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1. ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

1.1. Мета і завдання розрахунково-графічної роботи 

 

Метою розрахунково-графічної роботи з дисципліни 

«Проектування елементів автомобільної дороги та аеродромів з 

використанням програмного комплексу Сredo» є придбання 

практичних навичок з проектування елементів автомобільних доріг та 

аеродромів. 

Основне завдання виконання розрахунково-графічної роботи - 

вивчення особливостей проектування автомобільної дороги з 

використанням комплексу CREDO і формування необхідних навичок 

роботи в системі CAD_CREDO на прикладі з простими даними. Для 

розробки основної частини проекту використовують основні 

показники автомобільних доріг II - V категорій. 

Склад розрахунково-графічної роботи: 

- введення проектних даних земляного полотна; 

- призначення проектних даних для конструювання віражів; 

- проектування поздовжнього профілю; 

- призначення проектних даних по поперечних профілях. 

- розрахунок обсягів земляних робіт. 

Всі прийняті рішення студенти приводять в пояснювальній 

записці обсягом 25-30 аркушів, до якої додаються відповідні 

креслення, виконані в масштабі на 1-2 аркушах формату А2, А 3. 

 

1.2. Вихідні дані для розрахунково-графічної роботи 

У завданні на проектування керівник вказує: 

- технічну категорію дороги; 

- назву області, в прибудовах якої проектується дорога; 

- початок проектованої ділянки дороги; 

- кінець проектованої ділянки дороги; 

- картографічний матеріал (додається у вигляді підкладки - 

ВМР, в масштабі 1:10 000). 
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1.3. Зміст розрахунково-графічної роботи 

Пояснювальна записка містить такі питання: 

1. Вступ. 

2. Вибір основних технічних нормативів. 

3. Опис структури цифрової моделі місцевості. 

4. Комп'ютерне проектування ( розрахунок плану траси, 

поздовжнього і поперечного профілів). 

5. Проектування земляного полотна. 

6. Висновок. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ДОРОГИ І  

РОЗРАХУНКОВОЇ ШВИДКОСТІ 

 

Залежно від народногосподарського та адміністративного 

значення автомобільні дороги поділяються на: дороги державного та 

місцевого значення; державні - на магістральні та регіональні; місцеві 

- на територіальні та районні. Технічна класифікація автомобільних 

доріг наведена в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 

Технічна класифікація автомобільних доріг 

 

Категорія 

дороги 

Розрахункова перспективна інтенсивність рух авт./доб  

у транспортних одиницях 
Приведена до легкового 

автомобілю 

I-а  вище 10 000  вище 14 000  

І-б  вище 10 000  вище 14 000  

II  Від 3 000 до 10 000  Від  5 000 до 14 000  

III  Від  1 000 до 3 000  Від  2 500 до 5 000  

IV  Від  150 до 1 000  Від  300 до 2 500 

V  до 150  до 300  

 

Розрахункову швидкість руху при проектуванні автомобільних 

доріг приймають на основі певної категорії і конкретних умов 

прокладання залежно від рельєфу місцевості згідно з таблицею 2.2. 

Основні параметри автомобільних доріг залежно від їх категорії слід 

призначати згідно з таблицею 2.3. 



 6 

Таблиця 2.2. 

Розрахункова швидкість руху 

 

Категорія дороги 

Розрахункова швидкість, км/год 

Основна Допустима на місцевості 

Пальова 

місцевість 
польовій гірной 

I-а 150 120 100 

І-б 140 110 80 

II 120 100 60 

III 100 80 50 

IV 90 60 30 

V 90 40 30 

 

Таблиця 2.3 

Параметри поперечного профілю автомобільних доріг 

 

Показник Од.вим. 
Категорія дороги 

I-а І-б II III IV V 

Кількість смуг руху шт.  4; 6; 8  4; 6  2  2  2  1  

Ширина смуги руху  м  3,75  3,75  3,75  3,5  3,0  - 

Ширина проїзної частини  м 

2х7,5;  

2х11,25;  

2х15,0  

2х7,5; 

2х11,25  
7,5  7,0  6,0  4,50  

Ширина узбіччя, в тому 

числі:  

м  3,75  3,75  3,75  2,5  2,0  1,75  

-- Ширина зупиночної смуги 

разом з укрепленній смугою 

узбіччя; 

м 

2,5  2,5  2,5  -  -  -  

- Ширина укріпленої смуги 

узбіччя   

м  0,75  0,75  0,75  0,5  0,5  *
)
  

