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ВСТУП 
 

Дисципліна “Автоматизація виробничих процесів у 

землевпорядкуванні” вивчається студентами спеціальності “Землеустрій та 
кадастр” на п’ятому курсі денної та шостому курсі заочної форм навчання. 

Важливим етапом засвоєння цієї дисципліни є виконання 

розрахунково-графічної роботи „Побудова топографічного плану 

автоматизованими методами”. 

Мета розрахунково-графічної роботи – засвоєння та поглиблення знань 

з питань використання автоматизованих технологій для створення 

геодезичних мереж, виконання наземних знімань та побудови 

топографічних планів.  

Розрахунково-графічна робота складається з наступних частин  

1. Теоретична частина 

1.1. Суть методу електронно-блокової тахеометрії 
2. Розрахункова частина 

2.1. Рішення трикутників 

2.2. Обчислення координат станцій і зв’язних точок 

2.3. Обчислення висот точок 

3. Побудова топографічного плану 

3.1. Передача даних в пакет прикладних програм „Digitals” 

3.2. Побудова планових об'єктів топографічного плану 

3.3. Моделювання горизонталей 

3.4. Оформлення і друк фрагментів топографічного плану 

Завдання на виконання розрахунково-графічної роботи видає викладач 

на спеціальному бланку, де вказується зміст розрахунково-графічної 
роботи та варіант вихідних даних. Вихідними даними для виконання 

роботи є результати наземного знімання електронним тахеометром: 

- студенти денної форми навчання виконують наземне знімання 

індивідуально під час лабораторних занять; 

- для студентів заочної форми навчання результати знімання (абриси,  

координати вихідних пунктів за № варіанту, точність і спосіб вимірювання 

кутів і ліній) приведені в додатках 1 і 2. 
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1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ 

 

Суть методу електронно-блокової тахеометрії 
Застосування електронно-цифрових приладів в значній мірі модифікує 

традиційні технології виконання геодезичних робіт і, як наслідок, веде до 

появи якісно нових методів. Яскравим прикладом цьому може служити 

метод електронно-блокової тахеометрії. Широке й ефективне застосування 

цього методу стало можливим завдяки впровадженню в геодезичну 

практику електронних тахеометрів “Total Station” та потужних програмних 

продуктів з обробки результатів наземного знімання.  

Суть методу електронно-блокової тахеометрії викладена в наступних 

положеннях. 

Територія, що підлягає зніманню, ділиться на блоки (рис.1). На рис.1: 

А, Б, В – вихідні пункти. Знімання в межах блоку ведеться з однієї станції. 
На кожній станції (A, S1-S4, B) спостерігається мінімум 4 зв’язні точки (1, 

2, …, 10), які вибираються на границях блоків. В якості зв’язних (точки 1, 

2, …, 10), вибирають чіткі тверді контурні точки (люк, опора ЛЕП, ріг 
будинку, бордюру, окреме дерево та ін.). Не обов'язковою є видимість між 

сусідніми станціями і не обов'язковим є їх спостереження. Станції на 
місцевості не закріплюються, що дозволяє уникнути трудомісткої операції 
центрування приладу і небезпеки втрати пунктів. 

 

Знімальна мережа (станції та зв’язні точки) за способом створення є 
лінійно-кутовою, так як на зв’язні точки вимірюють кути і лінії, в зв'язку з 
чим зменшуються вимоги до геометрії мережі в порівнянні з 
тріангуляційною. При зрівноваженні необхідно враховувати кореляційну 

залежність лінійних і кутових вимірів. В обробку включаються результати 
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лінійних обмірів споруд. Положення пікетів визначається полярним 

способом. 

При необхідності повторних спостережень в блоці, тахеометр не 

обов'язково повинен встановлюватися на тому самому місці; при цьому 

вимагається повторне спостереження всіх пікетів даного блоку і 
перезрівноваження знімальної мережі для отримання нових координат 
станції. 

Серед переваг методу варто виділити такі:  
- зменшується кількість станцій; 

- є можливість переривання роботи в будь-який момент, але після 

закінчення спостереження даного блоку; 

- свобода виконавця у виборі місцеположення станцій; 

- відпадає необхідність пошуку закріплених пунктів, так як вони просто 

відсутні; 
- відпадає необхідність в орієнтуванні “нуля” лімба на початковий 

напрямок. 

Обробка результатів знімання виконується у три етапи: 1-й етап – 

попереднє опрацювання – отримання наближених координат станцій і 
зв’язних точок; 2-й етап – строге зрівноваження мережі і 3-й етап - 

побудова плану земельної ділянки. 

 

 

 

 

 

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ 

Для такого типу мереж (рис.3, табл.1) даних, котрі отримані після 

завершення польових робіт недостатньо для зрівноваження. Тому 

необхідне попереднє опрацювання результатів вимірювань, по закінченню 

якого отримують наближені значення координат станцій та зв’язних точок. 

Дана задача розбита на два етапи. Перший – рішення трикутників і 
обчислення горизонтальних кутів на зв’язних точках, а другий – 

вирахування наближених координат станцій і зв’язних точок, як координат 
пунктів теодолітних ходів. 
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Таблиця 1 

Результати вимірювань 

Станція 

стояння 

Ім’я точки 

спостереження 

Виміряні значення 

напрямків 

(град. мін. сек.) 

