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Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Інженерна геодезія 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 69-70 

Тема: Трасувальні роботи. 

Тема уроку:  Проектування на поздовжньому профілі  

 

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: 

На поздовжньому профілі найчастіше проектують трасу майбутньої 

інженерної споруди. Трасою називають просторову лінію, яка відповідає осі 

споруди, що проектується. 

Технічний проект складається з розрахункової і графічної частин. На профілі 

запроектована траса складається із ділянок прямих ліній з різними нахилами до 

горизонтальної площини. 

Для залізниць відомчі інструкції встановлюють гранично допустиму 

величину нахилу (табл.12.1). 

При викреслюванні проектної лінії необхідно дотримуватись наступних 

умов: 1. майданчики під станції, роз’їзди парки і депо колій розташовувати на 

прямих ділянках з нахилом в межах ± 2 ‰; 2. не застосовувати затяжних нахилів 

(підйомів і спусків) на великих відстанях; 3. дотримуватись мінімального кроку 

проектування (300 – 400 м), тобто на цій відстані не треба змінювати напрямки і 

нахили  траси; 4. проектувати трасу необхідно з мінімальною кількістю земляних 

робіт та дотримуватись балансу земляних робіт. 
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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?  

7 Назвіть основні документи польового трасування.  

8 Назвіть основні способи камерального трасування.  

9 Послідовність робіт при відновленні траси. 
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