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Тема: Загальні відомості про геодезію та геодезичні вимірювання. 

Тема уроку: Геодезія як наука та її значення для підготовки фахівця  

   Відомості про фігуру Землі і системи координат  

 

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

геодезичні вимірювання 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

1. Геодезія як наука та її значення для підготовки фахівця  

Геодезія – одна з найдавніших математичних наук, що знайшли своє застосування 

у виробництві. В перекладі з грецької мови термін геодезія означає “землерозподіл” [6]. 

Сама наука виникла як результат практичної діяльності людини при встановленні меж 

земельних ділянок, будівництві зрошувальних каналів, осушуванні земель. Сучасна  

геодезія – багатогранна наука, яка розв’язує складні народногосподарські задачі. Це 

наука про визначення форми і розмірів Землі, про вимірювання на земній поверхні для 

відображення її на планах і картах. Задачі геодезії розв’язуються на основі вимірів, які 

виконуються геодезичними приладами. В геодезії використовуються положення 

математики, фізики, астрономії, картографії, географії, інформатики та інших наукових 

дисциплін. 

Сучасна геодезія ділиться на вищу геодезію, космічну геодезію, топографію, 

фотограмметрію та інженерну геодезію. 

Вища геодезія – вивчає фігуру та розміри Землі, методи визначення координат 

точок на поверхні для великих територій країни. 

Космічна геодезія – розв’язує геодезичні задачі з допомогою штучних супутників 

Землі. 

Топографія – займається вимірюваннями на порівняно невеликих ділянках 

земної поверхні та зображенням їх на планах та картах. Вивчення водної поверхні, 

берегів і дна морів та океанів складають предмет гідрографії. 

Фотограмметрія –  розв’язує задачі вимірювань за аерофото– та космічними 

знімками для різноманітних цілей, в тому числі і для отримання карт і планів, обмірів 

споруд і будинків, і т. ін. 

Інженерна геодезія  – вивчає методи геодезичного забезпечення при розробці 

проектів будівництва, при будівництві й експлуатації різноманітних споруд, а також при 

вивченні, охороні та освоєнні природних ресурсів. 

Не дивлячись на різноманітність інженерних споруд, при їх будівництві та 

проектуванні, розв’язуються наступні загальні геодезичні задачі: отримання геодезичних 

даних для розробки проектів будівництва споруд (інженерно-геодезичні вишукування); 

розмічування на місцевості основних осей та меж споруд у відповідності з проектом 

забудови; забезпечення дотримання під час будівництва геометричних форм і розмірів 

споруд у відповідності з їх проектом, геометричних умов встановлення та монтажу 
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технологічного устаткування; визначення відхилень геометричної форми і розмірів 

споруди від проектних; вивчення деформації земної поверхні під спорудою, самої 

споруди чи її частин під дією природних факторів та в результаті діяльності людини. 
5 

Для розв’язування  кожної із зазначених задач у відповідності з різними видами 

споруд існують свої методи, засоби і вимоги до точності їх виконання. 

Інженерно-геодезичні задачі вимірювання виконуються безпосередньо на 

місцевості в різних фізико-географічних умовах, тому необхідно піклуватися про 

охорону навколишньої природи: не допускати пошкодження лісів, 

сільськогосподарських угідь, не забруднювати водоймища. 

При будівництві й експлуатації  залізниць і споруд широко використовуються 

плани залізничних станцій, профілі колії, різноманітні картографічні матеріали і 

виконується  комплекс  геодезичних робіт: геодезичними методами періодично 

перевіряють стан залізничної колії, сортувальних гірок та штучних споруд, визначають їх 

просідання, зсуви і деформації. 

В зв’язку з цим фахівець з будівництва залізниць чи управління перевезеннями на 

залізницях повинен мати чітке уявлення про види геодезичних  вимірювань та прилади, 

що застосовуються, повинен вільно читати плани, карти, профілі, мати уявлення про 

точність геодезичних робіт, які виконуються. 

Курс “Основи геодезії” дає майбутньому фахівцю мінімум необхідних знань з 

питань, які йому знадобляться на виробництві. Від рівня геодезичної підготовки  

спеціаліста даного профілю багато в чому  залежить оперативність контролю за станом 

споруд і своєчасність прийняття рішення при їх деформуванні, своєчасність і якісність 

розв’язання питань, зв’язаних з паспортизацією залізничних колій [6]. 

 

2.  Відомості про фігуру Землі і системи координат  

Думку про те, що Земля має форму кулі вперше висловив у VI столітті до нової 

ери старогрецький учений Піфагор, а довів це і визначив радіус Землі – Єгипетський 

математик і географ Ератосфен, який жив у ІІІ столітті до нової ери [6].  Пізніше вчені 

уточнили, що Земля сплюснута біля полюсів (рис.1). 

Така фігура в математиці називається еліпсоїдом обертання. 

Земля не є правильним геометричним тілом. Її поверхня складається з підвищень 

та виїмок. Більша частина виїмок заповнена водою морів та океанів. 

З 510 мільйонів квадратних кілометрів  загальної площі  поверхні Землі, 71 % 

займає поверхня води у морях та океанах. Поверхня води під дією сил тяжіння утворює 

рівневу поверхню перпендикулярну в кожній точці до напрямку сили тяжіння. Лінію, яка 

співпадає з напрямком сили тяжіння, називають прямовисною лінією. 

Якщо рівневу поверхню подумки продовжити під материками, утворюється 

фігура, яку називають геоїдом. 

Через те, що маси всередині Землі розподілені нерівномірно, прямовисна лінія не 

завжди співпадає з напрямком сили тяжіння. Отже поверхня геоїда має складну форму, 

яку описати математично досить складно. Тому за математичну 
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Контрольні запитання  

1. Походження і первісний зміст геодезії.  

2. Розподіл сучасної геодезії на геодезичні дисципліни.  

3. Завдання вищої геодезії.  

4. Завдання топографії і гідрографії.  

5. Галузі застосування знань з геодезії.  

6. Роль інженерної геодезії у будівництві та експлуатації інженерних споруд.  

7. Геоїд і земний сфероїд.  

8. Референц-еліпсоїд Красовського.  

9. Система координат.  

10. Паралелі і меридіани.  

11.  Географічні координати.  

12. Система  геодезичних прямокутних координат.  

13. Система полярних координат.  

14. Система плоских прямокутних координат Гаусса–Крюгера.  

15. Спотворення довжин ліній на краю зони.  

16. Висоти, позначки точок.  

17. Абсолютна висота.  

18. Відносна висота  

19. Умовна висота. 
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