віддалей 

(м) 

перевищень 

(м) 

100 

101 0    00    00   

9 155    05    54 56.45 +2.526 

10 184    45    54 67.54 +2.289 

ст.4 

9 0    00    00 85.89 -1.106 

7 241    53    56 48.41 -0.051 

8 251    06    38 43.78 +0.132 

10 340    38    24 63.38 -1.319 

ст.3 

7 0    00    00 31.30 +0.437 

5 91    04    34 48.55 +0.020 

6 152    53    58 14.55 -0.193 

8 347    49    58 24.85 +0.611 

ст.2 

5 0    00    00 13.99 -0.141 

3 225    41    07 48.17 -1.819 

4 294    01    34 18.04 -0.081 

6 341    28    04 56.65 -0.359 

ст.1 

3 0    00    00 86.88 -1.345 

1 91    27    18 44.51 -3.842 

2 106    25    31 46.20 -3.707 

4 339    55    18 48.19 +0.380 

200 

201 0    00    00   

2 192    12    46 28.50 -0.065 

1 214    52    45 30.97 -0.208 
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Рис.3 
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2.1. Рішення трикутників 

Розглянемо фрагмент знімальної мережі між двома сусідніми станціями 

(див. 1-й рисунок табл.2). Із результатів вимірювань відомими є значення 

горизонтальних кутів 
21 , ββ  та горизонтальних прокладень ліній: S1, S2, S3, 

S4. Для подальшої обробки необхідно знати значення горизонтальних кутів 

на зв’язних точках 
41

γγ ÷ . Для цього спочатку потрібно визначити довжину 

сторони b. Її значення вираховують двічі: з трикутників 1-2-200 та 1-2-СТ1.  

243

2

4

2

3121

2

2

2

1 cosSS2SSb,cosSS2SSb ββ −+=′′−+=′ (1) 

За кінцеве значення беруть середнє арифметичне  

2/)bb(b ′′+′=     (2) 

Значення кутів 
41

γγ ÷  можна обчислити, застосовуючи теорему синусів 

або косинусів. Але більш точне (для кутів близьких до 90˚) і однозначне 

визначення цих кутів забезпечує формула тангенса половинного кута. 
Для трикутника 200-2-1  

)Sp(p

)Sp)(bp(

2
tg

1

21

−

−−
=

γ
,  

)Sp(p

)Sp)(bp(

2
tg

2

12

−

−−
=

γ
 (3) 

де 2/)bSS(p 21 ++=  - півпериметр трикутника, 21 і γγ  - кути, 

протилеглі сторонам S1 і S2. 

Аналогічні обчислення виконують для всіх чотирикутників. Результати 

вимірювань і обчислень зводять в таблицю 2. 

Контролем правильності обчислень служить формула 

0000360432121 ′′′=+++++ oγγγγββ   (4) 

Через наявність похибок вимірювань рівність (4) не буде точно 

виконуватись. 

В нормативній літературі відсутні допуски на величини 

bbb ′′−′=∆     (5) 

і 

0000360F 432121
′′′−+++++= oγγγγβββ   (6) 

За дослідженнями авторів [2] точність визначення довжини b може бути 

вдвічі гіршою ніж точність вимірювання ліній електронним тахеометром, 

тому на значення b∆  можна накласти обмеження 

Sm6b ≤∆ ,      (7) 

де Sm - середня квадратична похибка вимірювання віддалей тахеометром. 
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При несприятливих умовах (витягнутий трикутник, малі віддалі від 

приладу до зв’язної точки) похибка визначення кутів γ  може сягати кількох 

мінут (при середній квадратичній похибці вимірювання кута - 5 ′′ ) [2], а 
кутова нев’язка (6) – і перевищувати десять мінут, тому автори [2] 

пропонують обмежити мінімальне значення кута на станції між зв’язними 

точками 30˚. 

 

Таблиця 2. 

 

Схема 

Значення 

виміряних 

величин 

обчислених 

величин 

 β1 = 22°39'59'' b' =11,934998м 

β2 = 14°58'13'' b'' =11,934915м 

S1 =30,97м b =11,934956м 

S2 =28,50м γ1= 90°22'28'' 
S3 =44,51м γ2= 66°57'33'' 

S4 =46,20м γ3= 74°26'39'' 
 γ4= 90°35'08'' 

β1+ β2+ γ1+ γ2+ γ3+ γ4= 360°00'00'' 

 β1 = 20°04'42'' b' =44,786401м 

β2 = 68°20'27'' b'' =44,769762м 

S1 =86,88м b =44,778081м 

S2 =48,19м γ1= 138°16'13'' 

S3 =48,17м γ2= 21°39'59'' 

S4 =18,04м γ3= 89°38'22'' 
 γ4= 21°59'36'' 

β1+ β2+ γ1+ γ2+ γ3+ γ4= 359°59'19'' 

 

2.2. Обчислення координат станцій і зв’язних точок 

Коли відомі кути на зв’язних точках, то знімальна мережа (рис.3) 

перетворюється на мережу двох теодолітних ходів. Перший проходить через 
зв’язні точки з парними номерами: 201-200-2-ст1-4-ст2-6-ст3-8-ст4-10-100-

101, другий – через зв’язні точки з непарними номерами: 201-200-1-ст1-3-

ст2-5-ст3-7-ст4-9-100-101. Зрівноваження ходів виконується традиційним 

способом на стандартному бланку. Можливе зрівноваження теодолітних 

ходів за допомогою спеціалізованих програмних пакетів таких як “Інвент-
град”, „Credo”, чи інших. 

