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Дата: 27.04.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Інженерна геодезія 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 56-57 

Тема: Нівелювання. 

Тема уроку: Лазерні прилади. Перевірки нівеліра. Технологія виконання 

технічного нівелюванняОпрацювання результатів нівелювання  

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

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

ліній віддалемірами. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Лазерні прилади. 

Останнім часом для визначення перевищень використовуються нівеліри з 

оптичними квантовими генераторами (ОКГ), в яких замість невидимого променя 

застосовують лазерний промінь, що створює в просторі видиму опорну площину. 

Керівні пристрої таких приладів служать для встановлення пучка випромінювання  

за заданим напрямком. 

Основним компонентом ОКГ є активна речовина та резонатор. 

Активну  речовину ОКГ приводять у збуджений стан, який стимулює 

частини робочої речовини до світлового випромінювання. 

Резонатор необхідний для синхронізації випромінювання, яке призводить до 

його когерентності, тобто випромінювання хвиль однієї довжини. 

В залежності від природи робочої речовини, лазери бувають твердотілі, 

газові, рідинні чи напівпровідникові. Промінь має кут розходження 5'-10' та діаметр 

1-2 мм.  

Перевірки нівеліра  
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Виконання перевірки. Центр сітки ниток труби наводять на шнур виска, 

підвішеного за 5–10 м від нівеліра. Якщо при цьому вертикальна нитка співпадає з  

шнуром,  то умову виконано. 

У протилежному випадку повертають сітку ниток в потрібну сторону, 

попередньо відкріпивши гвинти, які скріпляють сітку з корпусом труби. 
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Технологія виконання технічного нівелювання  

При визначенні позначок пунктів нівелірного ходу виконують наступні види робіт: 

1. Виконання технічного нівелювання по закріплених точках нівелірного ходу. 

Прокладання прив'язувального нівелірного ходу (при необхідності).  

2. Опрацювання журналу нівелювання, складання схеми нівелірних ходів.  

3. Зрівноважування результатів вимірювань, обчислення позначок, складання 

каталогу висот закріплених точок  ходу. 

Побудову висотного обгрунтування починають з складання схеми нівелірного ходу 

(рис. 9.6), яка в довільному масштабі будується на папері формату А-4. На схемі 

вказуються з’єднані між собою кривою лінією пункти нівелірного ходу та напрямок 

їх обходу. В подальшому схему використовують для того, щоб  запрограмувати 

черговість взяття відліків при нівелюванні  на станції. 

Нівелювання проводять із середини, але це не значить, що нівелір ставиться 

обов’язково у створі точок, які нівелюються. Важливо лише зберегти приблизну 

рівність відстаней від нівеліра до задньої і передньої точок.  При перевищеннях, які 

більші ніж довжина нівелірної рейки, вибирають 
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Опрацювання результатів нівелювання  

Після завершення нівелювання ходу здійснюють опрацювання результатів у такій 

послідовності:  

1. Виконують сторінковий контроль.  

2. Обчислюють суми перевищень по секціях та вводять поправки за довжину метра 

рейки.  

3. Обчислюють позначки реперів.  

4.  Висотну похибку по ходу fh підраховуєть за формулою: 
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Контрольні запитання  

- Що називають нівелюванням? 

- Які способи нівелювання ви знаєте? 

- Геометричне нівелювання. 

- Нівелювання способом”Із середини”. 

- Нівелювання способо “Уперед”. 

- Горизонт приладу. 

- Види нівелювання за точністю. 

- Типи нівелірів. 

- Конструктивні особливості виготовлення нівелірів. 

- Наведіть схему будови циліндричного рівня. 

- Що називають візирною віссю нівеліра? 

- Збільшення зорової труби. 

- Межі фокусування зорової труби нівеліра. 

- Компенсатор кутів нахилу. 

- Діапазон роботи компенсатора. 

- Нівелірні рейки. 

- Перевірки нівелірів. 

- Перевірка сітки ниток зорової труби. 

- Перевірка круглого рівня. 

- Перевірка головної умови нівеліра. 
! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел.пощту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або в телеграм 066 28 78 117 /Обовязково вказували ПІБ учня і номер групи/ 

mailto:maletz_natasha@ukr.net
mailto:maletz_natasha@ukr.net

