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                                                       Вступ                                                         

  На 1 курсі навчання освітнього ступеня магістр 

спеціалізації «ГЕОДЕЗІЯ» студенти вивчають  такі  

спецкурси, як:  «Вища геодезія (спецкурс: Основні 

геодезичні роботи)»,«Проектування і побудова  

опорних геодезичних мереж»; «Супутникові 

геодезичні методи вимірювання», «Високоточні  

інженерно-геодезичні вимірювання і вишукування в 

мережах» інші . У завершенні опанування змісту 

зазначених курсів і здачі контрольних робіт студенти 

розробляють курсові роботи з проектування та 

будування державних і місцевих опорних геодезичних 

мереж. Обсяг курсових робіт повинний бути  не більш 

25-30 сторінок формату А4 (297×210 мм). Для 

успішного виконання  курсових  робіт студентам 

рекомендується наступний список необхідної  

літератури.                                  .                                               

                 Список літератури.                               .                

1 Закон України «Про топографо-геодезичну і 

картографічну діяльність» № 353-ІУ від 23.12.1998 р.                                                          

2 Основні положення створення Державної               . 

геодезичної мережі. Затверджена Постанова Кабінету 

Міністрів України від 7.08.2013р. № 646.                                                                                             

3 Створення та реконструкція міських геодезичних 

мереж в УСК-2000. Інструкція. Укргеодезкартографія, 

Київ, 2007.                                                                    .                  

4  Інструкція про полігонометрію та трилатерацію. 

ГУГК при РМ СРСР.- М.:Надра, 1976                          .                                                   

5 Інструкція про типи центрів геодезичних пунктів. 

ГКНТ-2.01,02-01-93.Київ,1994.                                      .                

6  Інструкція про обстеження та оновлення пунктів 
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1 Короткий зміст розділів  навчальних дисциплін, 

який потрібно розглянути в курсових роботах:                                                                        

1.1  Державні і місцеві геодезичні мережі.                   .        

 Вони містять  загальні відомості, класифікацію 

і технічні характеристики державних планових і 

висотних геодезичних мереж. Порядок побудови 

державних геодезичних  мереж згідно постанови КМУ від 

7.08.2013 р. за № 646. Також планові місцеві опорні 

геодезичні мережі, порядок  їх проектування, оцінки  та 

побудування із застосуванням супутникових методів.  

Системи координат і поверхня відносності в 

інженерно-геодезичних роботах. Висотні опорні 

інженерно-геодезичні мережі. Геометричне і 

тригонометричне нівелювання. Проектування і оцінка 

проектів висотних мереж. Системи відліку висот. 

Математична обробка і вирівнювання геодезичних 

мереж, обчислення координат  і  висот геодезичних  

пунктів із застосуванням спеціалізованого  

програмного забезпечення,                                         .                           

1.2 Супутникові геодезичні методи вимірювань.                          

 Системи координат, які застосовують в 

супутникової геодезії. Супутникові радіонавігаційні 

системи. Проектування і побудова супутникових 

геодезичних мереж. Закріплення пунктів супутникової 

геодезичної мережі. Геодезичне  супутникове 

обладнання, порядок виконання  польових робіт. 

Постобробка і оцінка результатів супутникових  

вимірювань.                                                                      .                           

1.3  Інженерно-геодезичні  вишукування.                      .             

 Це склад і технічні  вимоги до інженерно-

геодезичних вишукувань. Геодезична основа 

вишукувань  і  геодезичні мережі. Опорна геодезична 

мережа. Планово-висотна знімальна геодезична 

мережа. Побудова знімального обґрунтування 

супутниковими методами. Методи великомасштабних 
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топографічних знімань. Топографічне знімання  на 

основі лазерного сканування, а також із застосуванням 

супутникових технологій. Знімання  підземних 

комунікацій.                                                                                      .             

1.4  Побудування опорних мереж полігонометрії . 

 Проектування,оцінка точності і закріплення 

пунктів полігонометрії. Прилади і виробництво 

кутових і лінійних вимірювань. Прив’язка і 

координування стінних знаків. Прив’язка 

полігонометричних  ходів до пунктів геодезичної 

мережі. Визначення і підрахування елементів 

приведення. Попередня обробка результатів 

вимірювань.                                                                                                                                       

2  Приклад курсової роботи на тему:                      .     

«Методи побудови державних  геодезичних мереж».         

з дисципліни: «Вища геодезія - Основні геодезичні 

роботи».                                                                      .                           
Зміст  курсової роботи включає наступні питання:                                                                                

2.1 Класифікація і технічні характеристики геодезичних 

мереж.                                                     .                              .              

2.2 Відомості про Державну геодезичну референцну 

систему координат УСК-2000.                                           .                     

2.3 Планові міські опорні геодезичні мережі.                               

2.4 Створення та реконструкція мережі МГМ.                  

2.5 Побудова або реконструкція висотної мережі.              

2.6  Етапи створення та реконструкції МГМ.                                              

2.7 Застосування супутникових приймачів.                           .          

2.8 Планування та виконання вимірів GPS-приймачем,                     

2.9 Постобробка супутникових вимірювань.                                                  

2.10  Математична обробка і вирівнювання 

геодезичних мереж, обчислення координат  і  висот 

геодезичних  пунктів,складання каталогу.                    .                                                                                   
2.11 Порядок побудови Державних геодезичних мереж за 
постановою  КМУ від 7.08.2013р. № 646.                                
 Курсова робота пишеться на одній сторінці 

листа паперу стандартного формату (210×297) і 
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брошурується  обсягом не більше 25-30 сторінок. 

Копіювання тексту, формул,  із будь-яких джерел 

забороняється. При оформленні курсової роботи 

необхідно керуватись Загальними вимогами і 

правилами оформлення – ДЕСТ 7.32 – 081. Курсова 

робота повинна бути частиною майбутнього 

дипломного проекту за темою, яку дипломант 

визначає самостійно за даними виробничого 

матеріалу. Далі розглянемо зміст прикладу-зразку  

виконання курсової роботи.                             

2.1 Класифікація і  характеристики геодезичних 

мереж. 

 Державна геодезична мережа (ДГМ) являє 

собою сукупність геодезичних пунктів, які  

розташовані рівномірно по всієї території країни і 

закріплені на місцевості спеціальними центрами. 

Центри забезпечують збереженість пунктів та їх 

стійкість в плані і по висоті протягом тривалого часу.  

 ДГМ включає в себе також пункти з постійно 

діючими наземними станціями супутникового 

автономного визначення координат на основі 

використання Глобальних Навігаційних Систем 

(ГНСС) з метою забезпечення можливості визначення 

координат споживачів в режимі, близькому до 

реального часу.                                                               .           

 ДГМ призначена для розв’язання наступних 

основних задач, які мають господарське, наукове і 

оборонне значення:                                                         .               

- встановлення і поширення єдиної державної системи 

геодезичних координат на всій території країни і 

підтриманні її на рівні сучасних і перспективних 

вимог;                                                                               .                     

- геодезичне забезпечення картографування території 

країни і акваторії її морів;                                              .                   
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- геодезичне забезпечення вивчення земельних 

ресурсів і землекористування, земельного кадастру, 

будівництва, розвідки і засвоєння природних ресурсів;         

- забезпечення вихідними геодезичними даними 

наземної, морської і аерокосмічної навігації та 

моніторингу природного і техногенного середовищ;                  

- вивчення поверхні і гравітаційного поля Землі та їх 

вимірювань за часом; - вивчення геодинамічних явищ; 

- метрологічне забезпечення високоточних технічних 

засобів визначення місцеположення і орієнтування;                 

- розвиток державної  системи координат (ДГМ) для 

здійснення геодезичної і картографічної діяльності на 

території країни за останній відрізок часу.                              

 ДГМ задає на всій території країни Державну 

перманентну референцну систему координат  і 

поширює з необхідною точністю та щільністю 

загальноземну систему координат пунктів.                                               

 Положення  пунктів Державної перманентної 

референцної системи координат  та 1 класу 

визначається у загально земній та референцній 

системі координат. Між обома системами встановлено 

однозначний зв'язок, який визначається відповідними 

параметрами взаємного переходу. Складовими 

частинами ДГМ  є просторова планова і висотна 

геодезичні мережі, пункти яких мають між собою 

надійний геодезичний зв'язок.  Просторова геодезична 

мережа включає постійно діючу Українську 

перманентну мережу спостережень Глобальних 

навігаційних супутникових систем (далі –УПМГНСС)                                         

та геодезичну мережу 1 класу. Державна                                        

геодезична мережу 1 класу  є однорідною за точністю 

з просторовою геодезичною мережею, яка складається 

із системи рівномірно розміщених геодезичних 

пунктів, віддалених один від одного на 20 – 30 км. 

 Мережа1класу забезпечує передачу Державної 
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геодезичної  референцної системи координат (УСК-

2000) на пункти Місцевої геодезичної мережі (МГМ). 

Координати пунктів  УПМ ГНСС та ДГМ 1 класу 

визначають виключно GPS-методами. Геодезична 

мережа 2 класу є однорідною за точністю   

геодезичною мережею, яка складається із рівномірно 

розміщених геодезичних пунктів.  Геодезична мережа 

згущення 3 класу збільшує кількість пунктів ДГМ до 

щільності, яка забезпечує створення геодезичної 

основи великомасштабних знімань. Координати 

пунктів ДГМ  2 і 3 класів визначені переважно за 

результатами геодезичних вимірів в мережах 

тріангуляції, трилатерації та полігонометрії минулих 

років. Для всіх нових пунктів ДГМ, що визначаються 

на об’єкті, повинні встановлюватись два або більше 

пунктів-супутників (далі СП). Пункти СП повинні 

визначатись за точністю 4 класу та використовуватись 

в якості вихідних для побудови МГМ.                                      

 Висотна геодезична мережа включає нівелірну 

мережу І, ІІ, ІІІ, ІУ класів. 

2.2 Відомості про Державну геодезичну референцну 

систему координат УСК-2000                                 . 

 Державна геодезична референцна система 

координат УСК - 2000 отримана від координатної 

системи ITRS/ITRF 2000 і зафіксована на епоху 2005 

року. УСК - 2000 введена на території України 

відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів України   

( КМУ) від 22 вересня 2004 р. № 1259 “ Деякі питання 

застосування геодезичної системи координат“.                    

 З моменту  впровадження  в практику 

геодезичних робіт системи координат УСК -2000,   

вона замінила  систему координат 1942 року (СК-42), 

яка була введена  постановою № 760 від 7 квітня 1946 

року. В основі УСК -2000 покладено: - референц - 
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еліпсоїд Красовського в якості поверхні відліку, з 

параметрами – велика піввісь 6 378 245 м, стиснення 

1: 298,3; - масштаб, який дорівнює масштабу системи 

ITRS/ITRF 2000; - орієнтація осей координат 

паралельна   осям координат системи ITRS/ITRF;                       

- центр системи координат, що забезпечує мінімальне 

відхилення поверхні  референц - еліпсоїда від реальної 

поверхні Землі на регіон України. Положення пунктів 

ДГМ визначається в таких системах координат:                       

- в просторових прямокутних координатах Х, У, Z -                  

вісь Z співпадає з віссю обертання  відлікового 

еліпсоїда, вісь Х лежить в площині нульового 

меридіану, а вісь У доповнює систему до правого 

напрямку; початком системи координат є 

геометричний центр еліпсоїда;                                      .                

- геодезичних (еліпсоїдальних) координатах за 

широтою – В, довготою – L, висотою – Н;                               

- плоских прямокутних координатах  Х  та У, які 

обчислюються в проекції Гаусса-Крюгера;                              

- геодезична висота Н утворюється як сума 

нормальної висоти та висоти квазігеоїда над референц 

- еліпсоїдом Красовського.                                             . 

 Нормальні висоти геодезичних пунктів на 

перехідний період  до введення національної системи 

висот визначаються в Балтійській системі висот 

1977р, вихідним початком якої є нуль 

Крондштадського футштоку, а висоти квазігеоїда 

обчислюються над  референц – еліпсоїдом 

Красовського.                                                                   . 

2.3 Планові місцеві опорні геодезичні мережі 

 Впровадження та застосування УСК-2000 

викликало необхідність забезпечення зв’язку з нею 

Місцевих опорних систем координат (МСК) шляхом 
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реконструкції та удосконалення Міських опорних 

геодезичних мереж (МГМ).                                          .  

 Реконструкція міських геодезичних мереж (МГМ) 

в УСК-2000 у виді комбінованих лінійно-кутових 

побудувань забезпечує підвищення точності опорних 

геодезичних мереж, визначення параметрів зв’язку з 

Державної  геодезичної референцної  системою  

координат, використовування опорних геодезичних 

мереж для забезпечення:                                            .                                

- великомасштабних топографічних та земельно-

кадастрових  знімань;                                                    .                     

- інженерно-геодезичних робіт для забезпечення 

будівництва та експлуатації будівель та інженерних 

комунікацій;                                                                  .                 

- створення та ведення містобудівних та земельних 

кадастрів, геоінформаційних систем.                              .                  

 Всі ці питання вказані в Інструкції зі створення та 

реконструкції міських геодезичних мереж в УСК-2000  і 

які розглянемо далі більш докладно в цьому розділі. 

 Основою для реконструкції міських геодезичних 

опорних мереж згущення  4 класу та 1 і 2 розрядів 

слугують пункти УПМ ГНСС - Української 

перманентної мережі спостережень Глобальних 

навігаційних супутникових систем та пункти ДГМ – 

державних геодезичних мереж 1, 2 і 3 класів. 

 Однорідна висока точність МГМ досягається 

шляхом застосуванням методів супутникових 

спостережень у поєднанні з лінійно-кутовими 

геодезичними вимірами та відповідними методами 

обробки  і оптимальною геометрією розташування 

геодезичних пунктів. З метою забезпечення рівно-
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мірної щільності, всі пункти МГМ, які були визначені 

у минулі  роки та збереглись і придатні  для 

використання,  повинні включатись у нову геодезичну 

мережу. Абсолютні  середні квадратичні похибки 

(СКП) визначення координат пунктів ДГМ об’єкту, 

від загальної їх кількості,  не повинні перевищувати:                                                                   

- не менше, ніж 97% - не більше, ніж 0,03 м;                            

- не більше ніж 2%    - не більше, ніж 0,05 м;                          

- не більше ніж 1%    - не більше, ніж 0,06 м. 

 Абсолютні  середні квадратичні похибки (СКП) 

визначення координат пунктів ДГМ в межах 

населених пунктів та промислових об’єктів не 

повинна перевищувати 0,05 м.                                      .   

 Абсолютні  середні квадратичні похибки (СКП) 

визначення координат пунктів МГМ об’єкту, від 

загальної  їх кількості,  не повинні перевищувати:                 

- не менше, ніж 97% - не більше, ніж 0,05 м;                        

- не більше ніж 2%    - не більше, ніж 0,06 м;                               

- не більше ніж 1%    - не більше, ніж 0,07 м. 

 Створення та реконструкція міських геодезичних 

мереж передбачають виконання геодезичних робіт в 

два етапи – на пунктах ДГМ та на пунктах МГМ                  

2.4 Створення та реконструкція мережі МГМ                   

 Міські геодезичні мережі – МГМ створюються як 

геодезичні мережі згущення. Пункти  МГМ згущення 

4 класу визначають, як правило, відносними методами 

супутникової геодезії. Для спостережень необхідно 

використовувати можливе більшу кількість приймачів 

( не менше п’яти) при можливе меншій різноманітно-

сті їх типів та типів антен.                                  
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 Технічні  вимоги щодо супутникових геодезичних 

спостережень наведені в табл. 2.1.              Таблиця 2.1 

                                                                                       

                                                                   Таблиця 2.2 

№ 
п/п 

Технічні параметри лінійно-кутової 

геодезичної мережі 

4 клас   Розряд 

1 2 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

Гранична довжина ходу,км           - окремого 

- між вихідною і вузловою точками 

- між вузловими точками 

Довжина сторони,км                     - найбільша 

- найменша 

Кількість сторін в ході, не більше 

СКП виміряного кута (за нев’язками в ходах 

і полігонах) не більше, с 

Найбільша нев’язка в трикутнику,с 

Кутова нев’язка ходу, або полігону,не 

більше,с  де n – кількість кутів в ході 

Відносна похибка в ході, не більше 

 

СКП вимірювання довжини сторони,м 

- при довжині до 500 м 

- від 500 до 1000 м 

- понад 1000 м 

14,0 

  9,0 

  7,0 

  3,0 

0,25 

  15 

 3,0" 

 

8,0" 

5"  

 

1:2500
0 

 

0,01 

0,02 

1:400

00 

7,0 

5,0 

4,0 

0,8 

0,12 

15 

5,0" 

 

20" 

10"•

 

1:10

000 
 

0,01 

0,02 
- 

4,0 

3,0 

2,0 

0,5 

0,08 

15 

10" 

 

40" 

20"•

 

1:50

00 
 

0,01 

- 
- 

№  Найменування технічних вимог супутникових 

визначень. 

4 клас 1 роз-

ряд 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

Типи супутникових приймачів(кількість частот) 

Тривалість сеансів безперервних                   

вимірювань, не менше годин  

Найменша кількість супутників, які одночасно 

спостерігаються 

Інервал реєстрації (дискретність) супутникових 

сигналів,с  

Найменша висота положення супутників над 

горизонтом, град 

Максимальне допустиме значення РDOP 

Відносна похибка визначення вектора-бази, не 

більше   

Кількість незалежних центрувань антени на 

пункті (не менше) 

Кількість повторних вимірювань висоти антени 

на протязі сеансу спостережень(не менше) 

1 – 2 

1 – 2 

 

4 

 

15 

 

15 

 

5 

1:250

00 

1 

 

2 

1 – 2 

1 – 2 

 

4 

 

15 

 

15 

 

5 

1:100

00 

1 

 

2 
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 Технічні вимоги щодо створення геодезичних 

мереж згущення 4 класу, 1 і 2 розрядів лінійно - 

кутовими геодезичними вимірами наведені в табл. 2.2.                                  

.         Пункти МГМ згущення 1 розряду визначаються 

з урахуванням економічної доцільності та умов 

спостережень, методами лінійно-кутових побудов, 

супутникових геодезичних спостережень або їх 

комбінаціями.   Геодезичні мережі 2 розряду 

створюються як виключення, якщо неможливе 

виконати лінійно-кутові виміри з точністю 1розряду.  

Щільність пунктів МГМ визначаються масштабом 

топографічних знімань з урахуванням висоти перерізу 

рельєфу, що виконуються на території об’єкту, а 

також необхідністю забезпечення геодезичних, 

маркшейдерських, землевпорядних, інших робіт та                                                                      

повинна відповідати вимогам чинних нормативно-

технічних документів. 

 2.5 Побудова або реконструкція висотної мережі  

 Висотною основою є нівелірна мережа І,ІІ,ІІІ,ІУ 

класів. Висоти пунктів МГМ повинні бути визначені у 

загальній, нормальній системі висот. Вибір стадій 

побудови нівелірної мережі базується на врахуванні 

величини площі об’єкту вимог щодо забезпечення  

топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних 

робіт.                                                                                 

 Вихідними пунктами для побудови нівелірних 

мереж повинні бути не менше ніж два репери 

нівелювання І або ІІ класу. Вибір вихідних реперів та 

системи висот об’єкту повинно виконуватись 

відповідно чинних нормативно-технічних документів. 
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 Для визначення нормальних висот геодезичних 

пунктів та нівелірних реперів дозволяється 

використання  GPS-нівелювання. При цьому 

виконується уточнення моделі квазігеоїда для 

території об’єкту. GPS- нівелювання виконується 

відносними методами супутникової геодезії з 

врахуванням висот квазігеоїда, що повинно 

забезпечити СКП взаємного положення пунктів за 

висотою не більше ніж 0,05 м.                                  .            

 Основні вимоги щодо тривалості супутникових 

геодезичних спостережень при GPS- нівелюванні 

наведено в табл. 2.3.                                               .                         

                      Таблиця 2.3 

Відстань прив’язки, 

км 

Найменша тривалість одного 

сеансу, год 

1 – 5 

5 – 10 

Більше 10 

2 – 3 

3 – 4 

4 - 6 

                                                                                                     

 Для уточнення моделі квазігеоїда на об’єкт 

визначають координати вихідних реперів І,ІІ,ІІІ класів 

із супутникових геодезичних спостережень за 

програмою для пунктів ДГМ 2 класу. Тривалість 

сеансів спостережень визначається в залежності від 

відстані прив’язки нівелірних знаків до вихідних 

пунктів УПН ГНСС або ДГМ 1 класу.                                 

 При неможливості встановити приймач 

безпосередньо над нівелірним знаком, супутникові 

геодезичні спостереження виконують на тимчасовому 

центрі, який розташовують на відстані 20 – 50 м від 

нівелірного знаку. Передача висоти із репера на 
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тимчасовий центр здійснюється нівеліром, однією 

станцією із похибкою не більше ніж 3 мм.                               

 В гірській або важкодоступній місцевості 

нормальні висоти пунктів МГМ визначаються 

геодезичним або  GPS- нівелюванням із СКП 

взаємного положення суміжних пунктів за висотою не 

більше 0,10 м. 

2.6  Етапи створення та реконструкції МГМ                           
 Основні етапи створення і реконструкції МГМ, 

це: - попереднє встановлення обсягу зберігання 

геодезичних пунктів та нівелірних знаків (реперів) за 

матеріалами топографо-геодезичних робіт минулих 

років та їх вибіркового польового обстеження;                                           

- встановлення реальної точності існуючих пунктів 

МГМ за матеріалами топографо-геодезичних робіт 

минулих років та за результатами польових 

контрольних вимірів;                                                    .                  