Обидва ходи повинні задовільняти таким показникам точності: 
кутова нев’язка 

3S  
1S  

4S  2S  

2β

1 

200

b 

3γ  

2γ  
4γ  

1γ

1β  
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2β  
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4S  
2

S  3γ  
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n5.1f ′≤β     (8) 

відносна похибка ходу  

1000

1

Р

f АБС ≤ ,    (9) 

де n – кількість точок ходу, АБСf  - абсолютна нев’язка ходу, P – довжина 

ходу. 

Заключним контролем точності вирахування наближених координат є 
приблизна рівність значень координат однойменних станцій, отриманих з 
різних ходів. 

Для строгого зрівноваження знімальної мережі за наближені значення 

координат станцій приймають середнє арифметичне із двох значень 

2/)XX(X СТСТСТ ′′+′=        2/)YY(Y СТСТСТ ′′+′=               (10) 

де СТСТ Y,X ′′  і СТСТ Y,X ′′′′  - значення координат станції, отримані відповідно з 

першого та другого ходів. 

Строге зрівноваження такої знімальної мережі (як лінійно-кутової) 
виконують в програмних пакетах „Інвент-град”, „Credo”, чи інших. 

 

2.3. Обчислення висот точок 

При аналізі висотної нівелірної мережі варто врахувати, що знаки 

перевищень, приведених в таблиці 1 (останній стовпчик) відповідають 

напрямку „від станції до 

зв’язної” (рис.4).  

Зрівноваження ніве-
лірної мережі рекоменду-

ється виконувати або 

способом послідовних на-

ближень, або способом  

полігонів проф. 

В.В.Попова [1]. 

Можливе строге зрі-
вноваження даної мережі в 

програмних пакетах 

„Інвент-град”, „Credo”, чи 

інших. 
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3. ПОБУДОВА ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ 

 

3.1. Передача даних знімання на ЕОМ 

Студенти денної форми навчання виконують знімання електронним 

тахеометром 3Та5. Результати польового знімання зберігаються в карті 
пам'яті тахеометра (в файлі 3Та5.txt), на яку можна записати дані про 11000 

пікетів. Результати знімання можна передати в ЕОМ або в форматі програми 

CREDO, або в форматі програми 3Та5. Передача даних в форматі програми 

3Та5 здійснюється в такому порядку: 

1. За допомогою спеціального інтерфейсного кабеля 2Та5-сб26 

приєднують тахеометр до персонального комп’ютера. 
2. Для обміну даними встановлюють тахеометр в режим зв’язку з 

комп’ютером: MENU*UTILITIES/ TOOLS /PC ON LINE 

3. Запускають програму 3Та5.exe. 

4. Виконують команду „Читання/3Та5/Формат 3Та5”. 

5. Вибирають необхідний файл з карти пам’яті, вказують скільки рядків 

потрібно переписати на комп’ютер і куди зберегти новий файл. 

 

3.2. Створення DAT файлу 

Результати наземного знімання, передані з 3Та5, зберігаються в 

текстовому файлі (*.txt). Для передачі в програму „Digitals” необхідно 

змінити структуру цих даних. Імпорт текстових даних в ППП “Digitals” може 

бути здійснений в двох форматах ASCII файлу чи DAT файлу. Автори 

рекомендують виконати цю операцію в форматі DAT file (NXYZ), в якому 

зберігається прийнята при зніманні нумерація точок. 

Файл повинен містити номери точок та їх координати, розділені пробілом, 

кожна точка займає один рядок тексту: 

N1    X1     Y1     Z1 

N2    X2     Y2     Z2 

....     ....      ....       .... 

Nn    Xn     Yn     Zn 
При зчитуванні програмою DAT файлу кожна точка заноситься в окремий 

об’єкт. 
При створенні DAT файлу необхідно дотримуватись таких вимог: 
1. Редагування можна здійснювати в програмах Microsoft Word, Блокнот 

або інших. 

2. Номер точки не повинен містити крапок, ком, інших розділових знаків. 

3. В координатах X, Y, Z розділовим знаком дробової частини повинна 

бути крапка. 
4. Кожен рядок запису, який відповідає одному пікету повинен 

відділятися переходом на новий рядок („ENTER”). 
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5. Значення номеру і кожної координати повинні розділятися пробілом 

(може бути декілька). 
6. При відкритті вихідного файлу 3Та5 вся інформація буде записана у 

вигляді одного довгого рядка. Для видалення непотрібних даних ефективно 

використовувати кнопку „Ctrl”, або команду „Замінити” з меню „Правка”. 

7. Після того, як необхідна структура файлу сформована, потрібно 

зберегти файл з текстовим розширенням *.txt  (звичайний текст). 
8. Змінити розширення *.txt на *.dat (наприклад з допомогою Windows 

Commander). 

