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Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Інженерна геодезія 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 67-68 

Тема: Трасувальні роботи. 

Тема уроку:  Знімання смуги місцевості вподовж магістралі  

Графічне оформлення результатів вишукувань  

 

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

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

роботи. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

1. Знімання смуги місцевості вподовж магістралі 

Знімання ситуації проводять способом перпендикулярів, використовуючи 

екери та рулетки.  Зарисовки і проміри записують до пікетажного журналу. Тут же 

показують розташування пунктів повороту магістралі, пікети, плюсові точки, 

репери, поперечники, елементи ситуації в межах смуги. На полях приводять 

розрахунки положення головних точок кривої. 

Поздовжнє нівелювання траси  виконують способом „із середини”. 

Нівелірний хід починають і закінчують на реперах з відомими висотами, 

виконуючи таким способом його  ”прив’язування”. Пікети служать зв’я- зуючими 

точками, всі інші називають проміжними. Максимальні відстані від нівеліра до 

рейки не повинні перевищувати 120 метрів. Відлік по середній нитці нівеліра не 

повинен бути меншим 200 мм. Повітряний пухирець циліндричного рівня ставлять у 

нуль-пункт. Перевищення отримані по чорній і червоній сторонах рейок не повинні 

відрізнятися більше, ніж на 5 мм. Різниця відстаней  від  нівеліра  до передньої та 

задньої рейок не повинна перевищувати 5 метрів. 

 

2. Графічне оформлення результатів вишукувань 
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Побудова поздовжнього та поперечних профілів  

Вибір масштабу та розташування граф профілю (рис. 12.1) залежить від 

його призначення. Найчастіше вертикальний масштаб приймають у 10 разів 

більшим, ніж горизонтальний. 

Поздовжній профіль викреслюють на міліметровому папері чорним, 

червоним та синім кольорами. При цьому: лінію умовного горизонту, профільну 

сітку, написи у графах “Відстані”, “Пікети”, “Позначки землі”, ”План траси” 

викреслюють чорним кольором. Червоним кольором викреслюють: проектну лінію 

брівки земляного полотна, вісь траси в графі “План траси”, напрямки нахилів у 

графі “Нахили”, графу  “Прямі і криві”, робочі та проектні позначки  брівки 

земляного полотна, позначення в графах “Нахили”,  “Прямі і криві”, а також 

позначення кілометрів по трасі та розділяючу лінію між графами “Проектні 

позначки” та “Нахили”. Синім кольором позначають відстані та позначки точок 

нульових робіт, перпендикуляри з точок нульових робіт на лінію умовного 

горизонту. Все інше викреслюють чорним кольором. 

Побудову профілю починають з проведення лінії умовного горизонту та 

викреслювання профільної сітки. Лінію умовного горизонту проводять у 

відповідності до вибраного масштабу, залишивши вище неї 15 – 20 см для побудови 

профілю та написів. Нижче цієї лінії викреслюється профільна сітка. 
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Позначка лінії умовного горизонту повинна бути кратною 10 м і такою, щоб  

найнижча  точка  профілю  проходила  від  лінії  умовного 
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Контрольні запитання  

1 Для чого здійснюють знімання смуги місцевості?  

2 Назвіть методи знімання смуги місцевості.  

3 Назвіть особливості знімання смуги місцевості.  

4 Що називають трасою?  

5 Назвіть основні кольори створення поздовжнього профілю.  

6 Яких умов необхідно дотримуватись при викреслюванні проектної лінії?  
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7 Назвіть основні документи польового трасування.  

8 Назвіть основні способи камерального трасування.  

9 Послідовність робіт при відновленні траси. 
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