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5.3.9.8 Розвиток планово-висотної зйомочної мережі з використанням 

електронних тахеометрів або ГНСС-технологій допускається виконувати 

одночасно з тахеометричною зйомкою. Зйомочна мережа з 

використанням ГНСС створюється статичним методом з постобробкою або 

RTK-методом (в реальному часі). 

5.3.9.9 Зйомочна мережа, що створюється з використанням ГНСС-

технологій, повинна бути прив’язана не менше як до трьох вихідних пунктів 

опорної геодезичної мережі або трьох постійно діючих станцій 

спостережень ГНСС. Довжина базових ліній не повинна перевищувати 70 

км, при довжині базових ліній більше ніж 20 км повинні застосовуватись 

двочастотні приймачі. Дозволяється, як виняток, створювати зйомочну 

мережу у вигляді незалежних векторів. Висоти точок зйомочної мережі 

визначаються супутниковими методами, технічним або тригонометричним 

нівелюванням. Визначення висот методами супутникової геодезії з 

врахуванням висот геоїда, отриманих з гравіметричних даних, повинно 

забезпечувати середню квадратичну похибку взаємного положення пунктів 

за висотою не більше ніж 0,05 м. Ходи технічного нівелювання прокладаються 

між реперами (пунктами) нівелюванн



Прив’язування точок інженерно-геологічних 

вишукувань і гірничих виробіток

Точки, в яких виконують інженерно-геологічні вишукування: геологічні
виробки (шурфи, свердловини, відслонення, лінії тектонічного пору-
шення), точки розташування геофізичної апаратури прив'язують до
пунктів геодезичної мережі з СКП 0,5-1 мм у масштабі плану і 0,1- 0,5
м за висотою. Більшу похибку (до 1 м) встановлюють для висотної
прив'язки точок електро- та магніторозвідування.

 Планово-висотне прив'язування точок доцільно проводити GPS-
методом, а достатній густині точок геодезичної опори способом
електронної тахеометрії з використанням TPS, рідше лінійно-
кутових засічок.



Способи  та елементи 
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Основні  нормативні документи
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Геодезична розмічувальна мережа для 

будівництва 

Геодезична розмічувальна мережа для будівництва – геодезична мережа, що створюється для перенесення проекту

в натуру (червоні лінії, будівельна координатна сітка, головні, основні і монтажні осі з прив'язкою до опорної геодезичної

мережі. ЇЇ поділяють на геодезичну розпланувальну мережу будівельного майданчика і розпланувальну геодезичну мережу

будинку (споруди)

Геодезична розмічувальну мережа будівельного майданчика включає в себе: опорну геодезичну мережу ( пункти ДГМ,

ГММЗ, знімальних мереж, два з яких обов’язково прив’язуються методами RTN, а при відсутності мережі ГНСС -RTK),

зовнішню геодезичну розмічувальна мережу відповідно планову і висотну ( червоні лінії, головні осі ) і спеціальну

інженерно-геодезичну мережу для моніторингу деформацій.

Геодезичну розмічувальну мережу будівельного майданчика закріплюють центрами геодезичних пунктів з прив'язкою до

пунктів ГНСС, які визначають положення будівлі (споруди) на місцевості та забезпечують виконання подальших вимірювань у

процесі будівництва з найменшими витратами і необхідною точністю. Пункти планової та висотної геодезичних

розмічувальних мереж, як правило, потрібно поєднувати.



Зовнішня геодезична розмічувальна мережа

будівельного майданчика – геодезична мережа, що

створюється для винесення в натуру основних

розмічувальних осей, виконання детальних розмічувальних

робіт на будівельному майданчику та виконавчої зйомки.

Зовнішня геодезична розмічувальна мережа переважно

закріплює основні осі будівлі (споруди).

Внутрішня геодезична розмічувальна мережа

будинку( споруди)– геодезична мережа, що створюється на

вихідному та монтажних горизонтах для виконання

детальних розмічувальних робіт при монтажі будівельних

конструкцій та елементів, та контролю точності

геометричних параметрів будівництва.