 

3.3. Створення шаблону карти в „Digitals” 

Шаблон карти – це карта, яка не містить жодного об’єкту, але має 
сформовану бібліотеку шарів, умовних знаків і семантичних характеристик 

(параметрів шару).  

В нових версіях „Digitals” є спеціальна команда відкриття шаблону з 

піктограмою , при натисненні на трикутник з’являється список 

доступних шаблонів  . Щоб додати в список новий шаблон потрібно 

створити шаблон за описаним нижче способом і зберегти файл з шаблоном в 

папку „Digitals\Templates”. 

Порядок створення шаблону: 

1. Відкрити існуючу карту (розширення векторної карти dmf) потрібного 

масштабу (зразки карт знаходяться в каталозі „Digitals\Maps”). 

2. Зберегти карту з допомогою команди „Файл/Зберегти як”. 

3.  Командою з контекстного меню „Помітити все” або піктограмою 

 виділити всі об’єкти і з контекстного меню виконати команду 

„Видалити” 

4. За допомогою команди „Карта/Властивості” або піктограми  

викликати вікно „Властивості карти” (рис. 5) і заповнити необхідні дані:  
- масштаб карти, 

- розміри внутрішньої рамки (для масштабів 1:500 та 1:1000 стандартний 

розмір 500*500 мм), 

- координати лівого нижнього кута рамки (вони повинні бути цілими і 
кратними 10см в масштабі карти). 

5. Завершити введення кнопкою ОК. 
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Рис.5 

6. Зберегти зміни у новоствореному шаблоні командою „Файл/Зберегти”. 

 

3.4. Передача даних з DAT файлу в шаблон векторної карти 

1. Відкриваємо DAT файл (в рядку „Тип файлів” обираємо „DAT file 

(NXYZ)”). Після відкриття файлу в головному вікні з'являються точки. 

Програма розпізнає їх як невідомий шар („Default layer”). 

2. Ідентифікуємо точки як пікети. Для цього виділяємо всі пікети і 

переходимо в „менеджер шарів” (піктограма ), де замість „Default 

layer” (натиснувши піктограму „Редагування” ) пишемо „Пікети”. 

3. Змінюємо атрибути шару в правій частині вікна: колір – чорний, тип 

лінії – суцільна, тип об’єкту – пікет. 

4. Формуємо базу параметрів шару „Пікети” (піктограма ). В лівому 

вікні відмічаємо ті параметри, які нам необхідні (координати X та Y) і 
кнопкою „Copy” копіюємо їх у праве вікно. 

5. Для збереження виконаних змін закриваємо всі вікна кнопками „OK” 

або „Закрити”. 
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6. Підписуємо номера пікетів: виділяємо всі пікети, переходимо на 

інструментальну панель „Інфо”, розміщуємо курсор в полі з номерами 

пікетів, натискаємо піктограму „Створення/знищення підписів” . Після 

цього з'являється діалогове вікно „Менеджер підписів” (рис. 6). Вибираємо 

типовий шаблон „пікет” і натискаємо кнопку „Створити”.  

7. Виділяємо всі пікети і з контекстного меню виконуємо команду 

„Копіювати”. 

8. Відкриваємо створений шаблон карти (в рядку „Тип файлів” обираємо 

„Digitals for Windows”). 

9. У вікні відкритого шаблону виконуємо команду „Вставити” з 
контекстного меню. 

 

 
Рис. 6 

 

3.5. Порядок збору планових об’єктів топографічного плану  

План земельної ділянки будується в масштабі 1:500 у повній відповідності 
з „Умовними знаками для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500”. Січення рельєфу через 0,25м. 

З правої сторони від робочого поля в „Digitals” знаходяться 4 закладки 

(інструментальні панелі) (рис. 7). 

Для побудови планових об’єктів необхідно: 

1. Перейти на закладку „Збір”, після чого курсор набуде вигляду 

„хреста”. 

2. У списку „Активний шар” вибрати тип об’єкту, який будемо зараз 
збирати (при цьому на закладці під шаблонами збору буде виведено умовний 

знак). 

3. Вибрати шаблон збору об’єкту (див. пункт 3.8). 

4. Зареєструвати першу точку об’єкту, підвівши курсор миші до 
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Рис. 7 

необхідного пікету і натиснувши ліву кнопку миші. При наведенні курсору 

на існуючу точку (вузол) біля нього з’являється зафарбований квадрат . 

Якщо поточний шаблон - точковий об'єкт, то реєстрація однієї точки 

завершує збір об'єкту, і команду завершення збору виконувати не потрібно. 

5. Аналогічно зареєструвати всі інші поворотні точки об’єкту. Для 

поточного шаблону - лінія реєстрація двох точок (для прямокутника – 

трьох) завершує збір об'єкту автоматично. 

6. Замкнути об’єкт (при шаблоні збору – полілінія) і завершити його 

командою закінчення збору (клавіша F5, або з контекстного меню). 

В процесі збору може бути ефективним застосування таких команд: 

замкнути об’єкт – (F3),  вставити розрив – (F4),  завершити об’єкт – 

(F5), видалити точку – (F8), знищити об’єкт – (Backspace), вставити 

дугу – (Ctrl-A). 