Найменша ширина 

розділювальної смуги 
м 

6,0  6,0  -  -  -  -  

Ширина укріпленої смуги на 

розділювальній смузі 

м  
1,0  1,0  -  -  -  -  

Найменша ширина 

земляного полотна 
м 

28,5; 36,0; 

43,5  

28,5 

36,0  

15,0  12,0  10,0  8,0  
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Таблиця 2.4 

Залежність елементів плану та поздовжнього профілю 

від розрахункової швидкості 

 

Найменування 

елементів  

Параметры в залежності від розрахункових швидкостей, 

км/год 

150 140 120 110 100 90 80 60 50 30 

Найбільший 

поздовжній ухил ‰. 
30 35 40 45 50 55 60 70 80 100 

Найменший радіус 

кривої в плані, м  
1200 1100 800 700 600 450 300 150 100 30 

Найменший радіус 

кривої в 

поздовжньому 

профілі, м; 

          

 - опуклою; 30000 25000 15000 12500 10000 7500 5000 2500 1500 600 

- увігнутою 8000 7000 5000 4000 3000 2500 2000 1500 1200 600 

Найменша відстань 

видимості, м: 
          

- Для зупинки 

автомобіля; 
300 300 250 225 200 175 150 85 75 45 

Зустрічного 

автомобіля  
- - 450 400 350 300 250 170 130 90 

 

Ділянки прямих і кривих у плані при радіусі кривої в плані              

2000 м і менше повинні з'єднуватися перехідними кривими. 

Найменші довжини перехідних кривих наведені в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Найменші довжини перехідних кривих 
Найменування 

показника 
Значення, м 

Р
ад

іу
с 

к
р
у

го
в
о
ї 

к
р
и

в
о
ї 

30 50 60 80 100 150 200 250 300 400 500 
600-

1000 

1000-

2000 

Д
о

в
ж

и
н

а 

п
ер

ех
ід

н
о

ї 

к
р
и

в
о
ї 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 100 
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3. ОПИС СТРУКТУРИ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОСТІ. 

Цифрова модель місцевості (ЦММ) - топографо-геодезична 

інформація щодо місцевості у цифровому вигляді. 

Вона включає в себе: 

-метричну інформацію - геодезичні просторові координати 

характерних точок рельєфу і ситуації; 

- синтаксичну інформацію для опису зв'язків між точками - межі 

будівель, лісів, ріллі, водойм, дороги, вододільні і водозливні лінії, 

напрямки скатів між характерними точками на схилах тощо; 

- семантичну інформацію, яка характеризує властивості об'єктів 

- технічні параметри інженерних споруд, геологічна характеристика 

ґрунтів, дані про дерева в лісових масивах тощо; 

- структурна інформація, що описує зв'язки між різними 

об'єктами - відносини об'єктів до якого-небудь безлічі: роздільні 

пункти залізничної лінії, будівлі та споруди населеного пункту, 

будови та конструкції відповідних виробництв тощо; 

- загальну інформацію - назва ділянки, система координат і 

висот, номенклатура. 

Вихідними даними для створення цифрових моделей місцевості 

є результати топографічної зйомки, дані про геологію і гідрографії 

місцевості. 

 

 

  

Рис.1. Види цифрових моделей 
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4. КОМПЬЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАНУ ТРАСИ, 

ПОДОВЖНЬОГО І ПОПЕРЕЧНЬОГО ПРОФІЛІВ 

 

4.1. Підготовка до роботи 

Входять до каталогу CRD1 і запускають комплекс CREDO. Входять 

до системи «Проектування автодороги-CAD_CREDO», після чого 

з'явиться меню з переліком завдань проектування. 

 

Перехід між пунктами меню в системі здійснюють [клавішами - 

стрілками], після чого натискають [Enter] або [ліву] клавішу миші. 

 

4.1.1.Карточка дороги 

Картку дороги заповнюють в результаті експорту траси в 

підсистему CREDO_LIN. Параметри "категорія дороги" і "тип 

рельєфу" використовують програмою тільки при оцінці проектного 

рішення. Встановлюють категорію дороги. Всі проектні параметри 

призначають студенти самостійно в процесі виконання роботи. 
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4.2. Поперечний профіль 

4.2.1. Проїжджа частина і узбіччя 

Максимальний додатковий ухил зовнішньої крайки проїзної 

частини по відношенню до проектного поздовжнього похилу на 

ділянках відгону віражу (за замовчуванням - 10 7,.як для доріг Ш-У 

категорії у рівнинній місцевості) залишають без зміни. 