- встановлення можливості використання існуючих 

геодезичних і нівелірних пунктів  в новій роботі;                         

- складання Технічного проекту робіт;                         .               

- обстеження, відновлення та рекогносцировка      

геодезичних пунктів ДГМ  і МГМ, нівелірних знаків;              

- розробка Робочого проекту на виконання робіт;                         

- закладення нових центрів;                                         .                         

- виконання супутникових геодезичних спостережень, 

а у разі необхідності, лінійно-кутових вимірювань на 

пунктах ДГМ і МГМ;                                                    .                     

- створення висотної основи об’єкту методами 

геометричного,тригонометричного,GPS- нівелювання;                                                                                           

- технічне та ІУ класу нівелювання по пунктах  МГМ; 

-опрацювання матеріалів супутникових спостережень,  

лінійно-кутових вимірювань на пунктах ДГМ і МГМ;                                                                                                         

- моделювання параметрів переходу від УСК-2000 до 
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нової МСК системи висот об’єкту;                               .                            

- моделювання квазігеоїда та оцінка точності моделі;                     

- сумісне вирівнювання супутникових спостережень,  

лінійно-кутових вимірювань на пунктах ДГМ і МГМ;                                                                                                             

- складання каталогів координат і висот пунктів МГМ.  

 

2.7  Застосування супутникових приймачів 

 Приймачі геодезичних супутникових  систем 

GPS, ГЛОНАСС та інших  здійснюють захоплення 

сигналів від навігаційних  супутників (НС),  

вимірюють псевдовіддалі до них за фазою несучої 

частоти  і після  отримання додаткової  інформації 

визначають координати  і висоти  геодезичних 

пунктів. Застосовують фазові та кодові приймачі, які 

вимірюють сигнали одночасно за фазою та кодом.  

 Таким чином прискорюється  процес 

позиціонування та визначення псевдовіддалей в 

роботі. Приймачі поділяються на двохсистемні, які 

працюють по супутниках  GPS/ ГЛОНАСС одночасно  

або роздільно і односистемні, які працюють тільки по 

супутниках одній системи. Крім того, геодезичні 

приймачі поділяються на одно і двох частотні, одно і  

багатоканальні. В одно частотних – вимірювання 

псевдовіддалей  виконують на одній частоті сигналу, а 

двох частотних – на частотах L1 і L2 одночасно. Двох 

частотні приймачі витрачають менше часу на 

ініціалізацію і позиціонування, забезпечують високу 

точність вимірювання. До двох частотних  приймачів 

відносять, наприклад, Trimble 5700  або 5800, інші. 

Одно канальні приймачі захоплення сигналу 

здійснюють послідовно на кожний супутник. Багато 

канальні - одночасно відслідковують і приймають 

сигнали від сузір’я  8 – 12 супутників. У сьогоденні 

застосовують багатоканальні приймачі, які мають  

додаткові канали прийому сигналів від геостаційних    
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супутників.  Дві блок - схеми геодезичного 

супутникового приймача з різними режимами обробки 

результатів вимірювань, наведена на рис. 2.1. 

 Обчислювальний блок виконує первинну 

обробку отриманої  інформації від всіх наземних 

станцій протягом всього часу позиціонування і 

записує її в блок пам'яті приладу. Керування роботою 

всіх блоків приймача здійснюється автоматично. 

Якщо приймач працює в режимі постобробки, то 

результати вимірювань заносяться в блок пам'яті 

приймача, а після завершення спостережень 

передаються в комп’ютер для постобробки. 

 

   а).  Сигнал НС.                     б). Сигнал НС.  

  
                  Рис. 2.1. Блок – схема приймачів:                 .                     

а)в  режимі постобробки; б)в режимі реального часу;               

1- антенний блок; 2 – приймач; 3 – генератор опорного 

сигналу; 4 - вимірювальний блок; 5 – блок первинної 

обробки; 6 – блок пам'яті; 7 – контролер з ПО режиму 

RTK;    8 – блок зв’язку з базовою станцією.    

            

 Для передачі в комп’ютер приймач має 

спеціальні порти підключення і кабель. При польових 

роботах  можна до приймача підключити  контролер, з 

1 1 

3 4 

5 6 

3 4 

5 6 

8 7 

2 2 
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клавіатурою якого вноситься інформація про пункти, 

особливості спостережень, висоту антени.                                                

 Якщо приймач працює в режимі реального 

часу, то підключення контролера обов’язкове. Крім 

того,  приймач повинен мати блок зв’язку, по якому 

передається необхідна для обробки інформація з 

базового пункту на пункт, що визначається.            

 Контролер має програмне забезпечення 

процесу обробки. Для зв’язку використовують 

спеціальні радіо моделі або канали мобільного зв’язку.                                                                       

 Для  високої стабільної та чутливої  роботи 

фазового центру до GPS- сигналів застосовуються 

спеціальні конструкції антен. Антени приймачів  

мають відбиваючий устрій із спеціальних мікро- 

смугових конструкцій за рахунок яких виконується 

протиснування багатьох шкідливих промінів. Такі 

антени, з високою стабільною роботою фазового 

центру та  протиснування впливу багатьох шкідливих 

промінів, забезпечують міліметрову точність 

визначення координат і висот пунктів. В якості 

джерел живлення використовують компактні літієво-

іонні акумулятори.  

 В геодезичних роботах також поширений 

приймач ProМаrк2. Він має 10 паралельних каналів, 

працюють за кодами і фазою несучої частоти L1, може 

відстежувати супутники  серій WAAS  i  EGNOS. 

Приймач має зовнішню антену, дисплей, клавіатуру, 

інтерфейсний порт, карту пам'яті, програмне  

забезпечення.  Геодезичні приймачі встановлюють над 

точкою на штативі або на віху зі сферичним рівнем. 

При встановленні на віху застосовують біпід, який 

робить положення віхи і приймача стійким. Приймачі  

ProМаrк в режимі статики дозволяє визначати 

координати в плані з похибкою 2-5мм + 1ррm, а по 

висоті 5-10мм + 2 ррm. Час спостережень коливається 
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від 20 до 60 хвилин у залежності від довжини базової 

лінії. В режимі кінематики ( Stop and Go)  час 

спостережень на точці складає близько 15 с., а для 

ініціалізації достатньо 5 хвилин.   

 

2.8  Планування та виконання вимірювань GPS - 

приймачем 

 Планування геодезичного використання GPS –  

приймачів переслідує дві основні цілі: - вибір місце - 

положення опорних пунктів, які визначаються на 

об’єкті; - складання графіка і програми спостережень 

на конкретні дні з урахуванням радіовидимості і 

геометрії розташування навігаційних супутників(НС). 

 Планування геодезичних робіт починають з 

вивчення технічного завдання, в якому вказуються 

зміст, технічні умови, строки, обсяг і витрати на 

проведення робіт. Уточняють призначення і вимоги до 

точності геодезичного обґрунтування на об’єкті, 

система координат і висот. Проводиться збір 

топографо – геодезичної інформації про 

забезпеченість даної території, використовують дані 

архівів інспекцій Держгеокадастра, міських відділів, 

маркшейдерських та інших організацій і підприємств. 

Збираються і аналізуються дані існуючих опорних 

геодезичних мереж (ОГМ), їх стан, виписують 

координати і висоти пунктів з каталогів з вказівкою  

року здачі мережі у використання, дані вирівнювання і  

оцінки точності мереж. Отримують великомасштабні 

топографічні карти і плани території заданого району. 

 На топографічній карті (плані) наносять 

існуючі пункти ОГМ, які необхідні в роботі даного 

проекту. Аналізуючи їх стан, вибирають опорні базові 

пункти зі зручними умовами для GPS- спостережень, 

відносно яких будуть проводитися визначення 

координат і висот пунктів. На карті проектують нові 
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пункти з урахуванням можливості переміщень, 

відсутності перешкод та інших обмежень для роботи 

приймача, можливості тривалої збереженості пункту. 

Таким чином, на карті наносять місцеположення 

пунктів: опорних базових і які наново визначаються, а 

також базових ліній запроектованого геодезичного 

побудування. Вибираються і обґрунтовуються типи 

центрів для закріплення пунктів на об’єкті відповідно 

діючим інструкціям.  

 При розвитку ОГМ слід проектувати  вектори 

базових ліній у вигляді фігур трилатерації, замкнені 

ходи або їх сполучення. Це забезпечує контроль за 

нев`язками  фігур і підвищення точності при 

камеральній обробці. Два приймача, які встановлені  

на вихідних пунктах і один – на пункті, якій 

визначається,  дають базові лінії, які утворюють 

трикутник векторів. Графіки спостережень 

складаються на основі  кількості наземних станцій, які 

спостерігаються, геометричного фактору їх 

розташування на період виконання робіт, а також 

висоти  проходження  сигналів над горизонтом. Для 

цього використовують альманах супутників, що 

отримують через приймач  та обробляють на 

відповідному програмному забезпеченні. Вибирають 

сприятливі  дати і час спостережень.                     

 Альманах навігаційних супутників (АНС) – це 

інформаційний файл супутників, який  передається в 

радіонавігаційному сполученні сумісно із 

супутниковим сигналом, містить наближені 

ефемериди всіх працюючих супутників. Дані 

альманаху оновляються в GPS щоденно і передаються 

з кожного НС через 12,5 хвилин. Альманах  містить 

також  інформацію про стан супутників. Якщо 

інформація про відмову або несправність вийшла в 

альманах на конкретний НС, то приймач автоматично 
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не буде його від слідкувати  і не приймати від нього 

сигнали. Період обертання НС на орбіті дорівнює 

половині зіркових діб, тому поява супутника в тій же 

час доби повторюється з точністю до хвилин. 

Зберігається коефіцієнт зниження точності  

визначення просторового місцеположення  

навігаційних супутників - PDOP, викликаний  

геометрією сузір’я в той же момент часу. Альманах 

дійсний  протягом тривалого часу (до місяця і більше), 

однак він повинен уточнюватися через декілька діб, 

тому що можуть з'явитися нові НС, а деякі із 

включених  в проект опиняться виключеними із 

робочого альманаху. Альманах,отриманий приймачем, 

записується приймачем автоматично в його пам'яті. В 

подальшому він оброблюється в програмному 

забезпеченні комп’ютера, тому альманах необхідно 

експортувати в комп’ютер. Для обробки отриманого 

альманаху треба ввести дату, час і приблизні 

координати району робіт (з точністю до 15 км або 10 

хвилин за широтою).  

 В супутникових системах застосовується 

всесвітній координований час UTC.  На території  

України використається місцевий час Т, який  

пов'язаний з UTC формулами:  

                         = UTC +N+ ,                                (2.1)       

де    - місцевий  час; N – номер годинникового поясу 

на території.  Для країни між UTC і місцевим часом N 

складає  в межах  часу. Обробка альманаху дає на 

виході кількість видимих супутників на  коефіцієнти 

геометричного впливу PDOP. Відбракування 

супутників для обчислення коефіцієнта PDOP 

робиться за кутом нахилу над горизонтом. Відповідно 
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з інструкцією по застосуванню GPS, ГЛОНАСС, 

висота НС над горизонтом не повинна бути менше 

. В приймачах Trimble  бракуються НС з висотою 

менше  для робіт в режимі визначення координат-

RTK. Граничне значення коефіцієнта PDOP залежить 

від точності, яка вимагається,  визначення координат 

нового пункту. Для досягнення сантиметровій 

точності вимагається коефіцієнт PDOP < 4, а для 

топографічних знімань достатній PDOP < 6. Границя 

допустимого PDOP встановлюють в приймачі поперед 

початку вимірювань. За матеріалами обробки 

альманаху вибирається найбільш сприятливій час для 

спостережень: воно має 5 і більше супутників,які  

спостерігаються з мінімальним коефіцієнтом PDOP. 

На запроектованих пунктах з обмеженим оглядом 

небозводу із-за наявності перешкод час спостережень 

уточнюються. Для цього з карти знімаються 

обмеження  і  верхівку перешкоди. На карті (плану)  із 

запроектованої точки спостережень вимірюють 

транспортиром азимут на крайні точки обмежень 

перешкоди  і обчислюється кут нахилу на верхівку 

перешкоди за формулою          = arc tg ,          (3.2),  

де h – висота перешкоди, яка  отримана за умовними 

позначеннями і підписом на карті; d – віддаль до 

перешкоди. 

  Складається полярна діаграма видимості 

небозводу. Важливим є нанесення на ней перешкод з 

кутами нахилу над горизонтом більше . На 

діаграму наносять також положення супутників з 

вказівкою часу їх появи в закритій перешкодами зоні. 
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Діаграму можна отримати на основі програмного 

забезпечення ( наприклад, Plan, Trimble). Програмне  

забезпечення  Plan, Trimble дозволяє вивести на екран 

дисплею такі графіки: Elevation – кути нахилу 

супутників GPS над горизонтом протягом доби або 

заданого інтервала часу; PDOP, НDOP, VDOP – 

коефіцієнти  зниження точності, викликані геометрією 

сузір’я на той же момент часу; Sky Plot - траєкторію 

НС на небесному зводі над заданою точкою; діаграму 

перешкод на пунктах.  

 Далі складається робоча програма 

спостережень на конкретні дати з урахуванням 

одночасно працюючих приймачів на опорному 

(базовому) і який  визначається, пунктах. Показують 

всі проектовані зв’язки базового і пересувного 

приймачів, час роботи на пунктах, маршрути 

переміщення приймачів. З вимогою забезпечення 

необхідної точності вибирається метод вимірювань 

(статика, швидка статика, “Stop and Go”, RTK), тип 

приймача, примірна тривалість сеансів спостережень, 

їх кількість. Вимірювання в режимі реального часу 

(RTK) необхідно додатково забезпечувати зв’язком 

між базовим і пунктами, які  визначаються 

програмним забезпеченням RTK і польовим 

комп’ютером.  

 Розроблений проект уточнюється при  

рекогносцировці  і обстеженні існуючих пунктів ОГМ. 

При цьому слід максимально використовувати пункти 

раніше створених мереж, однак наявність на існуючих 

металевих і дерев'яних сигналів і пірамід небажано. 

Вони створюють  додаткові екрануючи перешкоди для 

приймання супутникових сигналів. При 

обов’язковому використанні в програмі робіт такого 

пункту проектується поза центроване встановлення 

приймача на робочій точці і її геодезична прив’язка до 
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центру пункту. В деяких випадках зовнішній сигнал 

розбирають. При рекогносцировці  уточнюються 

місця закладення нових пунктів, типи центрів. Після 

рекогносцировці  і обстеженні пунктів можна 

скоректувати програму вимірювань з використанням 

того же модуля планування. Тривалість 

запроектованих спостережень залежить від вимог 

точності, довжини базової лінії і застосованого 

приймача. Подовження часу спостережень викликано 

необхідністю повного розв’язання неоднозначності 

фазових вимірювань. Для двох частотних приймачів 

розв’язання неоднозначності здійснюється протягом 

10-15 хвилин навіть на довгих базах. Для одно 

частотних приймачів цього часу може опинитися 

достатньо лише на коротких базах до 1 км. На довгих 

базових лініях розв’язання неоднозначності 

виконується при тривалих спостереженнях протягом  

1 години і більше (табл.2.5).                                  

    Запроектований час спостережень.    Таблиця 2.5                                                         
Довжина 

базової лінії,км 

Тривалість 

сесії, хв.. 

Довжина 

базової лінії,км 

Тривалість 

сесії, хв.. 

0,1 – 1,0 10 - 30 5,1 – 10,0 20 - 90 

1,1 – 5,0 20 - 60 10,1 – 30,0 30 - 120 

 

При цьому мінімальна тривалість проектується лише в 

режимі швидкої статики. Збільшення тривалості  

спостережень  дозволяє підвисити точність координат 

пункту, який визначається. При вимогах до високої 

точності вимірювань, спостереження планують в 

декілька сесій(прийомів), включно повторні 

вимірювання з поверненням на пункт, який 

визначається. До початку полових робіт необхідно 

забезпечити комплектність і перевірку працездатності 

приладів: два або три приймача, відповідні штативи, 

підставки (тригери), оптичні центрири, вимірювачі 

висоти антени, польовий комп’ютер (контролер) з 
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програмним забезпеченням. Рівні і оптичний центри 

повинні бути перевірені і від`юстовані, підготовлені 

батареї живлення, а для акумуляторних – проведена їх 

зарядження. При виконанні вимірювань один або 

декілька приймачів встановлюють на пунктах з 

відомими координатами, один або декілька на пункті, 

який визначається. Антена або приймач з 

вмонтованою антеною встановлюють  на підставку, на 

штатив і   відцентровують  за оптичним центриром. 

Антени на пунктах мережі рекомендується 

орієнтувати в одному напрямку, це знижує вплив 

зміщення їх фазового центру. Так, при встановленні 

антени її риска повинна бути соорентована на північ.  

Висота антени над маркою центра пункту вимірюється 

двічі (до і після спостережень). До вмикання приймача 

необхідно перевірити рівень зарядження акумулятора 

і підключити контролер, якщо вимірювання будуть  

виконуватися з контролером. Після вмикання 

з'явиться головне меню контролера. Робляться робочі 

установки з допомогою яких компонуються дії для 

програми вимірювань. Робочі установки – місії 

(mission) можуть бути сформовані в камеральних 

умовах, особливо при виконанні однотипних 

спостережень, в польових умовах при необхідності їх 

можна скоректувати. Робочі установки містять набір 

параметрів, які використовуються при супутникових 

визначеннях приймачем: режим роботи, граничні 

визначення (маски) кута підіймання НС, PDOP, 

відношення сигнал/шум, інтервал регістрації даних 

тощо.  Інтервал регістрації  супутникового сигналу 

(дискретність) встановлюється  у межах 1….15с. 

Більш короткий інтервал приводить до запису у файли 

вимірювань більшого обсягу надлишкової інформації і 

до нераційного розходу пам’ятки приймача. Інтервал 

запису на rover - приймачі  становить або рівним або в 
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ціле число разів перевищуючим інтервал запису 

referens -приймача. З клавіатури контролера вводиться 

інформація про точку стояння. Відомості про пункти 

місцевості, які належать позиціонуванню, можна 

також ввести заздалегідь в проекті супутникових 

визначень. Після включення здійснюється 

автоматичний запуск роботи приймача. Автоматично 

виконується захоплення сигналів НС та ініціалізація 

приймача. В багатоканальних приймачах 

спостерігаються всі видимі  або визначені альманахом 

супутники.  

 Ініціалізація – процес попереднього розв’язання 

неоднозначності фазових вимірювань при включенні 

приймача. Признакою закінчення ініціалізації є 

приймання сигналів від достатнього числа супутників, 

появи допустимого значення коефіцієнта PDOP на 

дисплеї контролера. Ініціалізації виконується  в одно 

частотних приймачах протягом зразково 10 хвилин. 

Тривалість сеансу вимірювань на пункті, що 

визначається, залежить від довжини базової лінії та 

точності робіт. Сеанс, неперервну регістрацію НС, 

називають також сесією (session) супутникових 

спостережень. Сесія буде закінчена, якщо протягом 

встановленого часу не було збою, а покази 

коефіцієнта PDOP залишаться в допуску. При 

підвищенні  вимог до точності робота на станції 

проводиться в декілька сесій. Контролювати хід сесії 

можна за допомогою контролера або панелі 

управління. Результати спостережень автоматично 

записуються і зберігаються в пам'яті приймача. Якщо 

в спостереженнях на пункті відбувся збій  або будь 

якій  параметр вийшов за межі допуску, час 

позиціонування збільшують. У виключних випадках 

використовують метод реокупації, яка складається у 

зверненні на проблемний пункт. При цьому загальний 
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час спостереження  можна розбити на два або декілька 

етапів сесії, яка буде здійснена на пункті з перервою. 

По закінченні спостережень  слід  перевірити запис 

назви пункту, його позначення у файлі. Записують 

висоту антени, час початку і закінчення сесії, номер 

приймача, необхідні примітки виконавця. Станцію 

звертають і переміщують на наступну визначаємо 

точку. Опорна станція продовжує працювати, поки всі 

пункти, що визначаються відносно її, не будуть 

спостережені. Проектом визначається послідовність 

переміщення rover - приймача по пунктах, які 

визначаються. У першу чергу-це вектори базових 

ліній,що входять в замкнені ходи,фігури трилатерації. 

Допускається позацентрове встановлення приймача на 

пункти існуючі і знову визначаємо. Точки поза 

центрового встановлення прив’язують до основного 

центру пункту додатковими геодезичними 

вимірюваннями з контролем. Позацентрове 

встановлення приймача застосовується, якщо на 

пункті є металевий сигнал та інші перешкоди для  

супутникових спостережень. Передачу координат з 

пункту ОГМ на позацентрову точку простіше усього  

виконати методами оберненої лінійно-кутової та  

полярної засічки з вимірюваннями  електронним 

тахеометром кутів і довжин ліній. Після 

спостереження всіх пунктів, які визначаються, referens 

і  rover – приймачі вимикають. Всі отримані  файли 

спостережень передають в персональний комп’ютер і 

проект для сумісного оброблення.                                   

 Проведення вимірювань методом “Stop and Go” 

потребує  додатковій організації робіт,тому що обидва 

приймача базовий і пересувний, повинні безперервно 

приймати сигнали від чотирьох  і більше НС  з 

допустимим коефіцієнтом PDOP.  Базовий приймач 

встановлюється  на пункт, який буде вихідним в даних 
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вимірюваннях, а рухомий можна закріпити на 

спеціальній віці. В приймачах завантажують режим 

“Stop and Go”, його параметри роботи, прилад 

встановлюють на першому пункті, що визначається.     