Більш детально особливості збору планових об’єктів описані в [5].  

 

3.6. Операції над підписами 

Значення параметру об’єкту можна виносити на карту у вигляді підписів. 

Створення і знищення підписів не зачіпає значень параметрів. Тобто підписи 

являються вторинними: параметр може бути винесений на карту або ні. При 

наступній зміні значень параметру його підпис оновлюється автоматично. 

Створення підпису на карті виконується згідно кроку 6 (рис.6) п.3.5. 

Для переміщення підпису необхідно навести курсор на підпис так, щоб 

біля курсору з'явилося зображення чистого листа, після чого лівою кнопкою 

миші перемістити його в потрібне місце. 
Підписи можна повертати навколо своєї осі, якщо навести курсор на 

потовщену точку в лівому нижньому куті рамки підпису (при цьому біля 

курсору з'явиться зображення дугової стрілки). 

Ряд операцій (знищення, редагування, ...) з підписами можна виконувати з 
допомогою контекстного меню підписів. Для виклику даного меню, 
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необхідно помітити об’єкт, підвести курсор до центру підпису, щоб з'явилось 

зображення чистого листа і натиснути праву кнопку миші. 
 

3.7. Редагування об’єктів 

Для редагування об’єктів необхідно перейти на закладку „Правка” та 

виділити необхідний об’єкт (клік лівою кнопкою миші). Для виділення 

декількох об’єктів потрібно утримувати натиснутою кнопку „Ctrl” або 

включити режим „Багатократне позначення”  на верхній 

інструментальній панелі. Виділений об’єкт зображується червоним кольором. 

Детальний опис застосування різноманітних інструментів редагування 

приведено в методичних вказівках до виконання лабораторних робіт з цієї 
дисципліни. 

 

3.8. Моделювання горизонталей 
Після збору планових об'єктів, їх редагування, заповнення бланків 

семантичних характеристик та створення підписів можна приступати до 

моделювання горизонталей: 

1. Виділяємо всі пукети. 

2. Створюємо TIN модель командою: „ЦМР/Створити TIN”. 

3. Якщо на карті є площові об’єкти гідрографії, то для їхнього 

співставлення з ЦМР використовується команда „ЦМР/Вирівняти ЦМР 

всередині полігону”. Перед виконанням команди необхідно помітити ЦМР і 
полігон (озеро чи річку). В результаті виконання команди всім точкам ЦМР, 

що лежать всередині поміченого полігону, буде присвоєна його середня 

висота. 
4. Виділяємо сітку TIN і виконуємо команду „ЦМР/Горизонталі з 

ЦМР/TIN”, після чого з'являється вікно „Побудова горизонталей”, в якому 

потрібно ввести січення рельєфу (0,25м).  

5. Побудовані горизонталі будуть нерозпізнані. Потрібно змінити їх шар 

на шар „горизонталі” в режимі „Правка”. Зміну шару краще проводити 

відразу після побудови горизонталей, поки всі вони помічені. 
6. Видалити сітку ТIN. 

Горизонталі, які виходять за межі знятого полігону потрібно 

відредагувати. Для цього виділяємо горизонталь, наводимо курсор на 

найближчий вузол до місця, де необхідно розірвати горизонталь і виконуємо 

команду „Розділити об’єкт” з контекстного меню. Виділяємо ту частину 

горизонталі, яка нам не потрібна і видаляємо її. В тій частині горизонталі, що 

залишилась, підтягуємо крайні вузли до лінії знімання.  

Інший спосіб виконання цієї операції дозволяє виправити зразу всі 
горизонталі. Для цього будують новий полігон по крайніх точках знімання, 
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виділяють його і виконують команду „Сервіс/Обрізати по полігону”. Після 

чого всі об’єкти за межею полігону будуть видалені. 
Якщо горизонталь складається з малої кількості вузлів, то необхідно 

ввести додаткові точки, виконавши команду „Правка/Додати точки”. В 

діалоговому вікні „Додавання точок в об’єкт” потрібно ввести крок між 

вузлами. 

Після побудови і редагування горизонталей необхідно їх згладити 

командою „Правка/Згладити”. Цю команду виконуємо декілька разів. 

Операція згладжування заключається в переміщені точок об’єкту які далеко 

стоять від загального напрямку контуру. 

При перерізі рельєфу 0,25 м кожній горизонталі, висота якої кратна 1 м, 

присвоюємо шар „Горизонталь потовщена”. Після цього потовщені 
горизонталі підписуються. 

 

3.9. Оформлення і друк фрагментів топографічного плану 

Оформлення плану включає вставку і редагування рамки і легенди карти, 

встановлення порядку розташування об'єктів (передній або задній план) та 

редагування пікетів. 

При редагуванні пікетів обов’язково залишаємо крайні пікети, видаляємо 

підписи пікетів в місцях їх скупчення і там, де вони заважають ситуації. 
Замість номерів пікетів підписуємо їх висоти і зміщуємо підписи, якщо вони 

накладаються на ситуацію. 

З допомогою команд контекстного меню „На передній план”/„На задній 

план” встановлюємо порядок відображення об'єктів (горизонталі проходять 

під будинками, люки зображуються над дорогами...). 

