У2-3 =0,032м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Обчислення довжин векторів між центрами: 

d1-2 =>�0,010�² ' �0,029� =0,031 м; 

d1-3 =>�0,027�� ' �0,061�� =0,066м; 

d2-3 =>�0,017�� ' �0,032�� =0,036м; 

 

Спосіб №2. 
 Під впливом нерівномірних осідань фундаменту, вітрових 

навантажень, нерівномірного нагрівання з різних сторін 

вертикальна вісь споруди може відхилитися від вертикального 

положення. Величина крену визначається кутом між вертикальною 

віссю споруди та прямовисною лінією, а також довжиною відрізка 

між проекцією верхньої точки осі споруди та нижньою точкою цієї 

осі. Числові характеристики крену можна отримати за допомогою 

теодоліта методом вертикального проектування. 

На місцевості обирають тверді точки Р1 й Р2 так, щоб відрізки 

ОР1 і ОР2, які проходять через центр О нижньої частини споруди, 

утворили прямий кут (рис. 14). 

 
Рис. 14. Визначення величини крену вертикальної споруди 

 
Теодоліт встановлюється на точці Р1; до нижньої частини 

споруди уздовж лінії ОР2 симетрично відносно до точки про 

вкладається нівелірна рейка з сантиметровими поділками. 

Теодоліт наводяться на точку 0', що лежить на осі споруди у 

верхній частині. Потім при закріпленому гвинті алідади труба 

опускається і візується на рейку. За вертикальної нитки труби 

береться відлік по рейці з точністю до міліметрів. Береться також 

відлік по рейці, що відповідає положенню нижньої точки осі яка 
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спостерігається. Різниця цих відліків дасть нам лінійну складову 

крену в одній площині ∆ℓ1. Для усунення впливу колімаційної 

помилки величина ∆ℓ1 визначається двічі, при двох положеннях 

круга теодоліта. За остаточне значення лінійної складової крену 

∆ℓ1 береться середнє значення. 

Для визначення лінійної складової нахилу в перпендикулярній 

площині ∆ℓ1 теодоліт встановлюють у точці Р2, рейку розміщують 

в створі лінії ОР1. Порядок вимірювання ∆ℓ2 аналогічний 

визначенню ∆ℓ1. Величина і кут крену споруди Q і φ обчислюються 

за формулами 

 

Q =√((∆ℓ1)
2+(∆ℓ2)

2   
(22) 

φ=arctg (Q/h)    (23) 

де h – висота споруди. 

 

 

6. Виконавча зйомка конструкцій споруди 

 

Виконавча зйомка виконується на споруджуваних або 

завершених спорудах з метою виявлення всіх відхилень від 

проекту, допущених при будівництві, і для визначення фактичного 

положення споруди і його частин і конструкцій в плані та по 

висоті. 

Виконавчі зйомки споруд проводяться в міру завершення 

окремих етапів будівництва, наприклад, після підготовки 

котловану, будівництва фундаменту і далі після зведення кожного 

поверху (ярусу). Мета таких виконавчих зйомок - коригування 

виконаних робіт для забезпечення якісного монтажу збірних 

елементів на наступних етапах будівництва. Для графічного 

вираження результатів виконавчої зйомки часто використовують 

більш крупні масштаби, наприклад 1:200 або 1:100. Для 

характерних точок споруд (кути будівель, колодязі і т.д.), які в 

подальшому можуть бути використані як геодезичні опорні точки 

для прив'язки або виносу проекту в натуру, визначають аналітично 

їх координати (Х, Y) і відмітки H і виписують їх на виконавчій 

документації.  

Геодезичної основою виконавчих зйомок може бути 

розмічувальна мережа будівельного майданчика, а в межах будівлі 
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або споруди - розмічувальні осі, репера і марки, закріплені на 

споруді або її частинах. 

Результати виконавчої зйомки будівель і споруд найчастіше 

показують на виконавчих схемах, які виконуються на копіях 

робочих креслень. На виконавчих схемах стрілками і цифрами 

показуються напрямки і величини в мм відхилень деталей і 

конструкції будівель та споруд від проектного положення. 

Цифрами зі знаками «+», «-» показуються завищені або занижені 

оцінки в мм щодо проектних відміток. На рис. 14 показаний один 

елемент виконавчої схеми планового і висотного положення 

стаканів - фундаментів під залізобетонні колони. Стрілками 

показані напрямки, а цифрами біля них - величини переміщення 

колон для їх установки в проектне положення. У центрі зображення 

стакана виписується зі знаком «+» підвищення або зі знаком «-» 

пониження опорної поверхні стаканів щодо проектної відмітки. 

 
Рис.14. Виконавча схема (фрагмент) планового і висотного 

положення фундаментів під залізобетонні колони 

 

На рисунках 15, 16 показані результати виконавчої зйомки 

відхилень вершин паль від проектної висоти та планового 

положення. 
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Рис.15. Схема відхилень вершин паль від проектної висоти 
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Рис.16. Схема відхилень вершин паль в плані 
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