Ініціалізацію проводять обидва приймача, потім rover 

– приймач, який включений  та  ініціалізійний, 

перевозять  і встановлюють для спостережень на всі 

пункти, які визначаються. Оскільки нова ініціалізація 

на кожному пункті не потрібна, спостереження 

проходять швидко. Для контролю рекомендується в 

спостереження rover – приймачем включати пункти з 

відомими координатами.  Якщо сигнал від супутника  

втрачений із-за екранування місцевими предметами 

або при пересуванні прозойшов стрибок фази, 

необхідно залишиться на пункті і повторити 

ініціалізацію цього приймача. Потім можна 

продовжувати визначення координат нових пунктів. 

Всі пересування і особливості спостережень фіксують 

у журналі вимірювань. Рекомендується реокупація на 

пункт ініціалізації rover – приймача протягом години. 

Режим “Stop and Go” застосовують у тих випадках, 

коли при пересуваннях з пункту на пункт на об’єкті не 

виникають  перешкоди для радіосигналів від 

супутників, які спостерігаються. Тому він 

поширений  на малих площах, коли пункти, які 

визначають, розташовані недалеко один від одного:  

це при зніманні пікетів або при визначенні координат 

поворотних точок меж невеликих земельних ділянок.   

 

2.9  Постобробка супутникових вимірювань. 

 Результати супутникових вимірювань 

передаються з приймача або його контролера на 

комп’ютер для постобробки. Постобробка інформації, 

отриманої приймачами від НС, проводиться в два 

етапи: - попередня обробка; - вирівнювання 
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геодезичного побудування ( остаточна обробка). 

Попередня обробка включає обробку файлів 

супутникових спостережень, оперативний контроль і 

оцінку якості виконаних побудувань, виявлення 

пунктів, на яких необхідно повторити спостереження, 

підготовку даних для вирівнювання.   

 Остаточна обробка включає сумісне 

вирівнювання вимірювань на пунктах об’єкту на 

основі методу найменших квадратів, обчислення 

вирівняних координат пунктів, оцінка їх точності, 

перетворення  отриманих результатів вирівнювання в 

потрібну систему координат.  

 В сьогоденні застосовують широкий арсенал 

програмних засобів для постобробки супутникових 

вимірювань: Trimble Geomatics Office, Spectrum 

Survey (Sokkia), Geo Office ( Leica), Aschtech 

Solutions,3S PACK ( Thales), SKI, інші. Проводиться 

визначена уніфікація, яка дозволяє  обробляти різними 

програмами інформацію більшості типів приймачів. 

Для цього застосовують спеціальні універсальні 

формати: даних вимірювань – RINEX (Receiver 

Independent Exchange), представлення даних в ПО – 

SINEX( Software Independent Exchange). Сучасні 

програмні пакети підтримують експорт даних в 

універсальних форматах. Наприклад, пакет Trimble 

Geomatics Office може приймати і обробляти GPS – 

дані приймачів у форматах Trimble і RINEX;  пакет 3S 

PACK – у форматах Thales і RINEX. Формат RINEX 

не залежить від конкретного приймача  і уніфікує 

формати файлів GPS – вимірювань, метеоданих, 

навігаційних сполучень. Більшість програм обробки 

супутникових геодезичних вимірювань містить 

наступні основні моделі:  - планування вимірювань на 

основі обробки альманаху  НС і даних про перешкоди 

на пунктах об’єкту; - передача результатів вимірювань 
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з приймачів в ПК для постобробки; - попередня 

обробка, контроль якості вимірювань; - остаточна 

обробка; - організація бази даних і сервісні функції. 

 Використуючі програмне забезпечення, 

створюють проект, в рамках якого будуть вводитися 

дані і здійснюватися  постобробка. Модуль передачі 

даних призначений для управління процесом передачі 

результатів вимірювань і перетворення даних із 

компактного формату приймача у формат, який 

використається  в ПО. Інформація в пам'ять приймача 

записана у виді файлів базової (опорної) і пересувної   

станції. Вона містить кодову, фазову, ефемеридну та 

іншу інформацію, отриману від НС, а дані про 

станцію. Польові файли з приймачів переписують в 

базу відкритого для обробки проекту. В передачі 

даних використають вікно ПО, користають назви і 

номери пунктів, робляться передбачені програмою  

встановлення. Постобробка виконується відповідно зі 

змістом файлів. В спеціально організованих вікнах ПО 

вказується робоча сучасна зона, опорні і мобільні 

пункти, які участують в обробці, вводяться 

координати опорних станцій. Коректуються допуски 

(маски), вибираються моделі обліку тропосферних та 

іоносферних впливів, варіант використання 

ефемеридних даних. Вказується варіант обробки « код 

– фаза». В обробку одночасно приймається кодова і 

фазова інформація сигналів, але передбачено вибір 

тільки кодових або тільки фазових даних. 

Вибираються частоти сигналів L1,  L2, L1+ L2 – 

відповідно з типами приймачів, працюючих на об’єкті. 

 Програма попередньої обробки запускається. 

Обчислюються  просторові координати супутників за 

їх ефемеридними даними. Можна використати точні 

ефемериди, які паблікуються на сайтах GPS  в 

Інтернеті. Після їх появлення  обробку можна 
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повторити, це підвисить точність визначення 

координат пунктів об’єкту. В подальший попередній 

обробці проводиться розв’язання неоднозначностей 

фазових вимірювань і обчислюються вектори базових 

ліній. Частіше всього розв’язання неоднозначностей 

проводиться  в процесі обчислень векторів базових 

ліній в наступній послідовності: - порівняння кодових 

і фазових даних приймача; - обробка з використанням 

третіх різностей фазових вимірювань; - визначення 

матеріальних значень чисел неоднозначності і 

обчислення за ними вектори базової лінії із обробки 

других  різностей фазових вимірювань; - приведення 

матеріальних значень неоднозначностей до цілих 

чисел, обчислення по них вектора базової лінії і 

характеристик точності (СКП значення вектора). 

 Перші різності (ПР) фазових вимірювань  

отримують при спостереженні одного супутника 

двома приймачами. Другі різності (ДР) – різності ПР 

для двох супутників, виміряних одночасно. Треті 

різності (ТР) – різності ДР для двох різних епох 

спостережень, вони дозволяють при обробці суттєво  

знизити вплив ряду систематичних похибок 

супутникових вимірювань. Вектор базової лінії – 

тримірний вектор приростів координат між 

суміжними пунктами і та j супутникових 

спостережень, які виконуються протягом одного 

сеансу. Його довжина  визначається за формулою                     

       = + + ,                   (2.2)                

де , ,  – прирости просторових координат. 

Вони визначаються шляхом сумісного розв’язання 

рівнянь для пунктів і та j з використанням ПР, ДР, ТР. 

Після обчислення векторів програма виводить на 
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екран їх довжину, напрямок  та СКП цих значень. Є 

можливість вивисти на екран графічне зображення 

векторів. Більшисть програм дозволяють обробляти 

різне число базових ліній, які виміряні в різних 

режимах (статичному, “Stop and Go”, RTK). Якщо 

сукупність деяких векторів утворює замкнене 

геодезичне побудування, то можна обчислити 

нев’язку -f як суму приростів координат:             

                 = ,                        (2.3) 

де       = ;            = ;        = .             

 За величиною  оцінюють якість супутникових 

вимірювань в межах векторного ходу. Програми 

попередній обробки проводять автоматичну 

відбракування векторів базових ліній, якщо вони 

містять недопустимі похибки. Все це дозволяє 

виконувати оперативний контроль якості 

супутникових спостережень. Якщо переспостеригати 

пункти з поганої базової лінієї немає можливости , то 

її виключають із остаточного вирівнювання або 

придають її дуже малу вагу. При обробці вимірювань 

можна в деяких випадках підвисити точність 

визначення векторів базових ліній за рахунок варіації, 

яка отримується приймачами інформації. Так, можна 

відбракувати надлишкові вектори, які погіршують 

точність при наступному вирівнювані, змінювати в 

обчисленнях кількість НС, знижати  або підвищувати 

критерії відбракування (маски), через те покращити  

геометрію робочого сузір’я. В деяких програмах 

передбачені при обробці зміни варіантів іоносферній 

моделі та інших зовнішніх впливів. Обробка може 

проводитися в режимі окремих базових ліній або їх 
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комбінацій для мережі пунктів, а також – декілька 

сеансів спостережень. Обробка окремих ліній 

дозволяє локалізувати їх вектори за величинами 

похибок. Якщо в якому пункті сходяться лінії з 

великими похибками, то пункт з  низькою точністю 

виявляється.  

 Попередня обробка вимірювань в режимі 

кінематики може виконуватися на контролері або 

польовому комп’ютері з використанням спеціальних 

модулів ПО. Для обробки спостережень в RTK – 

режимі необхідна інформація з визначаємого і  

базового приймачів, а також координати базової 

(опорної) точки. Вони поступають з опорної точки по 

каналах лінії зв’язку і дозволяють виконувати  

попередню обробку у полі безпосередньо на точці 

стояння приймача. Найбільш ефективні постійно 

діючі GPS базові станції, які цілодобове записують у 

форматі RINEX отриману інформацію. При  

відсутності зв’язку на приймачі використач може  

отримати необхідні  для обробки дані з цієї станції  

через Інтернет.  Контроль  попередньої  обробки 

кінематичних GPS – вимірювань частіше всього 

проводиться за розходженнями координат пунктів, з 

яких позиціонування виконувалась два або більше 

разів, а також по контрольних пунктах, координати 

яких відомі. Результати RTK- вимірювань можна 

піддавати до постобробки після відбракування і 

уточнення даних. Попередня обробка дозволяє 

встановити за СКП ваги базових ліній для наступного 

вирівнювання і обчислити елементи коваріаційної  

матриці.   

 Остаточна обробка матеріалів спостережень 

включає в себе: вирівнювання отриманих геодезичних 

побудувань, перетворення координат у необхідну СК, 

оцінку точності побудування за матеріалами 
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вирівнювання, складання каталогів, їх експорт в 

Держгеокадастр та інші системи. Вирівнювання  

виконується після попередній обробці і задовільних 

результатів контролю. Для остаточної обробки можуть 

застосовуватися модулі тих же програмних пакетів 

(Trimble Geomatics Office, Spectrum Survey, Aschtech 

Solutions) або програми вирівнювання і трансформації 

координат (Credo DAT3 і ТРАНСКОР 1) та інші.  

 В програмах для остаточної обробки повині 

бути передбачені такі модулі: перегляд і редукування 

даних, вирівнювання, перетворення координат, 

експорт і сервіс даних. Перегляд і редукування 

дозволяє виводити на екран результати попередній 

обробки у графічному і цифровому виді, редукувати 

поперед вирівнюванням геометрію побудування, 

ідентифікатори точок, варїірувати надлишкові 

вимірювання. Вирівнювання векторів базових ліній 

виконується за методом найменших квадратів (МНК) 

в просторовій СК, частіше всього в WGS-84. Вектори 

базових ліній утворюють геодезичну мережу. 

 Вирівнювання може виконуватися вільної 

геодезичної мережі, яка опирається на один вихідний 

пункт, і мережі невільній, яка опирається на 

надлишкову кількість пунктів з відомими 

координатами, які після вирівнювання повинні 

зберігатися незмінними. В процесі обробки 

визначаються вирівняні за МНК значення координат 

пунктів,які визначаються та їх СКП, які зводяться в 

каталог і можуть бути надруковані для звіту у формі, 

яка вимагається.  Необхідно відмітити, що зі 

збільшенням числа надлишкових вимірювань ( число 

спостережених супутників 5 і більше), з 

використанням надлишкових вихідних пунктів при 

вирівнюванні і надлишкових зв’язків по базових 

лініях знижуються величини СКП при вирівнюванні, і 
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через те підвищується  точність координат,які 

визначаються. Кількість надлишкових вимірювань 

зростає також зі зменшенням числа невідомих, які 

визначаються при вирівнюванні. Тому виникає 

бажання при розв’язанні деяких задач                            

(наприклад, при визначенні тільки планових 

координат), виключити із вирівнюванні визначення 

висот пунктів. Теоретично це можливе в двох 

випадках: - достатньо точно відомі геодезичні висоти 

 вихідних і визначаємих пунктів; - всі визначення 

проводяться тільки в просторовій системі X,Y,Z  і 

перехування в геодезичні системи не вимогається. На 

практиці геодезичні роботи проводяться в системах 

плоских прямокутних геодезичних координат (СК-95) 

і в Балтійській системи нормальних висот. Якщо при 

вирівнюванні відбувається трансформація координат 

із однієї системи в інші за формулами переходу, то 

використовують в обчисленні координати B, L та x,y 

геодезичні висоти Н, які залишаються незмінними.             

Їх заміна на нормальні висоти не облічує аномалію 

висоти, а приведе до грубих помилок обробки 

побудування. Перетворення координат з однієї 

системи в іншу проводиться в рамках застосованого 

ПО. Так, в Credo ТРАНСКОР можна виконати 

перетворення між системами WGS-84, ПЗ-90, СК-42, 

СК-95, а також перейти в місцеву із державній 

системи за відомими параметрами зв’язку. Всі сучасні 

геодезичні програмні пакети обчислюють дані в 

геоцентричних, геодезичних, державних і місцевих 

системах координат. Якщо параметри переходу в 

МСК встановлено не надійно, то в ПО передбачено 

трансформація системи на основі пунктів ОГМ, 

координати яких відомі в двох СК. Для цього 

використають відомі пункти, які оточують зону робіт. 
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Модуль ПО (перетворення координат) будує для цих 

пунктів вектори перетворень із одній СК в іншу і за 

ними – ізолінії перетворення. Вектори переходу в 

МСК для пунктів, які знову визначаються, 

обчислюються інтерполюванням з використанням 

ізоліній перетворень координат. 

 Після виконання перетворень координат 

виконується остаточні обчислення всіх пунктів 

об’єкту і формується файл звіту, координати в якому 

приводяться в системі користувача відповідно з 

технічним завданням. Матеріали обробки можна 

експортувати за допомогою сервісного модулю ПО в 

ГИС та інші інформаційні системи.  

 

2.10 Математична обробка та вирівнювання 

геодезичних мереж. Складання каталогу 

координат і висот пунктів 

 Математична обробка та вирівнювання 

результатів геодезичних вимірів повинні виконуватись  

із застосуванням спеціалізованого програмного 

забезпечення, що відповідає вимогам законодавства 

України щодо забезпечення метрологічної єдності 

результатів геодезичних вимірів.                             

 Математична обробка та вирівнювання 

результатів геодезичних вимірів повинні виконуватись 

у такій послідовності:                                                     .                 

- вирівнювання нівелірних мереж ІІ, ІІІ і ІУ класів;          

- вирівнювання технічних нівелірних мереж;                                    

- вирівнювання супутникових геодезичних 

спостережень пунктів ДГМ;                                        .            

- сумісне вирівнювання супутникових геодезичних 

спостережень пунктів ДГМ та МГМ;                         .                  

- побудова моделі квазігеоїда в межах оберту;                               

- вирівнювання лінійно-кутових вимірів геодезичних 

мереж МГМ згущення 4 класу, 1 і 2 розрядів та 
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супутникових вимірів МГМ 4 класу.                        .   

 Вирівнювання нівелірних мереж повинно 

виконуватись параметричним методом з урахуванням 

ваг вимірів.                                                                      .        

 Сумісне вирівнювання супутникових 

геодезичних спостережень пунктів ДГМ та МГМ 

повинно виконуватись параметричним методом з 

використанням результатів попереднього 

вирівнювання супутникових геодезичних 

спостережень. Вихідними пунктами для сумісного 

вирівнювання супутникових геодезичних 

спостережень пунктів ДГМ та МГМ повинні бути 

координати і середні квадратичні похибки пунктів 

УПМ ГНСС та ДГМ 1 класу в системі координат 

УСК-2000.                                                                  .         

.       Вирівнювання лінійно-кутових мереж згущення  

МГМ повинно виконуватись з урахуванням їх 

точнісних характеристик та похибок вихідних даних.  

 За результатами сумісного вирівнювання 

геодезичних мереж об’єкту координати вихідних 

пунктів ДГМ можуть змінитись, тобто отримати 

поправки, що не перевищують середніх квадратичних 

похибок, які вони отримали при вирівнюванні ДГМ. У 

такому випадку вказані координати надаються у 

технічному звіті по об’єкту, але не врахуються як 

вихідні дані для інших об’єктів та робіт.  

 Вирівнювання лінійно-кутових вимірів, що 

визначають координати стінних знаків від тимчасових 

центрів геодезичних пунктів мереж згущення 4 класу, 

1 і 2 розрядів, виконують після закінчення 

вирівнювання  геодезичних мереж об’єкту одним із 

двох способів, а саме:                                                  .                                         

- вирівнюють результати вимірювань на тимчасових 

центрах геодезичних пунктів у звичайному порядку, а 
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потім вирівняні значення координат передають на 

центри стінних знаків;                                                   .                                   

- лінійно-кутові виміри, що виконані на тимчасових 

центрах, редукують на центри стінних знаків, стінних 

знаків потім виконують вирівнювання редукованої 

мережі у звичайному порядку.                                    .  

 Алгоритм параметричного методу вирівнювання 

лінійно-кутових спостережень на пунктах 

геодезичних мереж з урахуванням похибок вихідних 

даних має наступний порядок.                                                                  

.  Сукупність кутових і лінійних вимірів в планових 

мережах зв’язана системою з n рівнянь поправок виду:              

                       – L = V,                                     (10.1) 

деV–вектор поправок до виміряних напрямків і сторін; 

А – матриця коефіцієнтів рівнянь виправлень до 

кутових і лінійних вимірів розміру 2k ×n;                     .            

х – вектор поправок до попередніх значень координат 

визначаємих пунктів; L – вектор вільних членів;                      

k – кількість визначаємих пунктів;                               .                                              

n – кількість кутових і лінійних вимірів.                      .

 Розв’язання системи рівнянь за методом 

найменших квадратів виду   Ф =  = min        (10.2) 

приводить до розв’язання системи нормальних 

рівнянь                    -  = 0                    (10.3) 

де  Р – діагональна матриця ваг вимірів, вона має  

вигляд: Р= .     (10.4)  

 При розв’язанні системи рівнянь отримуємо                                            

                         х =  .                  (10.5) 

Оцінка точності результатів вирівнювання 

забезпечується обчисленням кореляційної   матриці                   
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К =  Q,  де  Q =   (10.6)   -  обернена матриця 

системи нормальних рівнянь;    - середня квадратична 

похибка (СКП)одиниці ваги. Обчислення сер  

квадратичних похибок всіх вирівняних елементів 

виконують за формулою:   =  f Q ,           (10.7)   

де f - матриця коефіцієнтів вагової функції.                .                     

 При вирівнюванні надається можливість 

уточнення попередніх значень координат визначаємих 

пунктів і ваг різнорідних вимірів шляхом організації 

ітераційних процесів. При цьому початкові значення 

елементів матриці Р установлюються відповідно до 

заданих величин. З розв’язання нормальних рівнянь 

обчислюються чергові значення поправок до 

координат визначаємих пунктів. Значення вектора 

поправок х підставляється в рівняння поправок і 

обчислюється вектор поправок у виміряні величини V. 

 За значеннями  визначаються нові значення  

елементів матриці Р :    = ;      = ,         (10.8) 

 = / ;               = / ,              (10.9)  

де  - СКП вимірювання напрямків;  - СКП 

вимірювання ліній; –кількість вимірянихнапрямків; 

 - кількість виміряних ліній.  СКП одиниці ваги  

обчислюється за формулою  = / (n - k). (10.10)  

 За результатами розрахунку  складається нова система 

нормальних рівнянь і виконується нова ітерація. Критерієм 

закінчення ітераційного процесу є розбіжність СКП 

одиниці ваги  між ітераціями. 
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 Складання каталогів координат і висот геодезичних 

пунктів і знаків нівелірной мережі.                                 .          

 Після закінчення математичного опрацювання 

геодезичних та нівелірних мереж об’єкту всі матеріали 

систематизуються і оформлюються для наступного 

використання їх при каталогізації геодезичних пунктів, 

знаків нівелірної мережі та створення технічних звітів для 

забезпечення топографо-геодезичних робіт.                         .      

 Вихідними  документами для каталогізації відомостей 

геодезичних та нівелірних мереж об’єкту  є:                        .  

– матеріали обстеження та оновлення пунктів геодезичних 

та нівелірних мереж;                                                                .                                        

- акти про втрату пунктів ДГМ та нівелірних знаків;                        

- картки побудови,  картки кроки геодезичних пунктів;                      

- кроки місцеположення геодезичних пунктів та  нівелірних 

знаків;  - матеріали вирівнювання геодезичних і нівелірних 

мереж; - технічні звіти і каталоги раніше виконаних робіт;  

- топографічні карти і плани території об’єкту;                                 

- технічний проект на виконання робіт.                                 .         

 Каталог координат і висот геодезичних пунктів та 

знаків нівелірної мережі складають для:                                .      

- пунктів ДГМ та 4 класу МГМ в УСК-2000 та системі 

висот Балтийська-77; - всіх пунктів ДГМ та МГМ у 

місцевій системі координат і чинній системі висот об’єкту. 

 У каталог заносять відомості геодезичних пунктів та 

знаків нівелірної мережі, в тому числі, які закріплені 

стінними знаками та тимчасових центрів.                                   

 У список каталогу координат і висот знаків нівелірної 

мережі включають тільки грунтові репери на яких не 

репери, координати яких не були визначені із                  . 

вирівнювання  лінійно-кутової мережі.                          .                  