Рис.10.2. Традиційна схема  опорної  

зовнішньої та внутрішньої розмічувальних  

геодезичних мереж  згідно ДБН ( без 

використання ГНСС)







Рисунок 5.6 – Креслення розмічування основних

осей



Рис. 11.25.  Схема редуціювання пунктів



11.4. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПЛАНУВАЛЬНИХ 

РОБІТ І ВИКОНАВЧИХ ЗЙОМОК З 

КОРИСТАННЯМ ТPS

Основний принцип побудови

геодезичних розпланувальних

мереж, який докорінно

відрізняється від основного

принципу побудови геодезичних

мереж тим, що точність вимірів

не понижується, а підвищується

при переході від вищої ступені

до нижчої.

10.4. СПОСОБИ  РОЗМІЧУВАННЯ  ПЛАНОВОГО 

ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ ТОЧОК



Вимірювання колії електронним тахеометром із перевантажувальної 

машини 



“….Якщо в загальному випадку головні осі можуть

бути визначені на місцевості з похибкою 3-5см, а іноді і

менш точно, то основні і детальні осі розмічаються з

точністю 2-3мм, а то і точніше…. Після завершення

будівництва фундаментів, розмічають і закріпляють

монтажні (технологічні) осі…Цей етап вимагає найбільш

високої точності геодезичних вимірів (1-0,1мм і точніше)”.

Що стосується, особливо, останнього етапу, то монтажні осі

обов’язково розмічаються тільки від однієї осі, прийнятої за

вихідну.

𝑦 = 𝑙1 sin 𝛽 , 𝑥 = 𝑙1 cos 𝛽 (10.1)

β = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔
𝑙1

𝑙2∗𝑠𝑖𝑛𝛾
− 𝑐𝑡𝑔𝛾 (10.2)

𝑚𝑦 = 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝛽𝑚𝛽
" /𝜌"

2
+ 𝑚𝑙𝑠𝑖𝑛𝛽

2 (10.3) 

𝑚𝑥 = 𝑙1𝑠𝑖𝑛𝛽 Τ𝑚𝛽
" 𝜌"

2
+ 𝑚𝑙𝑐𝑜𝑠𝛽

2 (10.4)

=
𝑎

𝑙1𝑠𝑖𝑛𝛾

2

+
𝑎𝑙1

𝑙2
2𝑠𝑖𝑛𝛾

2

𝑚𝑙
2𝜌2 +

)𝑎(𝑙2 − 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝛾

𝑙2𝑠𝑖𝑛
2𝛾

2

𝑚𝛾
2𝑚𝛽

"

𝑎 =
1

1 +
𝑙1

𝑙2𝑠𝑖𝑛𝛾
− 𝑐𝑡𝑔𝛾

2



20 40 60 80 100 120 140

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0
.2

5

0
.5

0
.7

5

11
.2

5

1
.5

1
.7

5

20 40 60 80 100 120 140

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

00
.2

5

0
.5

0
.7

5

11
.2

5

1
.5

20 40 60 80 100 120 140

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1
.5

1
.7

5

22
.2

5

2
.5

Рис.10.8.  Значення 𝑚𝑦,𝑚𝑥 і 𝑚 в залежності від  положення т.С на будівлі при довжині вихідної осі 200м.

Для прикладу, якщо т.С має координати х=100м і у=60м, то

Розрахунки показали, що в залежності від положення т.С мінімальні і

максимальні значення СКП складають відповідно :

my max = 1,8мм, my min =0,3мм, mx max=1,5мм, mx min =0,06мм ,

mmax =2,19мм, mmin =1,50мм.