Для вставки в карту рамки і легенди потрібно виконати команду 

„Вставка/Рамка і легенда” і з каталогу „Digitals\Maps” відкрити необхідний 

файл (для масштабу 1:500 – „R-500”). При вставці рамки відбувається її 
автоматичне суміщення з координатами кутів рамки заданих командою 

„Карта/Властивості”. Після того, як рамка вставлена, переходимо на 
закладку „Інфо” і редагуємо підписи в позарамковому оформленні. 

Для роздруку планів з „Digitals” можна використовувати команду 

„Файл/Друк” або „Файл/Друк вікна”. Команда „Файл/Друк” виводить на 

друк фрагмент карти, обмежений рамкою заданих розмірів. Якщо принтер не 

підтримує потрібного формату паперу, є можливість розбити створену карту 

на листи заданого розміру з допомогою команди „Вставка/Розбивка на 

листи”. Після цього потрібно активувати необхідний лист: виділити його і 
виконати команду „Карта/Встановити рамку” (Ctrl+R). Команда 

„Файл/Друк вікна” виводить на друк фрагмент карти, який в даний момент 
видно на екрані монітору. 
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Рис. Д1.1 Абриси тахеометричного знімання 
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ДОДАТОК 2 

Таблиця Д 2.1 

Координати вихідних пунктів 

№ 

вар. 

Координати вихідних пунктів (м) 

X100 Y100 Н100 X101 Y101 X200 Y200 Н200 X201 Y201 

0 4399,011 5302,59 100,325 4303,987 5271,437 4390,207 5351,392 99,583 4292,272 5331,176 
1 5702,013 3513,617 102,659 5607,658 3480,493 5692,195 3562,225 101,922 5594,702 3539,976 
2 3708,760 8899,430 103,884 3756,188 8811,393 3662,276 8882,154 103,133 3699,453 8789,322 
3 3945,562 9546,258 106,058 3849,085 9519,948 3939,236 9595,443 105,302 3840,404 9580,203 
4 5632,259 6235,23 109,346 5537,329 6203,794 5623,309 6284,006 108,574 5525,435 6263,498 
5 8956,23 5623,23 107,359 8863,769 5585,139 8943,843 5671,248 106,625 8847,67 5643,849 
6 4444,23 5555,36 104,168 4362,931 5497,132 4421,189 5599,272 103,401 4333,831 5550,604 
7 5623,236 1589,25 103,930 5546,254 1525,424 5597,15 1631,425 103,156 5513,449 1576,706 
8 2365,258 5896,654 100,567 2310,769 5812,803 2327,799 5929,15 99,815 2264,184 5851,993 
9 5632,258 2563,235 104,408 5591,774 2471,796 5590,115 2589,371 103,633 5539,557 2503,093 
10 1234,321 1256,365 110,594 1204,987 1160,764 1189,371 1277,309 109,846 1149,423 1185,635 
11 1456,25 2563,654 112,823 1430,717 2466,969 1410,507 2582,806 112,066 1374,213 2489,625 
12 4569,235 4444,258 113,984 4568,258 4344,263 4520,188 4451,575 113,251 4507,918 4352,33 
13 2586,214 3333,009 111,402 2586,95 3233,012 2537,049 3339,485 110,643 2526,481 3240,045 
14 2563,012 5563,987 116,824 2574,312 5464,627 2513,438 5565,231 116,061 2513,438 5465,231 
15 5874,214 5874,325 119,571 5889,145 5775,446 5824,627 5873,752 118,836 5828,289 5773,819 
16 1236,325 4563,001 113,547 1255,299 4464,818 1186,804 4560,395 112,777 1194,561 4460,696 
17 2356,258 4587,254 112,448 2378,638 4489,79 2306,857 4582,926 111,699 2318,081 4483,558 
18 3564,358 3333,458 115,850 3590,926 3237,052 3515,19 3327.001 115,092 3530,694 3228,21 
19 4569,587 5555,321 120,548 4597,558 5459,313 4520,519 5548,147 119,784 4537,462 5449,593 
20 5463,235 2587,563 126,484 5494,87 2492,699 5414,478 2578,511 125,711 5435,191 2480,68 
21 6589,365 5896,325 124,048 6491,426 5876,126 6586,14 5945,81 123,286 6486,546 5936,807 
22 7896,235 9874,985 123,681 7946,585 9788,585 7850,356 9856,162 122,945 7890,621 9764,627 
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продовження таблиці Д2.1 

№ 

вар. 

Координати вихідних пунктів (м) 