 Значення координат геодезичних пунктів заносять в  

каталог з точністю до 0,001 м. Висоти центрів геодезичних 
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пунктів та знаків нівелірної мережі об’єкту повинні 

вноситись з такою різною точністю:   - для геометричного 

нівелювання ІІ –ІУ класів – до 0,001 м;  - для технічного, 

тригонометричного і GPS нівелювання – до 0,01 м. 

 Каталоги  та схеми геодезичних та нівелірних мереж, 

що їм відповідають, складаються у необхідної кількості 

примірників, які визначені технічному проекті.                 

 Процедура приймання матеріалів завершених робіт, що 

передаються для зберігання в паперовій та цифровій 

формах, виконують у встановленому порядку 

уповноважені посадові особи з якості робіт та затверджує 

керівник організації, яка виконує роботи.                            .      

 Після закінчення, всі польові та проміжні матеріали 

виконаних геодезичних робіт на об’єкті зберігаються у 

виконавця робіт, а каталоги передаються Державному 

картографо-геодезичному фонду України та Замовнику 

відповідно до вимог чинного законодавства України.                  

 Для обласних центрів, міст обласного підпорядкування 

та населених пунктів з розвинною промисловістю 

складаються окремо по об’єкту каталоги координат 

геодезичних пунктів і висот нівелірних знаків. 

2.11 Порядок побудови Державної геодезичної  мережі 
   згідно постанови КМУ від 7.08.2013р. за № 646                                 

                Загальні положення                                        .                    

1. Цей Порядок визначає механізм побудови Державної 

геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних 

навігаційних супутникових систем, строгих математичних 

методів оброблення даних та інформаційних технологій, а 

2.При цьому порядку терміни вживаються у такому 

значенні:                                                                                                

 аномалія висоти - різниця між значенням геодезичної 

та нормальної висоти у певній точці фізичної поверхні 
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Землі;                                                                                                  

 банк геодезичних даних - система, що складається з баз 

геодезичних даних (супутникових, геодезичних, 

нівелірних, гравіметричних), системи керування базами 

даних і прикладного програмного забезпечення для 

оброблення, зберігання та захисту даних, організації 

доступу до геодезичної інформації;                                    

 відліковий еліпсоїд - математична модель референц-

еліпсоїда, яка прийнята за поверхню відліку;                         

 геодезична висота Н - висота точки фізичної поверхні 

Землі над поверхнею відлікового еліпсоїда, відрахована по 

нормалі до його поверхні; геодезична мережа згущення - 

пункти геодезичних мереж 4 класу та 1, 2 розряду, що 

будуються для згущення Державної геодезичної мережі; 

 геодезична інформація - інформація про пункти 

Державної геодезичної мережі, яка включає опис їх 

центрів, місцезнаходження, значення координат, висот і 

вимірів, якими вони зв’язані із суміжними геодезичними 

пунктами;                                                                                    

 геодезична основа - пункти Державної геодезичної 

мережі 1, 2 та 3 класу, геодезичних мереж згущення 4 

класу, 1, 2 розряду та геодезичних мереж спеціального 

призначення;                                                                                     

 геодинамічний полігон - стаціонарний науково-

дослідний полігон, на якому систематично проводиться 

комплекс геодезичних, геофізичних, геологічних і 

геоморфологічних досліджень для отримання інформації 

про просторово-часові зміни фізичних полів та їх зв’язок з 

глибинною будовою та рухами земної кори;                   

 геометричне нівелювання - нівелювання за допомогою 

геодезичного приладу з горизонтальною візирною віссю; 

 геопросторові дані - набір даних про геопросторовий 

об’єкт;                                                                                                                          

геофізична обсерваторія - установа, яка збирає, 
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опрацьовує, зберігає та досліджує інформацію про стан 

навколишнього природного середовища                              

гідрогеологічний режим - закономірні зміни стану водного 

об’єкта в часі і просторі, зумовлені переважно 

кліматичними особливостями відповідного басейну; 

гравіметрична мережа - геодезична мережа, на пунктах 

якої визначено прискорення вільного падіння, а також 

висоти та координати; гравіметричний пункт - точка на 

земній поверхні, у якій визначено прискорення сили 

тяжіння і геодезичні координати; 

знімальна геодезична мережа - геодезична 

мережа згущення, що створюється для топографічної 

зйомки;                                                                        

квазігеоїд - умовна поверхня, яку отримують 

відкладенням по нормалі аномалій висоти від поверхні 

відлікового еліпсоїда; 

моніторинг геодезичних пунктів - система 

спостереження за станом схоронності геодезичних 

пунктів з метою аналізу стійкості їх просторового 

положення у часі для встановлення можливості 

використання таких пунктів як геодезичної основи; 

нівелірна мережа - геодезична мережа, нормальні 

висоти пунктів якої над рівнем моря визначені за 

результатами геометричного нівелювання; 

нівелірний репер - геодезичний знак, що закріплює 

пункт нівелірної мережі та є носієм нормальної 

системи висот; 

нормальна висота - висота точки фізичної 

поверхні Землі над поверхнею квазігеоїда. На рівні 

океану нормальна висота дорівнює нулю; 

нормальна система висот - система висот, яка 

визначає положення геодезичних пунктів по висоті 

відносно квазігеоїда; 
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полігон - система нівелірних ходів, які утворюють 

замкнену фігуру; 

полігон I класу - система нівелірних ходів I класу, 

які утворюють замкнену фігуру; 

полігон II класу - система нівелірних ходів I та II 

класу, які утворюють замкнену фігуру; 

полігонометрія - метод побудови геодезичної 

мережі шляхом вимірювання віддалей і 

горизонтальних кутів між пунктами ходу; 

просторова геодезична мережа - мережа, в якій 

взаємне положення геодезичних пунктів визначено у 

тривимірному просторі; 

пункт-супутник - пункт, що закріплює на 

місцевості напрямок та віддаль з геодезичного пункту 

до такого пункту; 

рекогносцирування пунктів - етап геодезичних 

робіт, спрямований на вибір місця розташування 

пунктів геодезичної мережі; 

тригонометричне нівелювання - нівелювання за 

допомогою геодезичного приладу з похилою візирною 

віссю та визначенням віддалі; 

трилатерація -метод побудови геодезичної мере-

жі у формі трикутників,в яких виміряні всі сторони; 

тріангуляція - метод побудови геодезичної 

мережі у формі трикутників, у яких виміряні кути і  

деякі із сторін; 

GPS-нівелювання - нівелювання за допомогою 

геодезичного приладу спостережень супутників 

глобальної навігаційної супутникової системи. 

3. Державна геодезична мережа складається з 

мережі геодезичних пунктів, рівномірно розміщених 

на території держави, що забезпечує поширення 

систем координат і висот та гравіметричної системи і 

є вихідною для створення інших мереж. 
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Державна геодезична мережа закріплюється на 

місцевості геодезичними, гравіметричними пунктами 

та нівелірними реперами, положення яких визначено в 

установлених системах координат і висот. 

4. Проектування Державної геодезичної мережі 

здійснюється з урахуванням результатів попередніх 

робіт з її побудови. 

Місця побудови геодезичних пунктів 

визначаються виходячи з необхідності забезпечення їх 

тривалого планово-висотного положення, збереження 

та зручного використання з урахуванням фізико-

географічних умов району робіт, глибини 

промерзання ґрунтів, гідрогеологічного режиму та 

інших особливостей місцевості. 

5. Побудова Державної геодезичної мережі 

включає такі основні види робіт:    

проектування;рекогносцирування і побудова 

геодезичних пунктів;вимірювання елементів мережі;  

математичне оброблення результатів вимірювань;  

складення каталогів геодезичних пунктів;   ведення 

банку геодезичних даних;  проведення моніторингу 

Державної геодезичної мережі. 

6. Середня щільність геодезичних пунктів 

повинна становити не менше одного пункту на 30 кв. 

кілометрів. Подальше збільшення щільності 

геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 

здійснюється за результатами обґрунтованих 

розрахунків виходячи з конкретних завдань 

топографо-геодезичної та картографічної діяльності 

на конкретній території. 

Для геодезичного забезпечення топографічної 

зйомки встановлюються такі норми щільності 

геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної 

мережі: 
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у масштабі 1:25000 та 1:10000 - один пункт на 30 

кв. кілометрів та один репер на трапецію масштабу 

1:10000; 

у масштабі 1:5000 - один пункт на 20-30 кв. 

кілометрів та один репер на 10-15 кв. кілометрів; 

у масштабі 1:2000 і більше - один пункт на 5-15 

кв. кілометрів та один репер на 5-7 кв. кілометрів. 

Для топографічної та кадастрової зйомки в 

масштабі 1:2000 і більше на доповнення до 

геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 

визначаються пункти геодезичних мереж згущення та 

знімальних геодезичних мереж. 

У разі використання супутникових геодезичних 

методів для визначення геодезичних пунктів 

знімальних геодезичних мереж можливе обґрунтоване 

зменшення щільності геодезичних пунктів Державної 

геодезичної мережі. 

7. З метою приведення наявної мережі до 

однорідної за точністю і достатньої за щільністю 

геодезичних пунктів подальша побудова Державної 

геодезичної мережі здійснюється на ділянках, на 

території яких на основі обстеження геодезичних 

пунктів і результатів математичного оброблення 

геодезичних спостережень установлено, що: 

точність проведених спостережень або  

вирівняних елементів Державної геодезичної 

мережі нижча, ніж передбачена цим Порядком; 

центри геодезичних пунктів втрачені або 

щільність геодезичних пунктів Державної геодезичної 

мережі недостатня для відповідної території; 

величина деформації земної поверхні внаслідок 

дії сейсмічних і техногенних явищ та процесів 

перевищує точність визначення геодезичних пунктів 

Державної геодезичної мережі. 
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8. Побудова геодезичних мереж у районах 

землетрусів з магнітудою п’ять балів і більше 

здійснюється в найкоротші строки. У вугільних 

басейнах і в районах інтенсивного добування руди, 

газу, нафти та проведення інших підземних робіт 

потреба в модернізації Державної геодезичної мережі 

обґрунтовується маркшейдерськими даними. 

9. Подальша побудова Державної геодезичної 

мережі здійснюється на основі даних розвитку мережі 

постійно діючих станцій спостережень глобальних 

навігаційних супутникових систем з використанням 

результатів супутникових геодезичних спостережень. 

 

Структура Державної геодезичної мережі 
10. Складовими Державної геодезичної мережі є 

геодезична (планова), нівелірна (висотна) та 

гравіметрична мережі, пункти яких повинні бути 

суміщені або між якими встановлено надійний 

геодезичний зв’язок. 

11. Геодезична (планова) мережа включає 

українську постійно діючу (перманентну) мережу 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем та геодезичні (планові) мережі 1, 2 і 3 класу. 

12. Нівелірна (висотна) мережа включає нівелірні 

(висотні) мережі I, II, III і IV класу. 

13. Гравіметрична мережа включає 

фундаментальну гравіметричну мережу та 

гравіметричну мережу 1 класу. 

Системи відліку координат і часу 
14. Геодезична (планова) мережа забезпечує 

поширення на території країни Державної 

геодезичної референцної системи координат УСК-

2000 (далі - УСК-2000), яка застосовується як єдина 

система координат. 
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Геодезична (планова) мережа з необхідною 

точністю і щільністю геодезичних пунктів забезпечує 

поширення на території країни світової геодезичної 

системи WGS-84, міжнародної земної референцної 

системи ITRS та європейської земної референцної 

системи 1989 року ETRS89, що використовуються під 

час проведення міжнародних досліджень, у яких бере 

участь Україна, зокрема під час вивчення глобальних 

геодинамічних та сейсмічних процесів, визначення 

фігури Землі, а також у космічній і транспортній 

галузях. 

Положення геодезичних пунктів української 

постійно діючої (перманентної) мережі спостережень 

глобальних навігаційних супутникових систем та 

геодезичної (планової) мережі 1 класу визначається в 

таких системах координат: світовій, загальноземній, 

європейській та референцній, між якими 

встановлюються однозначні зв’язки, що визначаються 

параметрами зв’язку систем. 

За загальноземну систему координат приймається 

Міжнародна земна референцна система - International 

Terrestrial Reference System (ITRS) Міжнародної 

служби обертання Землі. Система ITRS встановлена 

секцією координатної основи Центрального бюро 

Міжнародної служби обертання Землі - International 

Earth Rotation Service (IERS) з присвоєнням їй назви - 

International Terrestrial Reference Frame (ITRF). Це 

забезпечує відповідність ITRS певній часовій епосі. 

За європейську систему координат приймається 

Європейська земна референцна система 1989 року - 

European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89). 

Система ETRS89 встановлена підкомісією з питань 

європейської референцної основи - IAG Subcommisson 

for Europe (EUREF) з присвоєнням їй назви - European 
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Terrestrial Reference Frame - ETRF, що забезпечує 

відповідність ETRS89 певній часовій епосі. 

У системах ITRS та ETRS89 за відліковий 

еліпсоїд прийнята Геодезична референцна система 

1980 року - Geodetic Reference System 1980 (GRS1980) 

з такими параметрами референц-еліпсоїда: 

 

велика піввісь еліпсоїда  а = 6 378 137 метрів; 

стиснення еліпсоїда  f = 1:298,257; 

геоцентрична гравітаційна стала 
  

GM = 3 986 005 · 10-8 м-3с-2; 

зональний гармонічний коефіцієнт 

геопотенціалу другого порядку 

  

J2 = 108 263 · 10-8; 

кутова швидкість обертання Землі 
 

ω = 7 292 115 · 10-11 рад c-1. 

УСК-2000 утворена від ITRS/ITRF2000.  За відліковий 

еліпсоїд у зазначеній системі прийнято референц-

еліпсоїд Красовського з параметрами: 

 

велика піввісь еліпсоїда  6 378 245 метрів; 

стиснення еліпсоїда  1:298,3. 

Положення геодезичних пунктів Державної 

геодезичної мережі у прийнятих координатних 

системах задаються: 

просторовими прямокутними координатами Х, У, 

Z. Вісь Х лежить у площині нульового меридіана, вісь 

У - у площині екватора і спрямована праворуч від 

площини нульового меридіана, а вісь Z збігається з 

віссю обертання відлікового еліпсоїда. Початком 

координат є центр відлікового еліпсоїда; 
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геодезичними еліпсоїдальними координатами - 

геодезичною широтою В, геодезичною довготою L та 

геодезичною висотою Н; 

плоскими прямокутними координатами Х та У,  

які обчислюються на площині у конформній 

проекції Ґаусса - Крюґера в шестиградусних зонах. 

Осьовими меридіанами шестиградусних зон є 

меридіани з довготами 21°, 27°, 33°, 39°. 

Початком координат у кожній зоні є точка 

перетинання осьового меридіана з екватором, 

значення абсциси приймається за нуль метрів, а 

значення ординати на осьовому меридіані - таким, що 

дорівнює 500 000 метрів. 

Для забезпечення топографічних та кадастрових 

зйомок у масштабах 1:5000 і більше 

використовуються прямокутні координати у 

триградусних зонах. Осьовими меридіанами 

триградусних зон є меридіани з довготами 21°, 24°,  

27°, 30°, 33°, 36°, 39°. 

15. Нівелірна (висотна) мережа поширює на всій 

території країни Балтійську систему висот 1977 року, 

вихідним пунктом якої є нуль Кронштадтського 

футштока. Система діє до введення в експлуатацію 

державної системи висот. 

Геодезичні висоти геодезичних пунктів 

Державної геодезичної мережі визначаються 

безпосередньо за результатами супутникових 

геодезичних спостережень або обчислюються як сума 

значень нормальної висоти і висоти квазігеоїда над 

відліковим еліпсоїдом. 

16. Гравіметрична мережа поширює на території 

держави Гравіметричну систему 1971 року та з 

необхідною точністю і щільністю пунктів Міжнародну 

гравіметричну стандартну мережу 1971 року - 

International Gravity Standardization Net1971 (IGSN-71). 
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17. Координати і висоти пунктів геодезичних 

мереж згущення та геодезичних мереж спеціального 

призначення можуть обчислюватись у місцевих 

системах координат і висот, однозначно зв’язаних із 

системою координат УСК-2000 та Балтійською 

системою висот 1977 року. Порядок ведення місцевих 

систем координат установлюється Мінрегіоном. 

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} 

18. Для побудови Державної геодезичної мережі 

використовується атомний час, який задається 

шкалою Державного еталона часу і частот. 

19. Масштаб Державної геодезичної мережі 

задається Державним еталоном довжини - метром, за 

довжину якого прийнято відстань, яку проходить 

світло у вакуумі за 1:299792458 частку секунди. 

20. Метрологічне забезпечення геодезичних робіт  

здійснюється Мінрегіоном, метрологічною службою 

Збройних Сил у взаємодії з Мінекономрозвитку. 

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} 

 

Геодезична (планова) мережа 
21. Українська постійно діюча (перманентна) 

мережа спостережень глобальних навігаційних 

супутникових систем забезпечує безперервне 

відтворення загальноземної та європейської 

геодезичної систем координат і редукування 

результатів спостережень, координатних визначень на 

єдину епоху з урахуванням релятивістських ефектів 

припливних та інших рухів земної кори. 

Функціонування української постійно діючої 

(перманентної) мережі спостережень глобальних 

навігаційних супутникових систем забезпечується в 

результаті скоординованої діяльності відповідних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379-2015-%D0%BF/paran98#n98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379-2015-%D0%BF/paran98#n98
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органів виконавчої влади та Національної академії 

наук. Це  виконується з використанням технічних 

засобів спостереження за орбітальними 

угрупованнями навігаційних систем типу NAVSTAR 

GPS, ГЛОНАСС, Galileo з метою задоволення потреб 

національної економіки і населення держави. 

Українська постійно діюча (перманентна) мережа 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем включає: 

-постійно діючі станції спостережень глобальних 

навігаційних супутникових систем, на яких 

безперервно проводяться комплексні супутникові, 

астрономо-геодезичні, гравіметричні та геофізичні 

спостереження; 

-періодично діючі станції спостережень 

глобальних навігаційних супутникових систем, на 

яких не рідше одного разу на п’ять років проводяться 

комплексні супутникові, астрономо-геодезичні, 

гравіметричні та геофізичні спостереження; 

-центри оброблення інформації (Центр 

геодезичних досліджень Науково-дослідного 

інституту геодезії і картографії, Головна астрономічна 

обсерваторія Національної академії наук та Центр 

контролю навігаційного поля ДКА). 

Просторове положення станцій української 

постійно діючої (перманентної) мережі спостережень 

глобальних навігаційних супутникових систем 

визначається методами супутникових геодезичних 

спостережень в загальноземній системі координат з 

відносною похибкою Δр/р = 1:10-

8 (Δр - середня 

квадратична похибка визначення вектора р) за 

середньої відстані між ними 100-300 кілометрів. 

Частина станцій української постійно діючої 

(перманентної) мережі спостережень глобальних 

навігаційних супутникових систем включена у 
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Європейську перманентну мережу - European 

Permanent Network (EPN) та мережу станцій 

Міжнародної служби геодинаміки - International GPS 

Geodinamics Service (IGS). 

22. Геодезична (планова) мережа 1 класу (далі - 

ГМ-1) будується у формі однорідної за точністю 

просторової геодезичної мережі, яка складається із 

системи рівномірно розміщених по території країни 

геодезичних пунктів, віддалених один від одного на 

30-50 кілометрів. Довкола великих міст і промислових 

районів відстань між геодезичними пунктами ГМ-1 

становить 20-40 кілометрів. 

ГМ-1 є геодезичною основою для побудови 

геодезичних мереж 2 і 3 класу, геодезичних мереж 

спеціального призначення і забезпечення подальшого 

підвищення точності Державної геодезичної мережі з 

використанням методів супутникової геодезії. 

Система координат, яка задається геодезичними 

пунктами ГМ-1, зв’язана із станціями української 

постійно діючої (перманентної) мережі спостережень 

глобальних навігаційних супутникових систем та 

аналогічними геодезичними пунктами іноземних 

держав у рамках узгоджених наукових проектів 

міжнародного співробітництва. 

Просторове положення геодезичних пунктів ГМ-1 

визначається винятково методами супутникових 

геодезичних спостережень у загальноземній, 

європейській та референцній системах координат з 

відносною похибкою Δр/р = 1:10-

6. 

Кожний геодезичний пункт ГМ-1 повинен бути 

зв’язаний геодезичними вимірюваннями не менш як з 

трьома суміжними пунктами зазначеної мережі. 

Нормальні висоти пунктів ГМ-1 визначаються 

геометричним нівелюванням або GPSнівелюванням. 

GPS-нівелювання виконується відносними методами 
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супутникової геодезії з урахуванням висот квазігеоїда, 

визначених за результатами супутникових 

геодезичних спостережень, з урахуванням результатів 

гравіметричних вимірювань, які забезпечуютьсередню 

квадратичну похибку взаємного положення пунктів за  

висотою не більше 0,05 метра. 

У гірській і важкодоступній місцевості нормальні 

висоти можуть визначатися тригонометричним 

нівелюванням або GPS-нівелюванням. У такому разі 

середня квадратична похибка визначення взаємного 

положення суміжних пунктів за висотою не повинна 

перевищувати 0,1 метра. 

23. Геодезична (планова) мережа 2 класу (далі - 

ГМ-2) є вихідною геодезичною основою для побудови 

геодезичної (планової) мережі 3 класу, геодезичних 

мереж згущення та геодезичних мереж спеціального 

призначення. 

Геодезичні пункти ГМ-2 розміщуються на 

відстані 8-12 кілометрів один від одного, а на 

території міських населених пунктів, великих 

промислових об’єктів - 5-8 кілометрів, їх положення 

визначається, як правило, відносними методами 

супутникових геодезичних спостережень, а також 

традиційними лінійно-кутовими методами 

(тріангуляції, трилатерації та полігонометрії). 