Загальна СКП розмічування точок - 𝑀р пропонованим 

способом дорівнює 𝑀р = 𝑚𝑐т
2 +𝑚ЕТ

2

𝑚𝑐т
2 - СКП визначення планового положення станції, з

якої ведеться розмічування осей,

𝑚ЕТ
2 - СКП розмічування точки ЕТ способом полярних

координат, або в режимі вимірів зі зміщенням. ЇЇ відповідні

складові визначаються за відомими [2] формулами:

𝑚𝛥𝑥
2 = 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 − 𝛽 𝑚𝑠

2 + 𝑠2𝑠𝑖𝑛2(𝛼 − 𝛽)
𝑚𝛽

2

𝜌2

𝑚𝛥𝑦
2 = 𝑠𝑖𝑛2 𝛼 − 𝛽 𝑚𝑠

2 + 𝑠2𝑐𝑜𝑠2(𝛼 − 𝛽)
𝑚𝛽

2

𝜌2

Для максимального значення, після нескладних,

очевидних перетворень одержимо :
𝑚ЕТ

2 = 𝑚𝑠
2 +

𝑚𝛽
2

𝜌2
𝑆2

Звідки, для того ж двох секундного ЕТ і відстані навіть 100 м, 𝑚ЕТ = 1,8 мм Тобто, реально, навіть з

одноразових вимірів вести розмічування осей з точністю в границях 2 - 3 мм. Тому, пропонована схема(

одна вихідна вісь на горизонті , закріплена 2 точками) в переважній більшості випадків може повністю

замінити зовнішню і внутрішню розмічувальну мережу будівельного майданчика і будівлі, або комплексу

будівель, навіть пов’язаних єдиним технологічним циклом.



Рис. 10.10.  перенесення осей 

вертикальним візуванням (б): II  -

точки на вихідному горизонті, 12 -

проекція точки на монтажний 

горизонт, 13 - металевий знак, 14 -

вісь, 15 - палетка, 16 - калька з 

разграфкою



Рис. 4.3.29. Обратный отвес СГС-1



Для вирішення поставлених завдань компанія

“TOPCON” розробила роботизированний навігатор для

розмічування: LN-100 – потужний і водночас простий

у використанні інструмент для позиціонування. Галу-

зеві фахівці використовують його для розмічування із

застосуванням цифрової інформації. Інструмент осна-

щений функцією автоматичного вирівнювання і забез-

печує використання повністю роботизованої техноло-

гії розмічування у повсякденних роботах на будівель-

ному майданчику.

Геодезист, використовуючи польовий контролер і 

програмне забезпечення TOPCON MAGNET®Field, і 

робітник, застосовуючи навігатор для розмічування LN-100 

та додатки Autodesk Point Layout і BIM 360 ™ або 

програмне забезпечення TOPCON MAGNET Construct, 

можуть швидко отримати останню інформацію, 

під’єднавшись до хмари. 

інструмент для 3D-розмічування LN-100

Layout Navigator виробництва TOPCON,

Рис. 11.43. TOPCON LN-100 Layout 

Navigator

Ціна 9 845 eur



https://www.youtube.com/watch?v=-Ao1RGBLAvM

https://www.youtube.com/watch?v=tQKoF-KgN1w



Спостереження за 

деформаціями будівель і 

споруд
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З цією метою було виконано розрахунок значень складових 

тензора напруг в аномальних зонах, викликаних цим 

нерівномірним осіданням плити. Розрахунок було виконано 

із застосуванням розробленого програмного комплексу. При 

розрахунках приймали =0,15 і Е=2,43х1010Па. Одержані 

результати ілюструються рис. 16.20. Аналіз його показує, 

що у фундаментній плиті 3-го блока присутні напруги 

розтягу, але навіть в аномальних зонах їх  величини в р-ні 

20мПа, що відповідає пружному згину і виключає появу 

тріщин. 









Визнати необхідним виконання систематичних робіт з

розробки нових та редагування існуючих нормативних

документів, що регламентують технологію та вартість

виконання вимірювань параметрів будівель, споруд та

території забудови на всіх етапах їх життєвого циклу, з

метою врахування новітніх науково-технічних досягнень,

особливо в галузі геодезичного приладобудування, що

підвищить якість будівництва, сприятиме впровадженню

сучасних методів виконання геодезичних робіт та інших

методів інструментального контролю в будівельній галузі.


