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Тема: Загальні відомості про геодезію та геодезичні вимірювання. 

Тема уроку: Система полярних координат  

  Система плоских прямокутних координат    Гаусса – Крюгера  

 

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

геодезичні вимірювання 

Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Система полярних координат  

 

Для визначення планового положення точок на невеликих ділянках під час 

геодезичного знімання та при геодезичних розмічувальних роботах, застосовують 

систему полярних координат (рис. 4). 

 
 

2. Система плоских прямокутних координат    Гаусса – Крюгера  

Для встановлення зв’язку між географічними координатами точок на поверхні 

Землі та  прямокутними координатами на  площині застосовують проектування земної 

поверхні  на площину. Сферу не можна зобразити на площині  без складок та розривів. 

Тому для зображення земної поверхні на площині застосовують штучні способи 

побудови, тобто проектування її на площину. Такі зображення називають 

картографічними проекціями. 

Одним із способів переходу від поверхні кулі до площини є застосування 

системи плоских прямокутних координат Гаусса – Крюгера.  В цій системі, спотворення 

розмірів фігур незначні і легко враховуються. Для цього земний еліпсоїд розділяють 
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меридіанами на зони, що по довготі дорівнюють 6º. Кожна така зона проектується з 

центру Землі на поверхню поперечного циліндра (рис.1.5), дотичного  до  середнього  

(осьового)  меридіана зони.   Вісь 
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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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