Вихідними пунктами для визначення координат 

геодезичних пунктів ГМ-2 є геодезичні пункти ГМ-1 

та української постійно діючої (перманентної) мережі 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем. Група геодезичних пунктів ГМ-2, що 

визначаються, повинна мати зв’язок не менше ніж з 

трьома геодезичними пунктами ГМ-1 або української 

постійно діючої (перманентної) мережі спостережень 

глобальних навігаційних супутникових систем. 
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Основні вимоги до побудови геодезичної 

(планової) мережі 2 класу наведено у додатку 1. 

Нормальні висоти геодезичних пунктів ГМ-2 

визначаються геометричним нівелюванням або GPS-

нівелюванням. GPS-нівелювання виконується 

відносними методами супутникової геодезії з 

урахуванням висот квазігеоїда, визначених за 

результатами супутникових геодезичних 

спостережень з урахуванням результатів 

гравіметричних вимірювань, які забезпечують 

середню квадратичну похибку взаємного положення 

пунктів за висотою не більше 0,05 метра. 

У гірській і важкодоступній місцевості нормальні 

висоти можуть визначатися тригонометричним 

нівелюванням або GPS-нівелюванням. У такому разі 

середня квадратична похибка визначення взаємного 

положення суміжних геодезичних пунктів за висотою 

не повинна перевищувати 0,1 метра. 

На новозбудованих геодезичних пунктах ГМ-2 

встановлюються по два пункти-супутники із центрами 

на відстані від 500 до 1000 метрів (на забудованій та 

закритій місцевості - не менше 250 метрів) з 

обов’язковим дотриманням вимоги щодо забезпечення 

видимості (земля - земля) між геодезичним пунктом 

мережі та пунктом-супутником. 

Середня квадратична похибка визначення відстані 

між пунктом-супутником і геодезичним пунктом 

мережі не повинна перевищувати 0,05 метра. Середня 

квадратична похибка визначення дирекційних 

напрямків на пункт-супутник не повинна 

перевищувати 5”. 

24. Геодезична планова мережа 3 класу (далі –  

ГМ-3) будується з метою збільшення кількості 

геодезичних пунктів до щільності що забезпечує 

створення знімальної основи великомасштабних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF#n196
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF#n196


59 
 

топографічних та кадастрових зйомок, і включає 

наявні геодезичні (планові) мережі 3 та 4 класу. Ці 

мережі  побудовані згідно з вимогами Основних 

положень про державну геодезичну мережу СРСР 

1954-1961 років з подальшим перевизначенням та 

переведенням геодезичних пунктів 4 класу у 3 клас, а 

також нові геодезичні пункти 3 класу, побудовані 

згідно з вимогами цього Порядку та визначені 

методами супутникових геодезичних спостережень і 

традиційними лінійно-кутовими методами. 

Вихідними геодезичними пунктами для побудови 

геодезичних (планових) мереж 3 класу є пункти 

геодезичних (планових) мереж 1 і 2 класу та 

української постійно діючої (перманентної) мережі 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем. 

Між суміжними геодезичними пунктами ГМ-3 за 

можливості забезпечується видимість (земля - земля), 

а в разі її відсутності на геодезичному пункті 

встановлюються два пункти-супутники згідно з 

вимогами цього Порядку. 

Основні вимоги до побудови геодезичної 

(планової) мережі 3 класу наведено у додатку 2. 

Нормальні висоти геодезичних пунктів ГМ-3 

визначаються геометричним нівелюванням або GPS-

нівелюванням. GPS-нівелювання виконується 

відносними методами супутникової геодезії з 

урахуванням висот квазігеоїда, визначених за 

результатами гравіметричних вимірювань, які 

забезпечують середню квадратичну похибку  

взаємного положення пунктів за висотою не 

більше 0,05 метра. 

У гірській і важкодоступній місцевості нормальні 

висоти можуть визначатися тригонометричним 

нівелюванням або GPS-нівелюванням. У такому разі 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF#n199
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF#n199
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середня квадратична похибка визначення взаємного 

положення суміжних геодезичних пунктів за висотою 

не повинна перевищувати 0,1 метра. 

 

Нівелірна (висотна) мережа 
25. Нівелірні (висотні) мережі I та II класу є 

висотною основою країни, яка забезпечує поширення 

єдиної системи висот на всій її території, а також 

використовується для визначення вертикальних рухів 

земної кори. 

Нівелювання I класу виконується з найвищою 

точністю, яка досягається завдяки використанню 

найсучасніших приладів та методик спостережень з 

якомога повнішим виключенням систематичних 

помилок. 

Нівелювання I класу виконується повторно за 

тими ж лініями не рідше ніж через 25 років, а в 

сейсмоактивних районах - через кожні 15 років. 

Нівелірна (висотна) мережа II класу формується в 

середині полігонів I класу окремими лініями або 

системами з вузловими точками, в результаті чого 

утворюються полігони з периметром 400 кілометрів. 

Нівелювання II класу виконується з точністю, яка 

забезпечує отримання нев’язки у ходах та полігонах, 

які за абсолютною величиною не більші ніж 5 

міліметрів √L, де L - периметр полігона або довжина 

ходу в кілометрах. 

Лінії нівелювання I та II класу прокладаються  

переважно вздовж залізниць та автомобільних  

доріг державного значення, а в разі потреби - 

вздовж великих річок та інших доріг з найбільш 

сприятливими ґрунтовими умовами і найменш 

складним рельєфом. 

У лінії нівелювання I та II класу, які прилягають 

до морів або прокладаються вздовж великих річок, 
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водосховищ, озер, обов’язково включають основні і 

робочі репери, нулі рівневих рейок вікових і 

постійних морських, річкових та озерних рівневих 

постів. 

Визначена різниця висот пунктів нівелювання I та 

II класу виправляється поправками щодо 

непаралельності рівневих поверхонь. 

На лініях нівелювання I та II класу не рідше ніж 

через 60 кілометрів, а також у вузлових точках 

поблизу морських, основних річкових та озерних 

рівневих постів закладаються фундаментальні репери. 

У сейсмоактивних районах фундаментальні 

репери закладаються не рідше ніж через 40 кілометрів. 

26. Нівелірні (висотні) мережі III і IV класу 

створюються з метою згущення висотної основи для 

забезпечення топографічної зйомки всіх масштабів та 

розв’язання інженерних задач. 

Лінії нівелювання III класу прокладаються в 

середині полігонів II класу так, щоб утворювались 

полігони з периметром 60-150 кілометрів. 

Для забезпечення топографічної зйомки у 

масштабі 1:5000 і більше лінії нівелювання III класу 

прокладаються з розрахунком утворення полігонів з 

периметром до 60 кілометрів. 

Нівелювання III класу виконується з точністю, яка 

забезпечує отримання нев’язки в ході чи полігоні не 

більш 10 міліметрів √L, де L - довжина ходу або  

периметр полігона в кілометрах. 

Нівелювання IV класу є згущенням нівелірної 

(висотної) мережі III класу, яке здійснюється ходами 

завдовжки не більш як 50 кілометрів з точністю, що 

забезпечує отримання нев’язки в ході чи полігоні 

величиною не більше ніж 20 міліметрів √L. 
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Нівелювання IV класу може виконуватися також 

методом GPSнівелювання із застосуванням відносних 

методів супутникової геодезії з урахуванням висот 

квазігеоїда, визначених за результатами 

гравіметричних вимірювань, яке забезпечує точність 

передачі висоти з похибкою не більше ніж 20 

міліметрів . 

Нівелірні (висотні) мережі усіх класів 

закріплюються на місцевості реперами та марками, які 

закладаються не рідше ніж через 5 кілометрів (уздовж 

траси), у важкодоступних районах відстань між ними 

може бути збільшена до 7 кілометрів. 

 

Гравіметрична мережа 
27. Для забезпечення максимально можливої 

точності спостережень і довготривалої схоронності 

пунктів фундаментальної гравіметричної мережі їх 

розміщують у капітальних будівлях, за можливості в 

астрономічних, геофізичних обсерваторіях та пунктах 

української постійно діючої (перманентної) мережі 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем або поблизу них на середній відстані 200-300 

кілометрів. 

В пунктах фундаментальної гравіметричної 

мережі здійснюється абсолютне і відносне визначення 

прискорення вільного падіння, координат і висот, а 

також проводиться аналіз гідрогеологічного режиму 

за даними спеціалізованих організацій. 

Середні квадратичні похибки абсолютних 

визначень не повинні перевищувати ±5 мкГал, 

відносних визначень між пунктами фундаментальної 

гравіметричної мережі та пунктами гравіметричної 

мережі 1 класу - ±20 мкГал. 
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Пункти фундаментальної гравіметричної мережі 

повинні бути зв’язані гравіметричними визначеннями 

з аналогічними пунктами Міжнародної гравіметричної 

стандартної мережі 1971 року - International Gravity 

Standardization Net 1971 (IGSN-71) та не менше ніж з 

чотирма пунктами гравіметричної мережі 1 класу. 

Періодичність визначення прискорення вільного 

падіння в пунктах фундаментальної гравіметричної 

мережі становить п’ять - вісім років. У разі землетрусу 

чи інших явищ у районі пункту, які можуть викликати 

зміни значення прискорення вільного падіння, 

проводиться повторне визначення. 

Навколо пунктів фундаментальної гравіметричної 

мережі у радіусі до 50 кілометрів розміщуються не 

менше чотирьох пунктів-супутників для виявлення 

можливих локальних варіацій прискорення вільного 

падіння. Середня квадратична похибка відносних 

визначень між пунктами фундаментальної 

гравіметричної мережі та пунктом-супутником не 

повинна перевищувати ±20 мкГал. 

 28. Побудова гравіметричної мережі 1 класу 

(далі ГрМ-1) здійснюється за такими основними 

правилами: 

- пункти ГрМ-1 розміщуються за можливості 

рівномірно по території країни на відстані 100-200 

кілометрів один від одного сумісно з пунктами 

української постійно діючої (перманентної) мережі 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем, ГМ-1 або поблизу них;  

- пункти ГрМ-1 зв’язуються відносними 

визначеннями прискорення вільного падіння з 

пунктами фундаментальної гравіметричної мережі та 

суміжними пунктами 1 класу; 

- середня квадратична похибка визначення 

прискорення вільного падіння між пунктами ГрМ-1 чи 
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між ними і пунктами фундаментальної гравіметричної 

мережі не повинна перевищувати ±20 мкГал. 

Навколо пунктів ГрМ-1 у радіусі до 15 кілометрів 

розміщуються не менше двох пунктів-супутників, які 

можуть суміщатися з геодезичними пунктами 

Державної геодезичної мережі. Середня квадратична 

похибка відносних визначень між цими пунктами  не  

повинна бути більше ±20 мкГал. 

 

Геодезичні мережі спеціального призначення 
29. Геодезичні пункти Державної геодезичної 

мережі є вихідними пунктами для побудови 

геодезичних мереж спеціального призначення. 

До геодезичних мереж спеціального призначення 

належать: 

геодезичні мережі згущення 4 класу та 1 і 2 

розряду, які будуються для забезпечення кадастрової 

та містобудівної діяльності, створення місцевих 

систем координат; 

геодезичні мережі для інженерно-геодезичних 

вишукувань об’єктів будівництва, гірничої справи, 

формування інженерної та транспортної 

інфраструктури; 

геодезичні мережі для геодинамічних досліджень 

на основі геодезичних вимірювань. 

30. Геодезичні мережі спеціального призначення 

будуються методами супутникових геодезичних 

спостережень, а також традиційними лінійно-

кутовими методами. 

У сейсмічно активних і техногенних районах 

країни на геодинамічних полігонах створюються 

просторові геодезичні мережі для вивчення сучасних 

рухів земної кори. 

31. Кутові, лінійні, висотні, астрономо-

гравіметричні вимірювання та супутникові 
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спостереження у просторових геодезичних мережах 

проводяться з підвищеною точністю і приводяться до 

єдиної геодезичної системи для використання їх у 

процесі вирівнювання Державної геодезичної мережі. 

32. Порядок утворення геодинамічних полігонів, 

періодичність і точність геодезичних та 

гравіметричних вимірювань на них регламентуються 

нормативно-технічною документацією у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності. 

 

 Моніторинг Державної геодезичної мережі 
33. Геодезичний моніторинг Державної 

геодезичної мережі включає: 

моніторинг стану та стабільності геодезичних 

пунктів Державної геодезичної мережі; 

спостереження за горизонтальними і 

вертикальними деформаціями земної поверхні, зміною 

величин прискорення у вільному падінні на території 

країни. 

34. Моніторинг геодезичних пунктів Державної 

геодезичної мережі проводиться Держгеокадастром 

шляхом забезпечення систематичного та періодичного 

обстеження їх стану. 

Систематичне обстеження та оновлення 

геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 

здійснюються виконавцями геодезичних робіт на 

окремих територіях під час проведення топографо-

геодезичних робіт, земельно-кадастрової зйомки, 

інженерно-геодезичних вишукувань, пов’язаних з 

використанням геодезичних пунктів Державної 

геодезичної мережі. Результати обстеження 

геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 

заносяться до банку геодезичних даних. 

Періодичне обстеження та оновлення 

геодезичних, гравіметричних пунктів і нівелірних 
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реперів проводяться у міру потреби але не рідше ніж 

один раз на 10 років, а на території міст і зон активної 

господарської діяльності - не рідше ніж один раз на 

п’ять років. 

35. Геодезичний пункт Державної геодезичної 

мережі вважається втраченим, якщо не збереглися ні 

верхній, ні нижній моноліти центру. Питання щодо 

виключення геодезичних пунктів з каталогів та банку 

геодезичних даних розглядається Держгеокадастром 

чи його територіальними органами разом з 

організацією, яка проводила обстеження. Втрата 

центру підтверджується даними інструментально-

геодезичного пошуку. 

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 379 від 27.05.2015} 

36. Побудовані та оновлені геодезичні пункти 

Державної геодезичної мережі передаються 

користувачам (власникам) земельних ділянок, на 

території яких вони розташовані, для забезпечення їх 

схоронності. 

37. Спостереження за деформаційними процесами 

та складення карти сучасних рухів земної поверхні 

проводяться з метою отримання достовірної 

інформації про рухи земної поверхні, спричинені 

високим техногенним навантаженням, та оцінки їх 

впливу на просторову стабільність геодезичних 

пунктів Державної геодезичної мережі. Періодичні 

спостереження за сучасними рухами земної поверхні 

території країни проводяться методами супутникових 

геодезичних спостережень, геометричного 

нівелювання I, II класу, а також у ході відносних 

гравіметричних спостережень у геодезичних пунктах 

Державної геодезичної мережі. 

38. Періодичність спостережень на локальних 

ділянках, на яких можлива активізація небезпечних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379-2015-%D0%BF/paran99#n99
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геологічних процесів, та на територіях інтенсивного 

техногенного навантаження визначається з 

урахуванням спеціальних геодезичних, 

маркшейдерських та геологічних даних і проводиться 

в рамках окремих технічних проектів.            

 

Математична обробка результатів вимірювань та 

каталогізація Державних геодезичних пунктів  
39. Результати вимірювання, отримані в процесі 

побудови та розвитку геодезичних, нівелірних і 

гравіметричних мереж, підлягають математичному 

обробленню. 

Математичне оброблення даних виконується у 

три етапи: польові обчислення, попередні обчислення, 

вирівнювання мереж з каталогізацією геодезичних 

пунктів та занесенням до банку геодезичних даних. 

Польові обчислення передбачають оброблення 

результатів вимірювань у кожному геодезичному 

пункті та їх контроль згідно з допусками, зазначеними 

у відповідній нормативно-технічній документації. 

Метою попередніх обчислень є аналіз результатів 

вимірювань, їх апробація, оцінювання їх точності та 

отримання необхідних даних для вирівнювання 

Державної геодезичної мережі. 

Вирівнювання Державної геодезичної мережі 

різних класів виконується сумісно, строгими 

математичними методами із суцільним оцінюванням  

точності її елементів. 

За результатами сумісного оброблення 

результатів супутникових геодезичних, лінійно-

кутових спостережень, даних високоточного 

нівелювання та гравіметричних даних будується 

модель квазігеоїда і складаються карти висот 

квазігеоїда на територію країни. 
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40. Геодезичні пункти Державної геодезичної 

мережі після сумісного вирівнювання підлягають 

каталогізації. Порядок і особливості каталогізації 

геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі 

регламентуються нормативно-технічною 

документацією у сфері топографо-геодезичної і 

картографічної діяльності. 

Банк геодезичних даних 
41. Геодезичні, супутникові, нівелірні та 

гравіметричні дані, отримані в результаті топографо-

геодезичної і картографічної діяльності, підлягають 

обліку, обробленню та збереженню в установленому 

законодавством порядку, що є основою банку 

геодезичних даних. 

42. Банк геодезичних даних формується з: 

результатів супутникових спостережень, які 

реєструються та накопичуються станціями 

спостережень глобальних навігаційних супутникових 

систем (дані траєкторних, метеорологічних, 

тропосферних та іоносферних вимірювань); 

результатів вимірювань та вирівнювання 

геодезичних, нівелірних і гравіметричних мереж, 

координат і висот пунктів, інших кількісних та 

якісних характеристик елементів Державної 

геодезичної мережі; 

відомостей про геодезичні знаки і центри 

геодезичних пунктів на території країни. 

43. Функції адміністратора банку геодезичних 

даних виконує визначене Держгеокадастром державне 

підприємство, що належить до сфери його управління. 

Адміністратор банку геодезичних даних здійснює 

заходи з його формування, ведення обліку і 

використання геодезичної інформації.  
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                                                                       Додаток1. 

  Основні вимоги до побудови геодезичної 

мережі  2 класу 

 

Параметри мережі Метод побудови 

супутниковий лінійно-

кутовий 

Довжина сторони, км: 

найбільша                           

найменша                  

Максимально допустима 

кількість сторін у ході  

Середня квадратична 

похибка визначення 

положення пунктів, м  

Максимально допустима 

середня квадратична 

похибка вимірювання 

кутів, сек                    

Максимально допустима 

нев’язка трикутника, сек  

Кутова нев’язка ходу,сек  

Максимально допустима 

середня квадратична 

похибка виміру сторони, 

м                      

                                                                                 

 12                    

   5 

 

 

0,04-0,05   

 

 

 

 

 

         

 

0,04 

                                                                   

12                                 

5 

            6     

 

0,04-0,05 

 

             

                    1 

                    

                4               

   

               2″√n 

              0,04 
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Параметри мережі Метод побудови 

супутниковий лінійно-кутовий 
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                                                                         Додаток 2. 

 Основні вимоги до побудови геодезичної 

мережі 3 класу 

                                                                           Додаток3            

                  Титульний лист каталога                     . 

МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ 

Максимально допустима  

довжина ходу, км                                

Довжина сторони км:                                  

-найбільша                                                      

- найменша                      

Максимально допустима 

кількість сторін у ході  

Середня квадратична 

похибка визначення 

положення пунктів, м  

Максимально допустима 

середня квадратична 

похибка вимірювання 

кутів, сек                         

Максимально допустима 

нев’язка трикутника, сек  

 Кутова нев’язка ходу, сек 

Максимально допустима 

відносна похибка 

вимірювання сторони,ms/s                                            

Середня квадратична 

похибка вимірювання 

сторони, м 

 

 

          10                   

 2 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

 

1:200 000 

0,05 

30                                                      

                                 

 8                               

 2 

 

6 

 

0,05 

 

±1,5 

 

6 

3″√n 

 

1:200 000 

                  

0,05 
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Державна служба геодезії, картографія та кадастру 

                                                                                         Гриф_______                              

                Книга № _______                              

                                       Примірник №_____ 

                    

                    К А Т А Л О Г                       .             

координат і висот геодезичних пунктів та                         

знаків нівелірної мережі  м.______________        

                                                                                         

                                                            Шифр______   

                 Система координат -__________           

                        Система висот - __________ 

Керівник                                    ____________________ 

Головний інженер                    ____________________ 

Відповідальний за якість        ____________________

   

Відповідальний виконавець   ____________________ 

 

 

                             Одеса 20____р.     

№ 
з\

п 

Назва, 
Номер 

пункту 

Клас 
Роз- 

ряд 

Тип 
Цен-

тру 

Х,м У,м   
Клас 
нівелю

-вання 

Н,м Пр. 
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                                                                            Додаток 4                                                                                                               

Список-зразок координат і висот геодезичних пунктів 

                                                                                                        

Список-зразок координат і висот знаків нівелірної 

мережі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1688 1 У15 5000

00. 

000 

2000

00.     

000 

0.0

05 

0.0

05 

ІУ 142.

133 

 

№ 
з\

п 

Назва, 
номер 

реперу 

Клас Опи
с 

м.п. 

Метод 
нівелю

вання 

Х,м У,м Н,м 
 

Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3200 1ІІ 153 Геом. 50000. 
00 

20000. 
00 

143.
147 

0.00
1 
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3  Приклад курсової роботи на тему:                         .  

«Проектування і побудова опорної геодезичної мережі 

при вишукуванні ділянки об’єкту    для будівництва».                                                                  

з дисципліни: «Проектування  і побудова опорних 

геодезичних мереж»                                                                                    

 Вихідні дані для  курсової роботи цє:                   

- топографічна карта масштабу 1:10 000;                   .                     

- виділена на карті ділянка для будівництва.            .            

 Завдання для курсової роботи:                .              