X100 Y100 Н100 X101 Y101 X200 Y200 Н200 X201 Y201 

23 8452,321 1236,325 126,584 8504,109 1150,78 8406,763 1216,738 125,838 8448,554 1125,888 
24 9856,214 4563,254 128,548 9925,908 4491,541 9816,226 4533,926 127,779 9877,37 4454,797 
25 9023,258 7896,258 127,654 9046,817 7993,443 9069,381 7878,042 126,909 9103,77 7971,943 
26 8562,236 8965,587 129,458 8484,086 9027,977 8598,223 8999,706 128,714 8527,623 9070,527 
27 7456,714 4783,021 122,154 7357,032 4790,983 7467,44 4831,437 121,383 7369,296 4850,612 
28 6565,999 6543,654 124,684 6532,646 6637,928 6614,583 6553,59 123,937 6592,097 6651,029 
29 5523,214 8877,888 127,480 5442,793 8818,453 5499,52 8921,451 126,715 5412,899 8871,484 
30 4124,236 5565,984 129,973 4054,144 5494,66 4093,996 5605,287 129,213 4016,294 5542,34 
31 3256,254 4565,321 130,589 3282,895 4661,707 3301,774 4545,646 129,851 3339,136 4638,404 
32 2145,236 4896,321 132,087 2152,969 4996,022 2193,677 4885,706 131,346 2212,626 4983,894 
33 1232,258 2310,985 131,293 1252,057 2409,005 1279,048 2294,559 130,532 1309,796 2389,714 
34 2569,369 9080,231 135,642 2521,502 9168,031 2615,766 9097,738 134,899 2578,127 9190,384 
35 1478,258 1090,021 139,221 1408,31 1018,556 1447,94 1129,263 138,455 1370,364 1066,16 
36 4565,321 1254,987 138,165 4524,075 1163,89 4523,397 1281,474 137,426 4472,122 1195,621 
37 2589,698 4563,236 134,704 2505,478 4509,32 2568,975 4608,288 133,963 2479,202 4564,234 
38 5698,965 5632,201 137,590 5679,272 5534,159 5652,157 5648,577 136,822 5621,511 5553,389 
39 9856,258 2145,203 133,946 9836,588 2047,157 9809,446 2161,568 133,183 9778,823 2066,372 
40 8965,258 2103,658 138,614 8907,422 2022,08 8929,144 2137,643 137,862 8862,461 2063,122 
41 8745,321 8880,555 140,484 8704,163 8789,418 8703,372 8907,002 139,739 8652,179 8821,099 
42 5623,214 5874,201 141,884 5588,526 5780,41 5579,519 5897,651 141,124 5534,455 5808,381 
43 5236,259 1099,321 143,084 5136,374 1094,516 5240,729 1148,709 142,335 5140,941 1155,222 
44 2221,23 4563,547 142,658 2243,334 4466,02 2171,817 4559,359 141,883 2182,759 4459,959 
45 3254,214 1478,251 146,589 3347,058 1515,399 3266,112 1430,109 145,849 3362,559 1456,529 
46 1025,23 5556,333 145,321 935,5114 5600,498 1053,057 5597,38 144,565 968,9033 5651,4 
47 2036,325 5698,321 144,410 2109,67 5766,295 2064,697 5657,649 143,646 2145,253 5716,9 
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продовження таблиці Д2.1 

№ 

вар. 

Координати вихідних пунктів (м) 

X100 Y100 Н100 X101 Y101 X200 Y200 Н200 X201 Y201 

48 6005,231 7852,012 148,329 6042,319 7759,144 5957,082 7840,145 147,578 5983,439 7743,681 
49 1005,287 4563,214 147,911 926,6513 4624,991 1041,006 4597,613 147,138 969,8548 4667,88 
50 3010,264 5632,102 149,113 3033,021 5729,478 3056,536 5614,267 148,356 3090,15 5708,448 
51 4000,365 8745,214 153,218 4095,000 8777,529 4009,766 8696,523 152,484 4107,447 8717,938 
52 5000,236 8899,321 152,187 4966,274 8993,377 5048,755 8909,571 151,446 5025,638 9006,863 
53 5624,201 6622,009 150,485 5543,176 6563,401 5600,955 6665,813 149,727 5513,826 6616,736 
54 2598,321 5632,874 151,727 2622,717 5729,853 2644,285 5614,261 150,979 2679,483 5707,862 
55 9050,201 2099,999 155,245 9109,127 2180,794 9085,856 2065,533 154,484 9153,533 2139,152 
56 8065,001 2014,014 154,273 8149,862 2066,916 8085,182 1968,716 153,502 8175,478 2011,69 
57 9542,021 6210,258 158,064 9442,553 6199,957 9543,762 6259,817 157,318 9443,768 6260,822 
58 9050,201 4400,258 157,348 9001,747 4487,735 9096,479 4418,076 156,589 9058,221 4510,468 
59 4052,026 4587,236 159,349 4038,126 4686,265 4101,616 4587,292 158,599 4098,995 4687,258 
60 5023,302 6767,258 156,218 5123,238 6763,689 5014,716 6718,417 155,444 5113,609 6703,578 
61 2563,021 3939,954 160,032 2661,815 3955,437 2563,871 3890,371 159,299 2663,782 3894,591 
62 2587,214 7878,987 167,234 2681,268 7912,956 2597,467 7830,469 166,498 2694,757 7853,592 
63 2301,251 4545,541 164,344 2201,776 4535,307 2303,026 4595,099 163,577 2203,032 4596,171 
64 3921,987 3333,999 161,279 4018,956 3309,565 3903,356 3288,042 160,509 3996,942 3252,807 
65 9995,965 5687,333 162,370 10088,94 5650,502 9971,518 5644,188 161,627 10059,73 5597,087 
66 8856,654 9874,698 165,402 8757,715 9860,172 8856,284 9924,287 164,633 8756,337 9921,033 
67 8523,963 4785,222 163,872 8540,219 4686,552 8474,388 4783,984 163,128 8479,391 4684,109 
68 2564,154 5462,32 166,733 2566,277 5362,343 2514,904 5468,113 165,967 2505,716 5368,536 
69 9845,254 5624,369 168,712 9745,848 5613,49 9846,707 5673,938 167,974 9746,708 5674,36 
70 5621,201 6644,874 169,473 5551,575 6573,095 5590,707 6683,98 168,731 5513,415 6620,528 
71 6547,021 9875,258 164,851 6491,625 9792,004 6509,917 9908,159 164,089 6445,468 9831,697 
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продовження таблиці Д2.1 

№ 

вар. 

