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Тема: Загальні відомості про геодезію та геодезичні вимірювання. 

Тема уроку: Визначення місцезнаходження точок  

  Геодезична  система прямокутних координат на площині  

 

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

геодезичні вимірювання 

Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

1. Визначення місцезнаходження точок  
 

 
площиною меридіана, який проходить через задану точку фізичної поверхні Землі 

називають довготою точки і позначають літерою λ . 

Кут утворений площиною екватора і радіусом Землі, який проходить через задану 

точку фізичної поверхні Землі, називають широтою даної точки і позначають літерою φ. 

Довготу λ даної точки можна виміряти також дугою паралелі ГМ (КF), а широту φ  

дугою меридіана MF (рис. 2). 
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Довготу λ та широту φ називають географічними координатами  точки фізичної 

поверхні Землі. 

Довготи відраховують на схід і захід від початкового меридіана і вимірюють в 

межах від 0º до 180º. Довготи, які відраховують на схід називають східними, а ті що 

відраховують на захід – західними. 

Широти відраховуються від площини екватора до півночі і півдня в межах від 0º 

до 90º. Широти точок, розташованих в північній півкулі, називають північними, широти 

точок, розташованих в південній півкулі називають південними. 

 

  

2. Геодезична  система прямокутних координат на площині  

 
 

 

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.  
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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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