 а) на топографічної карті масштабу 1:10 000 

розробити проект планово – висотної геодезичної 

мережі для виробництва топографічного знімання в 

масштабі 1:1000 із перерізом рельєфу 1,0 м.                                  

 б на виділеній ділянці запроектувати 

розмічувальну мережу будівельного майданчику.                       

 в) Виконати оцінку точності проектів мережі, 

скласти пояснювальну записку.                                  .           

 Зміст курсової роботи                                     .           

3.1 Геодезичні роботи при вишукуванні ділянки 

будівництва.                                                                                                                                                                                         

3.1.1 Відомості про територію ділянки будівництва.                 

3.1.2 Топографо – геодезична забезпеченість ділянки 

робіт.                                                                                                    

3.2 Проектування і оцінка проекту планової 

геодезичної основи.                                                       .                                        

3.2.1 Призначення і вимоги до точності будування 

обґрунтування.                                                               .                  

3.2.2 Проектування і оцінка проекту супутникової 

мережі.                                                                           .                 

3.2.3 Проектування і оцінка проекту мережі 

полігонометрії.                                                             .                 

3.2.4 Схема прив’язки стінних пунктів і формули 

обчислень                                                                        .                 

3.2.5 Побудова планово–висотної знімальної мережі.                                                                     
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3.3 Методика супутникових вимірювань, прилади.                   

3.3.1 Побудування знімального обґрунтування 

супутниковими методами.                                              .               

3.3.2 Загальні вказівки з виконання супутникових 

визначень.                                                                 .        

3.4 Кутові і лінійні вимірювання в полігонометрії, 

застосовані прилади.                                               .                                                

3.5  Виробництво топографічних знімань території.                                      

3.5.1 Знімання на основі глобальних навігаційних 

супутникових систем.                                              .                          

3.5.2 Топографічне знімання ділянки.                      .                           

3.6 Проектування і оцінка точності розмічувальної 

мережі.                                                                        .               

 Курсова робота пишеться на одній сторінці 

листа паперу стандартного формату (210×297) і 

брошурується  обсягом не більше 25-30 сторінок. 

Копіювання тексту, формул із будь-яких джерел 

забороняється.                                                 .

 Обов’язковою складаною частиною є власно  

проект планово – висотного обґрунтування на 

топографічній карті. Крім того, до проекту додається:                                        

а) схема планово – висотного геодезичного 

обґрунтування – графічний документ, копія проекту; 

б) проект розмічувальної мережі будівельного 

майданчику на листі формату А 4(писального) паперу.                                

 При оформленні курсової роботи необхідно 

керуватись Загальними вимогами і правилами 

оформлення – ДЕСТ 7.32 – 081. Курсова робота  

повинна бути частиною майбутнього дипломного 

проекту за темою, яку дипломант визначає самостійно 

за даними виробничого матеріалу. Далі розглянемо 

зміст прикладу-зразку виконання курсової роботи.                                

3.1 Геодезичні роботи при вишукуванні ділянки 

для  будівництва.                                                         .              

 Виділена (якщо не має ділянки, виділити 
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самому 9 – 12 кв. км) на топографічної карті ділянка 

припускається  забудувати частково житловими 

кварталами робочого селища, а частина селища (1 – 2 

кв. км) необхідно виділити під будівництво 

промислового комплексу.                                                .    

3.1.1 Відомості про територію ділянки будівництва. 
 Коротко наводяться відомості про ділянку з 

позиції умов виробництва геодезичних робіт: площа 

ділянки, характер рельєфу, розкидок висот, ситуація з 

рослинністю, забудова та інше. Клімат і фізико – 

географічні умови приводяться згідно району 

споживання студенту.                                                    . 

3.1.2 Топографо – геодезичне забезпечення ділянки 

обєкту.                                                                              .              

 Тут оцінюється геодезичні пункти, які 

зображені на карті, їх клас (припущено), кількість, 

висоти сигналів, система координат. Необхідне 

знімання.                                                                          . 

3.2 Проектування і оцінка планової геодезичної 

основи.                                                    .                       .          

3.2.1  Вимоги до точності обґрунтування.                .            

 Планово – висотне геодезичне  обґрунтування, 

яке створюється на ділянці, за щільністю пунктів  і за 

точністю повинно відповідати масштабу попереднього 

знімання М 1:1000 і з перерізом рельєфу 1,0 м. 

Щільність пунктів обґрунтування, згущення і 

знімання, яка вимагається, встановлюється в 

Інструкції.  При розрахунках точності планового 

обґрунтування необхідно виходити з вимог Інструкції, 

де вказано, що гранична похибка положення пунктів 

планової знімальної мережі відносно пунктів ДГМ і 

мереж згущення не повинно перевищувати на плані 
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0,2 мм для відкритої місцевості і 0,3 мм для 

місцевості, закритої деревами і чагарником.                 

 Площа знімання, яка пропонована студенту 

складає 9 – 12 км². Отже, згідно ДБН В.1.3 – 2:2010, 

(ДСТУ – НБВ.1.3 – 1:2009 ) на такій ділянці будується 

планова опорна і знімальна мережа в 3 етапи. 

Основою є побудування 4 класу, яку згущають 

побудуваннями 1 розряду. При необхідності згущення 

робиться теодолітними ходами.                                   .                                

 З методичної точки зору студенту 

пропонується збудувати мережу в 3 етапи, а саме: 

побудування супутникової мережі, згущення 

супутникової мережі полігонометричними ходами 1 

розряду і подальшому згущенні полігонометрією 2 

розряду або теодолітними ходами.                             

 Прийнявши таку схему організації 

обґрунтування, необхідно вирішити питання  про 

точність побудування мережі на кожному етапі, 

керуючись наступним:                                                .                    

 - похибка визначення положення пунктів у 

вищому етапі (похибки вихідних даних) повинні бути 

дуже малі у порівнянні з похибками наступних 

побудувань і не перевищувати їх на 10 -20 %;                                                    

 - в цьому випадку коефіцієнт забезпечення 

точності  k при переході від одного етапу 

обґрунтування до наступного може бути прийнятий 

рівним 2,2 – 1,5;                                                            .              

 - гранична похибка в положенні пункту 

знімального обґрунтування відносно пунктів вищого 

етапу не повинна перевищувати 0,2 мм на плані для 

відкритої  місцевості, тобто  = 0,2 ×1000 = 20 см;                     

- прийнявши коефіцієнт переходу від граничної 

похибки до середньої квадратичної  з коефіцієнтом, 

рівним  , що відповідає довірчої ймовірності 

95%, знайдемо значення середньої квадратичної 
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похибки (СКП) в положенні пунктів знімального 

обґрунтування відносно вихідних пунктів ДГМ                         

   =  =  = 10 см ;                     .                          

- прийнявши коефіцієнт переходу від  одного етапу  

обґрунтування до другого рівним k   підрахуємо 

значення  похибок для кожного етапу обґрунтування:                                                                        

=10 см;    = 5 см;     =  = 2,5 см. 

Сумарна похибка М в положенні пункту знімального 

обґрунтування по відношенню до вихідних пунктів 

супутникової мережі складає                                        .           

    М =  = 11,5 см.       

 Таким чином, сумарна похибка М опинилась 

декілька більше запропонованої в 10 см, що і відбиває 

вплив похибок вихідних даних. Цей вплив не 

перевищує 15% і дає право не враховувати похибки 

вихідних даних. 

  3.2.2 Проектування і оцінка супутникової мережі.                                                                               
 Основними нормативними документами при 

проектуванні супутникових мереж є Керівництво [16],  

Інструкція [2,3]. При проектуванні  супутникової 

мережі в якості планового обґрунтування необхідно 

керуватись наступними положеннями:                      .                        

 - необхідно обрати в межах топографічної 

карти вихідні геодезичні пункти з відомими 

координатами в кількості 1 – 5, які при супутникових 

вимірюваннях будуть служити базовими станціями;                                                                                  

 - поблизу майдану вишукувань на відкритих 

місцях необхідно намітити положення пунктів, які 

будуть визначатися (реверсних станцій);                .                          

 - при проектуванні положення реверсних 

станцій необхідно виходити не тільки із зручності 

підходу до цих точок, але і відсутності перешкод для 
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радіосигналів при підході їх до антени приймача 

(наявність вільного горизонту);                             .                          

 - похибки положення реверсних  станцій 

розраховують за формулами, які наведені в 

керівництві обраних супутникових приймачів по 

віддалі до найближчого вихідного пункту (базової 

станції);                                                                        .                                     

 - кількість супутникових пунктів визначається  

наступними міркуваннями відносно згущення 

супутникової  мережі полігонометричними ходами;                   

 - оскільки полігонометричні ходи необхідно 

забезпечувати не тільки координатною прив’язкою, 

але і кутової, то при проектуванні супутникової 

мережі необхідно передбачати в пунктах прив’язки  

видимості на суміжний пункт супутникової мережі 

для передачі дирекційного кута.                                     . 

3.2.3 Проектування і оцінка мережі полігонометрії.                                                                            
 При проектуванні  мережі полігонометрії 

необхідно користуватися такими джерелами, як  [4,8], 

підручник[12,15].                                                              .            

 Ходи полігонометрії проектуються по дорогах і 

просіках з найбільш сприятливими умовами для 

вимірювання кутів і ліній, уникаючи чергування 

занадто довгих і занадто коротких сторін. В 

полігонометричні  мережі необхідно передбачати 

мінімальне число порядків мережі, обмежуючись, як 

правило, полігонометрією 4 класу і 1 розряду або 1 і 2 

розрядів.                                                                         .              

 При проектуванні  полігонометричних  ходів 

необхідно розраховувати очікувану СКП визначення 

пунктів, а також відносні похибки ходів. У випадку, 

якщо ці похибки опиняться недопустимі, то проект 

необхідно переробити.  Очікувана СКП положення 

кінцевої точки полігонометричного  ходу  з приблизно 

рівними сторонами, що опирається на два вихідних 
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пункту і дирекційного кута, у випадку виправлення 

кутів, може бути підрахована за формулами [4]                                     

- для витягнутого ходу      =  +  ,   (3.1) 

– для вигнутих ходів          =  +  ,    (3.2)  

де  – СКП вимірювання сторони ходу електронним 

тахеометром; - число сторін в ході; - СКП 

вимірювання кута;  ≈ - довжина замикаючої, яка 

дорівнює довжині витягнутого ходу;  - довжини 

від центру тяжіння до і-й точки (пункту) ходу; [    ] -

Гауссова сума.                                                               .                    

 Хід вважається витягнутим, якщо дирекційні 

кути окремих сторін відрізняються від дирекційного 

кута замикаючої не більше 20°, а окремі точки ходу 

відхиляються від замикаючої не більше 1/10  її 

довжини.                                                                          .            

 Для визначення значень   необхідно знати 

координати центру тяжіння ходу, які обчислюють за 

де  ,   - координати центра тяжіння ходу; ,  

координати вершин полігонометричного ходу, які 

визначають графічно по проекту, який складений планах 

(картах) масштабу 1:25000 або 1:10 000.                              .                                 

 Отримані координати ,  наносять на проект і 

графічно визначають величини  для кожної точки 

ходу. Гранична відносна нев’язка ходу обчислюють за 

формулою                      ≤ ,                               (3)  

де Т – знаменник допустимої відносної похибки ходу 

відповідного класу (розряду).                                      .   

 Якщо у процесі проектування утворилась 

система полігонометричних ходів з вузловими точками, то  
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оцінку точності цієї мережі простіше виконати сучасними 

комп’ютерними програмами. Вихідними даними для цієї 

оцінки, як правило, є координати  пунктів, які                    . 

проектуються (знімаються графічно з проекту, а також 

СКП вимірювання кутів і довжин сторін для відповідного 

класу полігонометрії.                                                             . 

Оцінка точності проектів полігонометричних мереж. 

 Оцінка точності мереж полігонометрії, що 

запроектовані може бути виконані як строгими методами, 

так і приблизними: еквівалентної заміни або способом 

послідовних наближень.  Основними критеріями при 

розрахунках точності полігонометрії є граничні похибки 

положення точок в найбільш слабкому місці вирівняного 

ходу або мережі. Ці похибки не повинні перевищувати 

допустимих значень для відповідного розряду 

полігонометрії або технічних вимог до побудування мережі 

на даному об’єкту. Це виражається відповідної  залежністю 

                     ≤       або     ≤                     (4)  

де М - СКП  положення кінцевого пункту хода;  - 

довжина ходу; - знаменник відносної СКП ходу; Т - 

знаменник граничної відносної похибки ходу. У 

залежності від призначення ходу або мережі критерієм 

точності може служити величина 1/Т або М. Якщо 

задана величина1/Т, то на перший погляд достатньо 

було би обрати розряд полігонометрії. Однак такий 

підхід не дає надійного результату.                                        

 В усіх методах  оцінки проектів вихідними 

даними є СКП кінцевої точки ходів , які 

підраховуються за формулами (1) і (2). Відповідно з 

цими похибками знаходять ваги ходів. Для зменшення 

обсягів обчислень СКП обчислюють  без обліку 

похибок вихідних даних. У результаті обчислень  

отримують СКП вузлових точок, як середні вагові. З 
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урахуванням похибок вузлових точок і похибок 

початкових пунктів обчислюють похибки вихідних 

даних для кожного ходу      = ;          (5) 

де   - СКП початкового пункту; - СКП вузлової 

точки. Після цього находять загальну похибку у 

кожному ході                 =  + .               (6)  

СКП у найбільш слабкому місці ходу, тобто у 

середині обчислюється за формулою      = . (7) 

 Оцінку точності проекту полігонометричної 

мережі приблизним способом покажемо на прикладі 

оцінки способом вузлів. 

 

Рис.3.1 Схема мережі з однієї вузлової точкою.               

 На рис.3.1 наведена схема полігонометричної 

мережі із трьох ходів,  які опираються на початкові 

пункти А,В,С і збігаються в точці І.                                                 

  Для оцінки точності по кожному ходу 

обчислюють СКП кінцевого пункту, тобто пункту І за  

формулами (1) і (2) і ваги                    = ,            (8) 

де С – коефіцієнт, який підбирають так, щоб ваги були 

А 

В 

С 

2 

1 

3 

І 
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близькі до одиниці. Вагу вузлової точки знаходять 

складанням ваг всіх ходів  = (9) 

Похибка вузлової точки відповідно буде дорівнювати              

                  = С/                                           (10)    

або                           = .              (11) 

 Якщо знайдені відносні похибки для слабких 

точок полігонометричних ходів не входять за межі 

допустимих значень відповідного класу (  =   - 

для 4 класу,  =  - для 1 розряду,  =  - для 2 

розряду), то проект приймається до виконання. У 

протилежному випадку проектування виконують 

заново.                   .          

3.2.4 Схема прив’язки до стінних пунктів, 

обчислення координат пункту                                         .                  

 

Рис.3.2   Схема прив’язки стінних пунктів 

 Обчислення координат знесеного центра пари 

стінних пунктів виконується по ітераційним  
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формулам.     Відомі  ,    ,       .  Вводяться 

наближені координати пункту  ( ).                             .     

Порядок обчислень:                                                                 .               

= - ;      = - ;     = - ;      = - ; 

 = - ;          = - ;        =  ;      =  ; 

=  ;    =  ;   = ;                                 

 = ;              =  + ;                       = + .          

. Обчислення  виконують до отримання випадку, коли 

отримаємо            +  ≤ 0,01.                                    . 

3.2.5 Побудова  планово – висотної знімальної 

мережі.                                                                             .           

 При проектуванні знімальних мереж необхідно 

керуватись положеннями Інструкції , витримки із 

якої наведені нами раніше.                                           .         

 Знімальна геодезична мережа (ЗГМ) будується при 

розвитку опорної геодезичної мережі або в якості 

самостійної геодезичної основи на території площею 

до 1кв.км.  Планово-висотне положення пунктів 

(точок) знімальної геодезичної мережі визначають 

побудуванням теодолітних ходів або розвитком 

тріангуляції, трилатерації, лінійно-кутових мереж, на 

основі використання супутникової геодезичної 

апаратури (приймачів GPS та інших), прямих, 

обернених і комбінованих насічок та їх сполученням, 

ходів технічного і тригонометричного нівелювання 

або супутниковими висотними визначеннями. СКП 

положення пунктів знімального обґрунтування 

відносно вихідних пунктів опорної мережі не повинна 
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перевищувати величин, які наведені в табл. 3.1.          .                                                                                                                                              

                                                                    Таблиця 3.1                        

Середня квадратична похибка (СКП) положення 

знімального обґрунтування відносно вихідних пунктів                               

Масштаб топографіч-

ної зйомки для 

створення інженерно- 

топографічних планів 

і ЦММ 

СКП визначення координат пунктів ЗГМ 

відносно пунктів опорної геодезичної 

мережі,не більше, м 

Ввідкрита місцевість 

на забудованої і не 

забудованої території   

Незабудована 

території закрита 

рослинністю  

1:5000 

1:2000 

1:1000 

1:500 

0,50 

0,25 

0,10 

0,08 

0,75 

0,35 

0,15 

0,10 

 Граничні допустимі похибки не повинні 

перевищувати подвійних значень СКП.                                

 При технічному контролі нев’язки, що визначені за 

редукованими не вирівняними вимірюваннями при 

розвитку ЗГМ  теодолітними ходами, не повинні 

перевищувати подвійних гранично допустимих 

похибок.                                                                                   

 СКП визначення висот пунктів ЗГМ відносно 

пунктів най ближчих реперів (марок) опорної висотної 

мережі не повинна перевищувати на рівнинній  

місцевості 0,05 м і в гірничих і поперед гірничих 

районах 1/5 висоти перерізу рельєфу топографічної 

зйомки.                                                                                                                                              

 Точки ЗГМ повинні закріплюватись, сучасними 

знаками (металеві штирі, костилі, трубки, дерев’яні 

стовпи і кілки та інші). На забудованій території не 

менше, ніж п’ята частина точок ЗГМ повинна  

закріплюватись постійними знаками типу «5г.р.,6г.р.». 

Теодолітні ходи між пунктами опорної геодезичної 
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мережі прокладаються у виді окремих ходів з 

вузловими точками.                                                       .                   

 При розвитку ЗГМ полярним способом із 

застосуванням електронних тахеометрів, довжини 

полярних напрямків допускається збільшувати до 

1000 м. СКП вимірювання горизонтальних кутів не 

повинна перевищувати 15". Окремий теодолітний хід 

повинний опиратись на два вихідних пункти  і два 

вихідних дерекційних кутів.                                       .                      

 При використанні електронних тахеометрів і 

світловіддалемірів для вимірювання довжин сторін 

теодолітного хода граничні довжини сторін не 

встановлюються, а кількість сторін в ході не повинно 

перевищувати:                                                                  .                  

- при зніманні в масштабах 1:5000 і 1:2000 у відкритій 

місцевості – 50 і в закритій – 100; - при зніманні в 

масштабі 1:1000 – місцевості 40 і 80 відповідно 

характеристики місцевості, а при зніманні в масштабі 

1:500 – 20.                                                                        .           

 Вимірювання довжин ліній електронними 

тахеометрами виконується відповідно з методикою, 

що  вказана фірмою-виробником приладу в 

керівництві про експлуатацію. Вимірювання кутів в 

теодолітних ходах повинно виконуватись теодолітами 

типу 3Т2КП, 4Т30П та їм рівні за точністю одним 

повним прийомом з перестановкою лімба між пів - 

прийомами (для теодолітів з двохсторонньою 

системою відліку на величину, близьку до 90°, а для 

теодолітів з односторонньою системою відліку – в 

межах 5°). Розходження значень кута між пів 

прийомами не повинно перевищувати 45°.                          
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 Прямі засічки слід виконувати не менше, ніж з 

трьох пунктів опорної геодезичної мережі так, щоб 

кути між суміжними напрямками на точці, що 

визначається,  були не менше 30° і не більше 150°. 

Обернені засічки повинні виконуватись не менше, ніж 

по чотирьох пунктах опорної геодезичної мережі за 

умовою, щоб визначаємо точка не знаходилась біля 

кола, яке проходить через три вихідних пункти. 

Комбіновані засічки повинні будуватись сполученням 

прямої і оберненої засічки  з використанням не менше 

трьох вихідних пунктів. При створенні ЗГМ можуть 

бути використані: метод визначення двох точок по 

двох вихідних пунктах (задача  Ганзена) і лінійні 

засічки з трьох і більше вихідних пунктів.                          

 Технічним( тригонометричним) нівелюванням 

повинні визначатись висоти точок знімальної мережі, 

а також пунктів  тріангуляції (трилатерації) і 

полігонометрії, висоти яких не визначені 

нівелюванням ІІІ – ІУ класів. Ходи технічного 

нівелювання повинні прокладатись, як правило, між 

реперами (марками) нівелювання ІІ – ІУ класів у виді 

окремих ходів або систем ходів (полігонів). 

Допускаються замкнені ходи технічного нівелювання, 

які опираються на один вихідний репер (ходи 

прокладають у прямому зворотному напрямках). 

Допустимі довжини ходів технічного нівелювання у 

залежності від висоти перерізу рельєфу топографічної 

зйомки повинні прийматись за Табл. 5. Технічне 

нівелювання слід виконувати нівелірами 2Н-10КЛ або 

рівними за точністю,а також теодолітами типу 

Т15МКП та інших з рівнем при трубі і з відліком по 
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середній нитці по двох сторонах рейки.                   

