
! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел.пошту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або на вайбер, телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Дата: 19.04.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 
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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 48-49 

Тема: Лінійні вимірювання.  

Тема уроку: Прилади для вимірювання ліній. 

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними відомостями про геодезію та 

геодезичні вимірювання, про топографічні плани і карти, а також про кутові 

вимірювання. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

1. Прилади для вимірювання ліній. 

Довжина лінії може бути виміряна шляхом укладання вимірювального 

приладу безпосередньо між закріпленими точками на поверхні землі. Для 

вимірювання на поверхні землі, використовують землемірні стрічки, рулетки, дроти. 

Землемірні стрічки  – виготовляють довжиною 20, 24, 50 м і називають ЛЗ–

20,  ЛЗ–24,  ЛЗ–50. Землемірні стрічки виготовляють з сталевої смуги з ручками на 

кінцях. Кожний метр стрічки, з обох сторін позначають пластинами з вибитими на 

них цифрами, півметрові відрізки позначають круглими заклепками, дециметрові – 

отворами.  До комплекту стрічки входять: стрічка, кільце для її намотування, 

комплект, 6 чи 11 шпильок, для фіксації кінців стрічки. 

Відстань між штрихами на кінцях стрічки, які позначають центр шпильки, є 

довжиною стрічки. Така стрічка називається штриховою. 

Для підвищення точності вимірювання застосовують стрічки з шкалами на 

кінцях ЛЗШ–20,  ЛЗШ–24,  ЛЗШ–50. Відстань між нульовими штрихами на кінцях 

стрічки є її довжиною. Така стрічка називається шкаловою. 

Рулетки виготовляють у відповідності з ГОСТ 7502-80 в металевому 

корпусі, на вилці, на хрестовині довжиною: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 м з пласкою 

вимірювальною стрічкою. 

Найновіші рулетки виготовляють на основі скловолокна. 

Щоб зменшити вплив похибки за нерівномірне натягування стрічки, при 

вимірюваннях відстаней  застосовують гирі або динамометри. 

Досить цікавою є рулетка* (рис. 7.7), конструкція якої дозволяє 

використовувати задане зусилля натягування стрічки при вимірюванні. 
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При вимірюваннях суміщують нульовий штрих шкали стрічки з початком 

об’єкту вимірювання і розгортають стрічку на необхідну довжину. За корпус (1), з 

нерухомо зафіксованою ручкою для намотування (8), здійснюють натягування 

вимірювальної стрічки. Якщо сила натягування стрічки менша сили необхідної для 

вимірювання, пустотілий вал (4) залишається нерухомим по відношенню до 

додаткового валу (3), що служить сигналом до збільшення сили натягування. У 

момент, коли сила натягування зрівняється із силою тертя штока (5) з валом (3) або 

буде дещо більшою за неї, пустотілий вал (4) почне прокручуватись навколо валу 

(3), що послужить сигналом для зчитування відліку по шкалі вимірювальної стрічки. 

Це дає змогу  підвищити точність і продуктивність вимірювань. 

Для вимірювання довжин ліній застосовують також дроти, довжиноміри, 

катетометри. 

Дроти застосовують для більш точного вимірювання ліній і виготовляють, 

як стальні так і інварні. Дроти на кінцях мають шкали довжиною 100 мм з ціною 

поділки 1 мм. 
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Для вимірювання довжин застосовують також – довжиноміри, нутрометри, 

катетометри та ін. 

 

 

 

Контрольні запитання  

1. Особливі випадки провішування ліній.  

2.  Прилади для вимірювання ліній.  

3. Компарування вимірювальних приладів.  

4. Які поправки вводяться до виміряної лінії. 
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