Координати вихідних пунктів (м) 

X100 Y100 Н100 X101 Y101 X200 Y200 Н200 X201 Y201 

72 5632,124 7800,32 170,278 5659,086 7896,617 5677,578 7780,493 169,545 5715,249 7873,126 
73 2581,054 6040,891 172,084 2525,435 5957,786 2544,039 6073,891 171,347 2479,385 5997,603 
74 6542,58 5002,321 171,323 6454,315 4955,317 6525,528 5048,887 170,576 6432,518 5012,158 
75 4578,258 2000,145 173,848 4593,492 1901,312 4528,673 1999,42 173,085 4532,642 1899,499 
76 2365,999 2223,014 176,180 2324,918 2131,842 2324,027 2249,425 175,445 2272,908 2163,479 
77 5462,555 5255,254 178,772 5409,186 5170,686 5424,667 5287,249 178,025 5362,084 5209,253 
78 2222,231 9856,365 174,374 2221,734 9756,366 2173,149 9863,447 173,631 2161,356 9764,144 
79 1010,214 7541,258 175,023 1007,362 7441,299 961,3126 7549,493 174,265 947,1841 7450,496 
80 5689,321 4587,265 179,722 5669,212 4489,308 5642,583 4603,839 178,955 5611,534 4508,782 
81 8956,235 6666,321 177,267 8929,427 6569,981 8910,749 6686,075 176,519 8873,227 6593,382 
82 4521,025 5632,874 180,498 4450,85 5561,632 4490,832 5672,213 179,728 4413,056 5609,356 
83 5012,302 9874,987 183,854 5105,914 9839,82 4988,629 9831,412 183,114 5077,668 9785,893 
84 6025,332 2095,965 181,488 6117,034 2056,081 5999,472 2053,651 180,725 6086,08 2003,661 
85 9025,87 4512,015 185,840 9052,605 4608,375 9071,371 4492,295 185,094 9108,823 4585,017 
86 9875,325 1063,205 182,067 9895,416 1161,166 9922,066 1046,639 181,328 9953,098 1141,702 
87 8559,254 5874,589 187,672 8467,451 5834,938 8546,056 5922,39 186,912 8450,36 5893,367 
88 8563,214 7896,789 184,278 8485,034 7959,141 8599,185 7930,925 183,514 8528,55 8001,712 
89 8956,254 6501,258 189,349 8856,724 6510,941 8967,815 6549,482 188,608 8870,017 6570,349 
90 5462,321 2569,321 186,421 5411,779 2655,608 5508,158 2588,246 185,662 5467,69 2679,691 
91 5412,014 4444,251 188,808 5505,871 4478,759 5422,546 4395,792 188,071 5519,701 4419,474 
92 2141,321 8965,014 190,048 2158,998 8866,589 2091,769 8963,061 189,298 2098,212 8863,269 
93 1205,321 5621,025 194,348 1141,304 5544,201 1171,965 5657,72 193,586 1099,678 5588,622 
94 9054,809 2102,354 197,574 9055,105 2002,354 9005,673 2109,046 196,829 8994,667 2009,653 
95 4545,254 1020,302 193,306 4468,859 955,774 4518,784 1062,236 192,540 4435,587 1006,754 
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ДОДАТОК 3 

ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

Пояснювальна записка повинна бути написана (надрукована) акуратно, 

розбірливо, без виправлень на стандартних аркушах паперу формату А4, з 
однієї сторони аркуша. 

З лівої сторони аркуша відступають 30 мм, з правої – 10 мм, зверху і знизу 

– 20 мм. Відстань між рядками тексту півтора інтервали. Внизу аркушу 

ставиться номер сторінки, починаючи нумерацію з титульної сторінки. На 

титульній сторінці номер не ставиться. 

Аркуші розрахунково-графічної роботи брошуруються у вигляді книжки, 

з оформленням титульної сторінки. Другою сторінкою книжки повинно бути 

„Завдання на виконання розрахунково-графічної роботи”, котре видає 
викладач. Третя сторінка – „Зміст”. Передостання сторінка – список 

використаної літератури, 

Розрахунково-графічна робота оцінюється після її захисту. 
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7. Неумывакин Ю.К., Перский Н.И. Автоматизированные методи геодезических 

измерений в землеустройстве.- М.: Недра, 1996.- 325с. 
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10. Цифрова фотограмметрична станція “Дельта”. Программне забезпечення 

створення цифрових карт і планів Digitals для Windows 95/98/NT версія 5.0. Посібник 

оператора. Частина 2. – Вінниця, 2012. - 112с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