                                                                 Таблиця 3.2 

Граничні довжини ходів технічного нівелювання                      

Ходи технічного нівелювання Гранична довжина ходу  в  км при 

висоті перерізу рельєфу в м 

0,25 0,5 1 і більше 

Між двома вихідними реперами  

(марками) 

2 8 16 

Між вихідним пунктом і вузлової 

точкої 

1,5 6 12 

Між двома вузловими точками 1 4 8 

                                                                                    

 Розходження між значеннями перевищень, 

отриманим на станції по двох сторонах рейок не 

повинна бути більше 5 мм. Відстань  від приладу до 

місць встановлення рейок повинні бути за можливістю 

рівними і не перевищувати 150 м.                                      

Нев`язка ходу технічного нівелювання або полігону не 

повинна перевищувати величини50  мм, де L - 

довжина ходу в км. При числі станцій на 1 км ходу 

більше 25, нев’язка ходу нівелювання або полігону не 

повинна перевищувати величини10 , де  – число 

станцій в ході.                                                                 .                       

 Тригонометричне нівелювання слід застосовувати 

для визначення висот точок ЗГМ при топографічних 

зніманнях з висотою перерізу рельєфу через 2 і 5 м, а 

на згорбленій місцевості через 1 м. В якості вихідних 

для тригонометричного нівелювання повинні 

використовувати пункти, висоти яких  визначені 

методом геометричного нівелювання. В гірських 

районах допускається використання в якості вихідних 

пунктів державної або опорної геодезичної мережі, 
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висоти яких визначені тригонометричним 

нівелюванням. Довжини ходів тригонометричного 

нівелювання перевищувати при топографічних через 

1, 2 і 5 м відповідно 2, 6 і 12 км.                               

 Тригонометричне нівелювання точок знімальної 

мережі повинно виконуватись в прямому і зворотному 

напрямках з вимірюванням вертикальних кутів 

теодолітом по середній нитці одним повним 

прийомом при двох положеннях вертикального круга. 

Коливання «Місця нуля» на станції не повинно 

перевищувати 1'. Висоти приладу і візирних цілей слід  

прямим і зворотним перевищеннями для однієї і тієїже 

лінії при тригонометричному нівелюванні не повинно 

бути більше 0,04S м, де S – довжина лінії, яка 

виражена в сотнях метрів. Допустимі нев’язки в ходах 

і замкнених полігонах тригонометричного 

нівелювання не повинно перевищувати величини 

0,04L / ,см, де L – довжина ходу в метрах, а  – 

число ліній в ході або полігоні.                                     .   

 Геодезичні пункти, які закріплені постійними 

знаками (грантовими і стінними реперами, марками) і 

довгочасно закріплені точки знімальних мереж 

підлягають обліку і здачі для спостереження за їх 

збереженістю заказнику і органам архітектури і 

містобудівництва в установчому порядку. 

3.3 Методика супутникових вимірювань, прилади. 

 Організація супутникових вимірювань, порядок 

виробництва польових і камеральних робіт  наведені в 

джерелах . Методика вимірювань  описана 
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коротко в «Керівництві виконавця» відповідного 

супутникового приймача.  

3.3.1 Побудова знімального обґрунтування 

супутниковими методами. 

У випадку, коли на об’єкті припускається 

проведення знімання ситуації і рельєфу із 

застосуванням супутникових технологій, створення 

геодезичних мереж згущення, знімального 

обґрунтування і його згущення не потрібне, оскільки 

методи супутникових визначень за дальністю і 

точністю принципово забезпечують можливість 

проведення знімальних робіт безпосередньо на основі 

державної геодезичної і нівелірної мережі, яка має 

відповідну щільність. При цьому на пунктах цієї 

мережі повинні відсутні фактори, які знижають  

точність супутникових визначень.  

 В якості вихідних пунктів, від яких 

розвивається знімальне обґрунтування (далі – 

вихідних пунктів) слід використовувати всі пункти 

геодезичної основи, які знаходяться в межах об’єкту і 

найближчі до об’єкту за його границями. Кількість 

вихідних пунктів з відомими плановими 

координатами повинно бути менше 4 і не менше 5 

пунктів з відомими висотами, так щоб забезпечити 

приведення знімального обґрунтування в систему 

координат і висот пунктів геодезичної основи.   

Щільність і розташування пунктів знімального 

обґрунтування встановлюють в технічному проекті у 

залежності від обраного методу ведення зйомки 

ситуації і рельєфу. 
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Планові координати і висоти пунктів знімального 

обґрунтування із застосуванням Глобальних 

навігаційних супутникових систем визначають 

побудовою знімальних мереж або методом висячих 

пунктів. 

Граничні похибки положення пунктів планового 

знімального обґрунтування, у тому числі планових 

опознаків, відносно пунктів державної геодезичної  

мережі не повинні перевищувати на відкритій 

місцевості і на забудованої території 0,2 мм в 

масштабі карти або плану і 0,3 мм – при 

великомасштабному зніманні на місцевості, закритій 

деревинної і чагарникової рослинністю. 

Пункти знімального обґрунтування закріплюють 

на місцевості довгочасними знаками з таким 

рахунком, щоб на кожному  знімальному планшеті 

було не менше трьох точок при зніманні в масштабі  

1:5000 і двох точок при зйомці в масштабі 1:2000. 

Щільність закріплення пунктів знімального 

обґрунтування при зніманні в масштабі 1:1000 і 1:500 

визначається технічним проектом. На території 

населених пунктів і промислових майданів всі точки 

знімального обґрунтування (у тому числі планово-

висотні опознаки) закріплюють знаками довгочасного 

закріплення. Типи знаків довгочасного закріплення 

показані  на рис. 2.                                                          . 

Проектування знімального обґрунтування 

повинно виконуватись з рахунком вимог Інструкції                   

[9] у залежності від масштабу і методу попереднього 

знімання.  

При цьому повинно бути зараховані спеціальні  
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вимоги до геодезичних мереж проектних та інших 

установ. Проектуванню попереджують наступні 

роботи:                                                                              . 

- збір і аналіз відомостей і матеріалів про всі 

раніше виконані геодезичні роботи на об’єкті знімань; 

- вивчення району попередніх робіт по картах 

найбільш великого масштабу, які існують, і 

літературних джерел;                                                      .   

- вивчення матеріалів проведеного спеціального 

дослідження району робіт, яке включає обстеження та 

інструментальний пошук геодезичних знаків раніше 

виконаних робіт;                                                             . 

- вибору найбільш доцільного варіанту розвитку 

геодезичних побудувань з рахунком перспективи 

розвитку території.                                                         . 

Графічну частину проекту знімального 

обґрунтування складають, як правило, на картах 

масштабу 1:50000 – при проектуванні знімання 

масштабу 1:10000 і на картах масштабу 1:10000 і 

1:25000 – при проектуванні знімання великих 

масштабів.                                                                         . 

В процесі проектувальних робіт необхідно вико-

нати загальні вимоги з проектування,що дані в п.2. 

При створенні знімального обґрунтування із 

застосуванням супутникової апаратури слід триматись 

ряду наступних специфічних вимог:                              . 

- слід визначати тип і експлуатаційні 

характеристики супутникової апаратури, яку належить 

використовувати для виробництва робіт                                            

 -відносно із заданим масштабом знімання і 

висоти перерізу рельєфу необхідно обрати метод 



93 
 

супутникових  визначень  і метод розвитку 

знімального обґрунтування (табл. 6);                             . 

Таблиця 3.3         Рекомендації із застосування методів 

побудови знімального обґрунтування.                                           

Масшта

б 

зніманн

я, 

висота 

переріз

у 

рельєфу  

Планове обґрунтування Планове – висотне або 

висотне обґрунтування 

Використання 

супутникових 

технологій 

Метод 

супутник

ових виз-

начень  

Використання 

супутникових 

технологій 

Метод 

супутнико

вих 

визначень  

1:10000 

1:5000 

1 м 

проміневий Швидкий 

статични

й або рео-

купація 

мережевий Швидкий 

статичний 

або рео-

купація 

1:2000 

1:1000 

1:500 

1 м   і 

більше 

мережевий Швидкий 

статични

й або рео-

купація 

мережевий Швидкий 

статичний 

або рео-

купація 

1:5000 

0,5 м 

проміневий Швидкий 

статични

й або рео-

купація 

мережевий статичний 

1:2000 

1:1000 

1:500 

0,5 м 

мережевий Швидкий 

статични

й або рео-

купація 

мережевий статичний 

           – по матеріалах топографо геодезичної 

вивченості об’єкту робіт слід обрати пункти 

геодезичної основи для розвитку знімального 

обґрунтування;                                                                  .                     

- геодезична основа, яка використовується для 

розвитку знімального обґрунтування і зніманню 

ситуації і рельєфу засобом супутникових визначень 

повинна задовольняти вимогам по безперешкодному і 

шкідностійкому проходженню радіосигналів;                              

- необхідно скласти проект  знімального  
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а) 

 
     б) 

 
           в) 

 
 - пункт висотної геодезичної основи; 

- пункт планової геодезичної основи; 

- пункт знімального обґрунтування. 

 

Рис.3.3 Схеми побудови знімального обґрунтування:  

а) – мережевий метод; б), в) – проміневий метод.   
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обґрунтування відповідно з вимогами нормативних 

актів і Інструкції [8,16], задовольнити вимоги по           

безперешкодному і шкідностійкому проходженню 

радіосигналів;                                                                 .                   

 - підготувати робочу програму польових робіт 

по розвитку знімального обґрунтування із               .  

застосуванням супутникової технології відповідно із 

загальними вимогами [2,3  ] із обґрунтуванням вибору 

метода побудови мережі.                                                . 

 Для розвитку знімального обґрунтування з 

використанням супутникової технології, у залежності 

від запроектованого масштабу знімань і висоти 

перерізу рельєфу, слід застосовувати один з двох 

методів – мережевий (рис.1,а) або метод визначення 

висячих пунктів (рис.1,в), інакше проміневий.            . 

 При проектуванні знімального обґрунтування 

для знімання конкретного об’єкту у масштабі,що 

вимагається із заданою висотою перерізу рельєфу 

необхідно обрати метод супутникових визначень – 

статичний, швидкий статичний або метод реокупації 

(табл. 6). Метод розвитку знімального 

обґрунтування визначенням висячих пунктів 

(проміневим методом) рекомендовано застосовувати 

при підготовці знімальної геодезичної основи 

відносно дрібних масштабів з висотою перерізу 

рельєфу 1м, 2м і більше, тобто в тих випадках, коли не  

 Метод розвитку знімального обґрунтування 

побудовою мережі рекомендований до застосування 

для отримання найбільш точних планових координат і 

висот пунктів, необхідних при виробництві знімань 
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найбільш великих масштабів зі всіма 

регламентованими значеннями висоти перерізу 

рельєфу (від 0,5 до 5 м).                                                   . 

 Швидкий статичний метод супутникових 

визначень при виробництві робіт по розвитку 

знімального обґрунтування є основним. Він дозволяє  

виробляти визначення планових координат пунктів і 

їх висоти з достатньою точністю та високою 

оперативністю для більшої частини масштабного ряду 

і висот перерізу рельєфу. 

 Метод реокупації замінює швидкий статичний 

метод у тих випадках, коли за умовою проведення 

робіт вигідно здійснювати два коротко часових 

прийоми спостережень супутників, рознесених у часі, 

замість одного тривалого прийому. 

 Статичний метод супутникових визначень із-за 

порівняно не високої оперативності виконання робіт 

може бути застосований у тих випадках, коли при 

висоті   перерізу рельєфу 0,5 м для отримання 

висотної знімальної основи технічно і економічно 

доцільно проводити не нівелірні роботи, а супутникові 

визначення.      

 У випадку застосування двох приймачів для 

спостережень супутників виконання відмічених 

вказівок не викликає утруднень. Однак, якщо на 

об’єкті планують використання більше двох 

приймачів і проектують ведення робіт сеансами, які 

включають спостереження на 3-х і більше пунктах, то  

при складанні програми польових робіт необхідно 

помічати для кожного сеансу в якості незалежно  

визначених, такі лінії, ломана із з’єднаних яких не 

перетинає сама себе в точках з’єднання ліній і не 

замикається.                                                                                

 При плануванні розвитку знімального  
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обґрунтування методом визначення висячих пунктів 

необхідно запроектувати визначення ліній від 

кожного пункту знімального обґрунтування до 

найближчого до нього пункту геодезичної основи, а 

також між сусідніми пунктами  геодезичної основи 

(рис.2а). 

 
 Рис.3.4  Типи знаків довгочасного закріплення  

 

 Якщо це доцільно, необхідно запроектувати 

визначення ліній від пунктів знімального 

обґрунтування до декілька найближчих пунктів 

геодезичної основи (рис.4б,в,) отримуючи, таким 

чином, засічки. При цьому у всіх випадках геодезичне 

побудування повинно включати необхідну кількість  

 Рекогносцировку і закріплення пунктів 

знімального обґрунтування на місцевості проводять  

відповідно з вказівками Інструкції [8,16]. При цьому 

враховують особливості супутникової технології, в 

процесі рекогносцировки, а також вирішують ще 

наступні задачі: 

 - в процесі рекогносцировки необхідно вести 

журнал, в якому для кожного пункту повинна 

фіксуватись азимути і висоти границь находження 

перешкод, якщо висота перешкод над горизонтом 

більше 15°. При цьому висота перешкод горизонтом  
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повинна визначатись з рахунком ймовірної висоти 

розташування антени приймача. 

 Пункти знімального обґрунтування повинні 

бути закріплені на місцевості знаками, які 

забезпечують довгочасну збереженість пунктів і 

тимчасовими знаками, з рахунком на збереженість на 

час знімальних робіт.(рис 3 і рис 4). 

 При закріпленні пунктів знімального 

обґрунтування знаками довгочасного типу керуються 

наступним. В якості знаків довгочасного закріплення 

застосовують: 

 - бетонні пілони і моноліти (рис.3 а,б) січенням  

12×12 або 15×15 см, у верхній кінець якого 

закріплений кований цвях, а в нижній частині для 

кращого закріплення з ґрунтом вробляють два 

металевих штиря; 

 - сталева труба, відрізок рейки або кутовий 

сталевий профіль (2,в) або дерев’яний стовп (рис.2,г) 

із залізобетонним якорем внизу і металевою 

пластиною для напису вверху; 

 - може бути пень свіжо зрубленого хвойного 

дерева (рис.3,д) (використовують в залісених районах) 

діаметром у верхній частині не менше 20 см, 

оброблений у виді стовпа, з вирізом для напису і 

поличкою із забитим в ньому кованим цвяхом; 

 - марка, штир, бовт закріплені цементним 

розчином в бетонних конструкціях різних споруд, 

ділянки землі з твердим покриттям або скали. 

  

 Бетонні пілони і моноліти знаків (рис. 4, а - г) 

закладають на глибину 80 см. Знаки довгочасного 

типу повинні бути окопані канавою у виді квадрату зі 

стороною 1,5 м, глибиною 0,3 м, шириною 0,2 м в 

нижній частині і 0,5 м у верхній частині. Навколо 

знаку повинна бути зроблена насип ґрунту висотою 



99 
 

0,10 м. У районі болота, залісеної місцевості насип 

замінюють зрубом (1,0×1,0×0,3) заповнений грантом. 

При цьому знак не окопують. 

 
 

Рис.3.5  Типи знаків тимчасового закріплення пунктів 

знімального обґрунтування  

 

 У всіх випадках знаки довгочасного типу 

встановлюють в місцях, які забезпечують їх 

збереженість, техніку безпеки і зручність 

використання при топографічному зніманні, 

вишукуваннях і будівництві, а також при наступної 

експлуатації побудованого об’єкту. Не оральних 

землях і болотах, проїзній  частині доріг,біля бровок 

русел рік і берегів водосховищ, які розмиваються і де 

може порушиться збереженість господарської 

діяльності. 

 При закріпленні пунктів знімального 

обґрунтування сучасними знаками необхідно 

притримуватись наступних рекомендацій. 



100 
 

 Сучасні знаки можуть служити металеві труби 

(кутова сталь), забиті у ґрунті на 0,4 – 0,6 м з 

встановленим рядом сторожками (рис.3,а), дерев’яні 

кілки діаметром 5 – 8 см і дерев’яні стовпи (рис. 3,б,в) 

або нанесений фарбою хрест на валуні (рис.3,г), пні 

дерев(рис.3, д).  

 Тимчасові знаки окопують канавою по 

оточенню діаметром 0,8 м. Центр тимчасового знаку 

позначають цвяхом, вбитим у верхній зріз кола 

(стовпа) або насічкою на металі. В залісеній 

місцевості для полегшення находження знаку у 

випадку необхідності роблять відмітки на деревах 

фарбою. Кожному знаку знімального обґрунтування 

придають порядковий номер з таким рахунком, щоб 

на об’єкті не було знаків з однаковими номерами. 

 При включенні в склад знімального 

обґрунтування знаків, які належать раніше створених 

геодезичних побудов, номера цих знаків замінювати 

не дозволяється. 

 На довгочасних знаках масляною фарбою, а на 

тимчасових – пікетажним олівцем – пишуть: 

скорочену назву підприємства, яке проводить роботу, 

номер закріпленого пункту (точки) і рік встановлення 

знаку. 

 Підготовчі роботи при застосуванні 

супутникової апаратури для побудування знімального 

обґрунтування складається із наступного: 

 - підготовка апаратури для роботи  

здійснюється відповідно з вимогами експлуатаційної 

документації; 

 - здійснюється перевірка готовності апаратури і 

виконавців до виконання робіт згідно робочої 

програми польових робіт, передбаченої проектом;  

 - проводяться операції з прогнозування 

супутникового сузір’я . 
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 Виконання вимог експлуатаційної документації 

з підготування апаратури до роботи при розвитку 

знімального обґрунтування повинно вестись 

відповідно з інструкцією по експлуатації апаратури 

або документами, які її замінюють і які входять до 

комплекту апаратури.  

 Одним з етапів підготовки до проведення 

супутникових визначень є прогнозування 

супутникового сузір’я. Мета його – визначення дат, 

моментів і інтервалів часу, в які параметри 

конфігурації супутникового сузір’я оптимальні для 

супутникових визначень. Вихідними даними для 

прогнозування супутникового сузір’я є координати 

об’єкту робіт і ефемеридна інформація про 

супутники. У випадку, якщо в районі розташування 

пунктів  геодезичної основи знімального 

обґрунтування або топографічних знімань є предмети 

або споруди, які перешкоджають проходженню 

радіосигналів від супутників, то в якості вихідної 

інформації при прогнозуванні необхідно 

використовувати також значення висот і азимутів 

меж находження перешкод. 

 В якості вихідних координат об’єкту робіт 

використовують географічні координати, що взяті з 

точністю до 1°. Ефемеридну інформацію у виді файлу, 

який називають в експлуатаційній документації 

альманахом, отримують або із спеціально для цього 

виконаних супутникових визначень, або 

використовують ефемеридну інформацію, що 

утворюється у процесі будь – яких раніше виконаних  

супутникових визначень. В будь-якому випадку 

визначення для отримання альманаху повинно бути 

виконано в дату, яка відстоїть не більше, ніж на 30 діб 

від дати, на яку виконують прогнозування. Якщо для 

отримання альманаху спеціально проводять 
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супутникові визначення, то їх виконують одним 

приймачем, протягом 5 хвилин, керуючись 

експлуатаційною документацією.      

 Для об’єкту робіт або його частини, де 

перешкоди проходженню радіосигналів, що 

передають супутники, відсутні, прогнозування 

виконують зараз для всіх пунктів і ділянок об’єкту, що 

знімають. 

 У випадку, якщо на об’єкті робіт є перешкоди, 

прогнозування повинно бути виконано з рахунком цієї 

обстави. Воно повинно бути здійснено окремо для 

кожного пункту, якщо виконують підготовку до 

виробництва робіт з розвитку знімального 

обґрунтування або окремо для кожної ділянки 

знімань, в межах якої умови проходження 

радіосигналів можна прийняти однаковими, якщо 

призводять підготовку до виконання знімань. При 

цьому використовують висоту і азимут об’єктів, які 

перешкоджають проходженню радіосигналів від 

супутників. 

 Прогнозування супутникового сузір’я 

виконують на комп’ютері за допомогою програмного 

пакету, який входить в комплект супутникової 

апаратури згідно експлуатаційної документації, що 

додається. 

 При прогнозуванні для кожного пункту 

геодезичної основи або знімального обґрунтування, 

або ділянки знімань у функції часу діб отримують 

графік числа доступних для спостереження супутників 

і графік значень PDOP (GDOP), на кожну дату 

попередніх робіт. Дана інформація виводиться на 

дисплей комп’ютера або може бути надрукована в 

графічної формі або у формі таблиць. Крім того, може 

бути складена діаграма видимих положень супутників 
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на небесної сфері в деякий інтервал часу, який 

задається.  

 При виборі значень інтервалу регістрації 

необхідно керуватись експлуатаційної документацією 

приймача, що використається з рахунком методу 

супутникових визначень, що застосується. Значення 

інтервалу регістрації повинно бути однаковим для всіх 

приймачів,  які використаються в сеансі. 

 Висоту антени необхідно визначити на 

кожному пункті і пікеті. При цьому  слід керуватися 

експлуатаційної документацією комплекту приймача. 

Для уникнення похибок рекомендується виконувати 

вимірювання в метричній мірі та в дюймах. 

 При роботі зі супутникової апаратурою 

необхідно додержуватись наступних правил: 

 - стежити  на дисплеї за індуційними                                   

значеннями вільного обсягу, які виникають  на устрою 

запам’ятання приймача  і вчасно приймати міри для  

передачі інформації, яка накопичується в комп’ютері. 

Для уникнення втрати даних супутникових визначень, 

по закінченні кожного робочого дня копіювати 

отримані дані на дискету (РС – карту). 

 Завжди відбивати у польовому журналі (або  

його електронному аналізі) хід виконання робіт: час 

початку і кінця прийому, ініціалізації, втрати зв’язку  

та інше. Не допускати утворення товстого сніжного 

покриву на поверхні антени приймача і її обмерзання. 

 Зберігати антену від попадання розряду 

блискавки. По закінченні робочого дня упаковувати 

комплект супутникової апаратури  в транспортовані 

ящики для уникнення механічних пошкоджень або дії 

метеорологічних факторів.  

 Склад комплекту апаратури і обладнання, які 

необхідні для виконання польових робіт, залежить від 

методу супутникових визначень, способів і 
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технологічних прийомів виконання робіт та інших 

обставин.Тому нами  у подальшому наведені 

особливості виконання різних методів супутникових 

визначень.                                                                               

3.3.2 Загальні вказівки з виконання супутникових 

визначень.                                                                                 
 У продовженні прийому необхідно безперервно 

спостерігати як за базовою, так і рухомої станціями не 

менше, ніж з  4-х супутників одночасно при 

застосуванні динамічних методів і особливо в 

кінематичного методу, рекомендується спостерігати 

не менше, ніж 5 супутників. Склад  супутників у 

продовженні прийому може змінюватись.

 

                  незалежні вимірювання  

                 залежні вимірювання 

 

 Рис.3.6  Схема незалежних вимірювань 3-х ліній із 

сеансу, який виконується на 4-х пунктах. 3 

 

Як видно на рис.2, ломана, яка складена із ліній  1-2, 

2-3, 3-4 не перетинає сама себе в точках з’єднання 

ліній і не замикається. Для незалежних визначень 

ліній 1-3,1-4,2-4 необхідно виконувати ще один сеанс 

на цих пунктах.  

Приймач 2 

Приймач 1 
Приймач 4 

Приймач 3 
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  При застосуванні будь-якого з методів 

супутникових визначень для здійснення прийому на 

кожному пункті необхідно виконати наступні 

операції, керуючись експлуатаційної документацією 

типу приймача, що застосується:                                                 

- провести розгортання апаратури, встановити 

приймач на пункті і визначити висоту антени;                              

- підготувати приймач до роботи, як вказано в 

експлуатаційної документації;                                      .                 

- встановити режим  регістрації даних спостережень 

супутників;                                                                                    

- користуючись клавіатурою  ввести в устрій, який 

запам’ятає  :  значення номера пункту,  значення 

висоти антени і додаткову інформацію - це час 

початку і кінця прийому, втрати зв’язку, інше;                                                

- провести прийом спостережень супутників протягом 

часу, вказаного у робочій програмі польових робіт, що 

застосуються для методу  супутникових визначень;                        

- вимикнути режим регістрації даних і виконати 

згортання апаратури.                                                    .                            

 В заключні роботи на об’єкті слід виконати 

обчислювальну обробку даних спостережень 

супутників. Обчислювальна обробка проводиться за 

наступними етапами:                                                   .                            

- попередня обробка, розв’язання неоднозначностей 

фазових псевдо віддалей до супутників, які 

спостерігаються;                                                         .                     

- отримання координат точок, які визначаються в 

системі координат глобальної навігаційної 

супутникової системи та оцінка їх точності.                              

 В якості програмного забезпечення для 

виробництва обчислювальної  обробки рекоменду-

ється використовувати програмні пакети, які додають 

до супутникової апаратури, яка застосовувалась для 

виробництва польових робіт.                                      .                     
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 Прикладами таких найбільш поширених 

програмних пакетів є: BL- П (землемір Л1), SKI 

(WILD  GPS  System 200, Leica SR – 9400, Leica SR – 

9500), GP Survey ( Trimble 4000 SSE, Trimble 4000 SSi 

),  PRISM ( Ashtech z – 12, Ashtech z – Surveyor, інші). 

У результаті проведення обчислювальної  обробки  

складають каталог координат і висот пунктів мережі 

обґрунтування.   Висновки. 

                                                                                                    

3.4 Кутові і лінійні вимірювання в полігонометрії, 

прилади.                                                                         .            

 До виконання лінійних та кутових вимірів в 

геодезичних мережах повинні використовуватись 

комплекти електронних теодолітів  із світловіддале-

мірними насадками, тахеометрів(оптико-електронні 

прилади), термометри, барометри (прилади) 

метрологічні характеристики яких відповідають 

чинному законодавству.Допускається виконання 

лінійних вимірів між тимчасовим центром та 

відповідними стінними знаками компарованими 

сталевими рулетками.                                                .             

 При вимірюванні ліній та кутів необхідно 

керуватися відповідними інструкціями користувача 

фірми виробника оптико-електронного                     .     

приладу.Одним прийомом вважається 2 наведення на 

відбивач. Кількість відліків у наведенні                    .    

регламентується інструкцією з експлуатації приладу.                 

 Для врахування поправок за метрологічні 

умови при вимірюванні довжин сторін на кожній 

станції визначаються:                                                  .                  

- температура повітря з точністю 1°С;                        .                      

- тиск з точністю 5 мм рт.ст.                                         . 
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 Вимірювання напрямків на пункти міських 

геодезичних мереж виконується, як правило, за трьох 

штативною системою, методом кругових прийомів з 

точністю центрування та вимірювання висот 

інструментів та візирних цілей до 1 мм.                    .                  

 У разі, якщо пункт геодезичної мережі         . 

згущення закріплений одним або групою з двох-трьох 

стінних знаків, то виконується передача координат з 

тимчасового центру на стінні знаки шляхом лінійно-

кутових вимірів. Визначення координат стінних знаків 

необхідно виконувати за результатами геодезичних  

вимірів у лінійно-кутових мережах згідно типової 

схеми (додаток Н), із сумарною СКП, яка не повинна 

перевищувати 2 мм. Напрямки на стінні знаки МГМ 

повинні вимірюватись на металеві шпильки, які 

встановлені у відповідні отвори стінних знаків.                              

 Контроль обчислення координат стінних знаків 

виконується шляхом порівняння різниць між      .  

виміряними віддалями між стінними знаками, та 

відстанями, що обчислені із вирішення обернених 

геодезичних задач за координатами або з додаткових 

вимірювань. Ці різниці не повинні перевищувати 2мм. 

 Після завершення польових робіт з лінійно-

кутових вимірювань підлягають здачі такі матеріали :                    

- журнали кутових та лінійних вимірювань або файли 

спостережень на магнітних носіях;                         .                       

- бланки аналітичного визначення та обчислення 

елементів центрування приладів;                             .                         

- зведені таблиці кутових та лінійних вимірів, що 

приведені до центрів знаків;                                       .                        

- схеми лінійно-кутових вимірів на пунктах мережі;               
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- результати попередньої обробки вимірювань на 

станціях;  - пояснювальна записка.  Польові роботи в 

полігонометричних ходах наведені в джерелах . 

3.5  Виробництво топографічних знімань.                .

 Топографічні знімання можуть бути реалізовані 

як на основі Глобальних  навігаційних супутникових 

систем, але це може бути на основі безпілотних 

летальних апаратів. Знімання місцевості також можна 

виконати електронним тахеометром з пунктів планово 

- висотного знімального обґрунтування, тобто 

реалізувати тахеометричне знімання.     Вибір методу 

топографічного знімання залишається за студентом і 

диктується характером місцевості (відкрита чи 

закрита наявністю відповідного обладнання і вибору 

автора проекту.  При суміщених характеристиках 

місцевості можлива комбінація способів знімань. 

Частина території  може бути знімна супутниковими 

методами (відкрита місцевість), на закритій місцевості 

можна передбачити тахеометричне знімання.                                                                           

При напису цього розділу необхідно керуватись 

Інструкцією , а також .                                 .     

3.6 Проектування і оцінка точності розмічувальної 

мережі                                                                                . 
                                                                                                             

3.6.1 Склад геодезичних робіт для будівництва.                .    

 Склад геодезичних робіт на будівельному 

майданчику визначається «ДБН В.1.3 – 2:2010 ( БНіП 

3.01.03 – 84) Геодезичні роботи в будівництві»  і залежить 

від характеру і розмірів споруди, його висоти і 

конструктивних особливостей. Різні при цьому і точність 

вимірювань  і будування.                                                        .            

 При узагальнені комплексу геодезичних робіт на 
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будівельному майданчику, можна виділити такі етапи:                      

 - побудування розмічувальної основи будівельному 

майданчику;  - винесення в натуру і закріплення головних і 

основних осей споруди;                                                      .                                                       

 - геодезичні розмічування  нульового циклу – 

роботи  по спорудженню підземної частини будинку 

(котловану, поля паль, фундаменту, технічного підпілля, 

гаражів, інших підземних споруд та їх перекриття;             .              

- прокладення трас підземних комунікацій в плані і по 

висоті;                                                                                     .                                    

 - геодезичні роботи при зведенні надземної частини  

будинку ( побудування внутрішньої  розмічувальної 

мережі будинку на вихідному горизонті, переніс 

розмічувальних осей і відміток на вищі монтажні 

горизонти, побудування  розмічувальних осей на 

монтажних горизонтах, докладне розмічування місць 

положення конструкцій, контроль установки конструкцій);  

 - винесення в натуру проекту вертикального 

планування (доріг, майданчиків, насипі, виїмок).  

 Практично всі перелічені роботи 

супроводжуються виробництвом виконавчих знімань і 

належним оформленням виконавчої документації.  

 Якщо підприємства і групи будинків займають 

значні площі, наприклад 100 тис. м² або більше 1 км², 

то для їх зведення будуються спеціальні розмічувальні 

мережі будівельного майданчику. 

3.6.2 Загальні принципи побудови розмічувальних 

мереж.                                                                                                                                                   

 Для забезпечення всіх видів інженерно-

геодезичних робіт на території будівництва 

створюють опорні мережі, пункти яких сховають 

планові координати і висоти. Розмічувальні інженерно-
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геодезичні мережі служать основою для виносу на 

місцевість проекту інженерного спорудження і 

комунікацій. Ці мережі володіють наступними 

характерними особливостями:                                    .                                     

 - часто їх створюють в місцевій системі 

координат з прив’язкою до державної системи 

координат;                                                                                             

 - форма мережі визначається ситуацією на 

території, вона обслуговує форму одного або групу 

об’єктів;                                                                                                

 - розмічувальні мережі мають обмежені розміри, 

часто з незначним числом фігур або полігонів;                            

 - довжини сторін, як правило, короткі. 

Розрізняють розмічувальну мережу будівельного 

майданчику і два виду розмічувальних мереж 

будинків(споруд): зовнішню і внутрішню. Розмічувальна 

мережа будівельного майданчику може включати в себе 

пункти червоних ліній забудови, а також пункти 

будівельної мережі, а для будівництва унікальних споруд, 

які вимагають високу точність виробництва 

розмічувальних робіт, будуються спеціальні лінійно-

кутові мережі, мікротріангуляцію, мікротрилатерацію 

у виді систем прямокутників, центральних або інших 

систем. Основна вимога при створенні розмічувальних 

мереж – необхідна точність для забезпечення виносу 

проекту споруди на місцевість.                                            .             

  Для визначення координат пунктів використовують 

традиційні схеми та методи геодезичних побудувань  і 

вимірювань, такі як тріангуляція, трилатерація, лінійно-

кутові мережі   у виді рядів і типових фігур, 

полігонометричні ходи і полігони. Все частіше при 

побудуванні розмічувальної мереж будівельних в або 



111 
 

окремих забудов використовують супутникові технології.   

В табл.3.4 наведені вимоги до точності розмічувальної 

мережі майданчику  у залежності від її розміру згідно БН 

іП 3.01.03 – 84.                                                  Таблиця 3.4 

Точність розмічувальних мереж на будівельному 

майданчику.       

Характеристика об’єктів 

будівництва 

Середні квадратичні похибки 

(СКП): 

кутових 

вимірю

вань, с  

лінійних 

вимірюва

нь 

визначення 

перевищенн

я на 1км 

ходу, мм 

Підприємства і групи будинків на 

ділянках площею більше 1км²; 

окреми будинки з площею 

забудови більше 100 тис. м²   

 
3 

 

1/25000 
 

4 

Підприємства і групи будинків на 

ділянках площею менше 1км²; 

окремі будинки з площею 

забудови від 10 до 100 тис. м²   

 
5 

 
1/10000 

 

6 

Окремі будинки з площею 

забудови менше 10 тис. м²; дорогі, 

інженерні мережі в межах 

забудованих територій 

 

10 

 
1/ 5000 

 

10 

Дорогі, інженерні мережі поза  

забудованих територій, земляні 

споруди, у тому числі вертикальне 

планування  

 

30 

 
1/2000 

 

15 

                                                                                                                 

 Оскільки студенту пропонується на виділеному 

майданчику для будівництва промислового комплексу 

підібрати майданчик розміром  1–2 км², то становить ясно, 

що точність побудування розмічувальної мережі повинна 

характеризуватись параметрами 1:25000 в лінійних 

розмірах і 3" в кутових. Це, як відоме, побудування  4 класу 

точності. Для реалізації поставленої задачі студент 

підбирає в межах виділеної території вказаних 

розмірів ділянку, бажано пустельну,  віддалені від 

майбутніх жилих кварталів. Обрану ділянку необхідно 
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перенести на окремий лист паперу, де схематично 

показати рельєф, ситуацію. На схемі необхідно 

зобразити і знаки раніше запроектованої опорної 

мережі,яка опиняється біля або безпосередньо на 

обраній ділянці.  

3.6.3 Проектування розмічувальної мережі 

будівельного майданчику.                                                .                                    

 При будівництві комплексів промислових і 

цивільних споруд на значних площах, при будівництві  

аеропортів або при плануванні зрошуваних полів 

планове – висотне обґрунтування може будуватись у 

виді геодезичної будівельної мережі. Вона являє 

собою координатну систему із пунктів, які 

розташовані у вершинах квадратів або прямокутників 

зі сторонами 20, 50, 100, 200 і 400 м.                          

 Проектування будівельної мережі зазвичай 

виконують на генплані споруди з рахуванням розмірів 

його окремих елементів (цехів, будинків, проїздів) і 

розташування основних осей. Оскільки в завдані 

генплан відсутній студент викреслює довільно 

орієнтовану мережу квадратів зі стороною 200 м і 

загальною площею 1,5 – 2,0 км².                                                     

 Оцінку точності проекту мережі можна 

виконати в програмній середи Gredo.  Можна 

попередньо розрахувати точність мережі, яка 

будується способом полігонометрії, на основі 

використання супутникової апаратури, а також для 

комбінованих способів. У результаті виконаної оцінки 

отримують СКП найбільш слабкого пункту мережі М, 

а також знаходять очікувану відносну помилку 
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слабкої сторони М/L і таким чином виносять висновок 

про точність запроектованої мережі.                                              

                                                               Таблиця 3.5     

 Точність розмічування  окремих робіт.                     

Найменування виду робіт Середні квадратичні похибки (СКП) 

вимірювань 

кутових 

вимірюва

нь, с  

лінійних 

вимірювань 

визначення 
відміток 

реперів, мм 

Винесення в натуру габаритів 

будинків, споруд, трас доріг 

від пункту державної 

геодезичної мережі 

 
   10 

1/5000  або 

±(2+2ррm) 

2 або 5мм 

На 1 км 

подвійного 

ходу 

Визначення взаємного положе-

ння суміжних осей, 

перевищень нівелювання на 

станції  

                         
                2 мм 

Перенесення точок по 

вертикалі кроковим методом 

на висоту Н 

15м 90м 150м 240м 

1мм 2мм 3мм 5мм 

Передача відміток кроковим  

 

методом на висоту Н 

на 

15м 

на 

30м 

на 

90м  
на 

150м 
на   

240м 

3  

мм 

4  

мм 

7 

мм 

  9 

мм 

   11    

мм 

Розмічування монтажних оріє-

нтирів металевих конструкцій 

                    

                     0,5 мм 

Розмітка орієнтирних рисок 

при монтажу залізобетонних 

конструкцій (до 30м)довжини 

дому 

                     

                     1,0 мм 

Точність визначення відміток 

на монтажному горизонті 

секції (до 30м)довжини дому 

 

                     2,0 мм 

Точність визначення осей доріг 

в плані від проектного 

положення 

 

                      20 мм 

 

Оцінку простіше виконати за наближеними 

формулами але з використанням різних комп’ютерних 

програм.                                                                                    



114 
 

 Гранична похибка положення габаритних осей  

будинків, споруд, трас доріг: в плані 5мм, по висоті 

10мм.  Для переносу проекту мережі на місцевість 

використовують  пункти опорної мережі або 

створюють вихідну мережу з пунктів супутникових 

визначень Sp1……Sp4,   (дивись рис.6). На першому 

етапі на місцевість виносять вісь основних споруд, 

тобто лінію W1 – W2. Для цього використовують 

координати точок W1 і W2. Проектні координати 

знімають з карти графічно. Розмічування  мережі 

квадратів можна виконати декілька способами: 

осьовий спосіб, спосіб редукування. Для побудування 

на місцевості будівельних мереж великих розмірів 

застосовують спосіб редукування, який забезпечує 

велику точність реалізації проекту мережі. Для цього 

будують мережу будь-яким способом з точністю 

теодолітного ходу і закріплюють вершини 

тимчасовими знаками.                                                    .               

 На наступному етапі використовують  вісь W1 

– W2 в якості основи, розмічують мережу квадратів зі 

сторонами 200×200 м  або (400×400 м). Далі по 

тимчасовим знакам прокладають полігонометричні 

ходи потрібного класу або розряду і отримують 

координати всіх пунктів. Отримані  координати 

порівнюють з проектними і за різностями координат 

знаходять величини редукування, на які слід змістити 

кожний пункт попередньо розмічувальної мережі. 

Після редукування виконують контрольні 

вимірювання і пункти мережі закріплюють 

постійними залізобетонними знаками. Далі 

пропонується коротко описати  процес редукування  
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пунктів будівельної мережі. 

 

 Рис.3.7  Геодезична розмічувальна мережа 

будівельного майданчику.  

 3.6.4 Приклад оцінки проекту побудови  

мережі полігонометрії.                                                         

.          Для оцінки проектів найбільш простим є метод 

послідовних наближень,реалізація якого прослідкуємо 

на прикладі оцінки мережі на рис.7.                                                    
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Рис. 3.8  Схема проекту мережі полігонометрії                    

 Пункти А,Б,В,Г є вихідними, помилки 

визначення координат яких приймемо рівними нулю. 

Для ходів   вихідними будуть пункти А, Б, ІІ, 

а для ходів  – пункти В, Г, І.  Очікувані 

помилки визначення кінцевих пунктів кожного ходу 

обчислюють за формулами (1) і (2). Якщо значення М 

обчислити за формулою (1) також  і для вигнутого 

ходу,  то помилка   кінцевої точки отримується 

декілька більше, ніж за формулою (2). Ця обстава дає 

основу при оцінці точності,  як для витягнутих, так і 

для ломаних ходів керуватись формулою (1), 

створюючи при цьому деякий запас точності.  Інші 

параметри ходів схеми 7 наведені в табл. 9. Кутові і 

лінійні вимірювання в ходах виконані електронним 

тахеометром  з  похибкою відповідно: 

А В 

Г 

 ІІ І 

Б 
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  = 5",  = 10 мм.                                   Таблиця 3.6 

№№ ходів Кількість ліній в ході Довжина ходу в км 

 11 2,6 

 
12 2,9 

 7                      1,7 

 10 2,4 

 6 2,0 

     Обчислені за формулою (1) очікувані СКП ходів 

наведені в табл.10.                                       Таблиця 3.7 

№№ 

ходів 

 

 
 

 

 

 

M 

 

 

 1100 4634 5734 76 1/34000 

 
1200 6177 7344 86 1/34000 

 700 1415 2115 46 1/37000 

 1000 3667 4667 68 1/35000 

 600 1762 2362 49 1/41000 

Ваги визначення положення вузлової точки І по ходах 

 обчислюють за формулами                                

= ;                  = ;                    = .        

Приймемо С = 100 000. Тоді користуючись (в табл.10) 

значеннями отримаємо = 17, = 14, = 47.           

 Вага положення вузлової точки І буде                                  

 = +  +  = 78, а  СКП положення точки 

визначиться за формулою                                       .  

 =  =  = 1282,  або   = 36 мм. 

Аналогічно для  вузлової точки ІІ отримаємо                        

= 47,    = 21,     = 43     і      = 30 мм.                

 У другому наближенні отримані СКП вузлових 

точок І і ІІ необхідно вважати як похибки вихідних 
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даних. Тоді для першої вузлової точки отримаємо                                                  

                                               Таблиця 3.8 

№ ходу                         1 наближення (точка І ) 

     
Р 

 76 0 5776 0 5776 17 

 
86 0 7396 0 7396 14 

 46 0 2116 0 2116 47 

 = 36      = 78 

 2 наближення (точка І )  

 76 0 5776 0 5776 17 

 
86 0 7396 0 7396 14 

 46 30 2116 900 3016 33 

 = 36      = 64 

 3 наближення (точка І )  

 76 0 5776 0 5776 17 

 
86 0 7396 0 7396 14 

 46 33 2116 1089 3205 31 

 = 40      = 62 

=76 мм,    =86 мм,   =  = 55мм.  

 Оскільки в третьому наближенні СКП вузлової 

точки співпала з результатом другого наближення, то 

обчислення закінчують. Аналогічні розрахунки 

виконують для  вузлової точки ІІ. Очікувана відносна 

похибка окремих ходів підрахуємо за формулою                         

 = ,    де              = .     

Тут  і - очікувані похибки відповідно 

початкової  і кінцевої точок хода.  Зроблення висновку 

про очікувану точність вузлових пунктів І та ІІ мережі 

полігонометрії. 

. 
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