Якщо на віражах є розширення проїзної частини з внутрішнього 

боку за рахунок узбіччя, то уточнюють мінімально допустиму 

ширину узбіччя. У цьому випадку залишають значення за 

замовчуванням -1,0 м, як для доріг Ш-У категорії. 

Вводять значення ширини узбіч, проїжджої частини і ухилу 

ліворуч і праворуч від проектної осі дороги. Ухили від осі задають зі 

знаком «-». Зміна ухилів на віражах не фіксують, так як програма 

враховує це автоматично. Ширину проїзної частини призначають з 

урахуванням ширини зміцнення узбіч за типом дорожнього одягу 

основної дороги, тому для дороги IV категорії вводять ширину 3,5 м 

(а не 3 м) - відповідно ширина узбіччя зменшують на 0,5 м. 

 

Якщо проектні параметри поперечного профілю не змінюються 

по всій трасі, то їх значення задають два рази: на першому і 

останньому пікеті. 
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Якщо параметри поперечного профілю змінюються (наприклад, 

починаючи з ПК11 і до кінця траси ширина проїжджої частини буде 3 

м), то роблять наступне: 

- використовуючи клавішу [Insert], створюють між першим і 

останнім пікетами два рядки; 

- у другому рядку вказують Пікетних становище кінця ділянки з 

шириною проїзної частини 3.5 м, тобто ПК11 +00; 

- визначають, на якій ділянці буде здійснено перехід до нових 

параметрів (наприклад, на 50 м); 

- в третьому рядку вводять ПК11 +50 і задають параметри 

проїжджої частини 3 м 

- змінюють на останньому пікеті проектні параметри у 

відповідності з даними на ПК 11 +50. 

 

4.3. План траси 

Входять у розділ «План траси». 

 

4.3.1.План траси, віражі і уширення 
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Дану таблицю отримують з підсистеми CREDO_LIN. Додатково 

для віражів вказують ухил в проміле і, при необхідності, розширення 

проїзної частини з внутрішнього боку в метрах. Після виходу з 

таблиці відбувається розрахунок віражів. Вхід в таблицю 

обов'язковий. 

4.3.2.Перегляд осі плану траси 

Ця функція є обов'язкова, і її використовують для візуальної 

оцінки траси в плані, її конфігурації, виявлення грубих помилок 

трасування. 

4.3.3.Креслення плану траси 

Виводять креслення плану траси без відображення ситуації і 

роздруковують стандартну відомість кутів повороту, прямих і 

кривих, яку вбудовують як аплікацію на креслення плану. 

4.3.4.Відомість кутів повороту, прямих і кривих 

У даному пункті меню отримують відомість в табличній формі з 

повною інформацією по геометричних параметрах траси. 

4.3.5. Відомість координат розбиття заокруглень. 

У цьому пункті отримують відомість координат для розбивки із 

заданим кроком будь-яких заокруглень по трасі двома методами: 

- розбивкою перехідних кривих від тангенсів, а кругових кривих 

- від хорди; 

- розбивкою перехідних кривих і кругової кривої від тангенсів. 

Вибирають по черзі кожен з методів розбивки заокруглення і 

перевіряють отримані відомості. 

4.3.6. Відомість розбиття віражів і розширень 

Отримують відомість розбивки віражів будь-яких заокруглень із 

заданим кроком у відносних відмітках (перевищеннях), а за наявності 

проектного поздовжнього профілю - в абсолютних позначках. 

4.4. Штучні споруди 

Інформацію про штучні споруди вносять при обробці лінійних 

вишукувань і доповнюють або коригують у даному пункті, після чого 

труби і мости відображають на поздовжньому профілі при його 

перегляді на екрані, і всі штучні споруди наносять на креслення 

поздовжнього профілю. 
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4.5. Земляне полотно 

4.5.1.Проектування поздовжнього профілю 

Входять у розділ «Земляне полотно» і далі в «Проектування 

поздовжнього профілю». 

У розділі «Проектування поздовжнього профілю» обирають 

«Автоматизоване проектування». 

 

При автоматизованому проектуванні передбачений програмний 

контроль вимог студентом за мінімально допустимим радіусах, 

максимальним ухилам, типами опорних точок і контрольним 

позначок. 
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Входять в пункт "Контрольні відмітки». 

У меню, що з’явилося, вибирають пункт «Редагування 

таблиці». Графічне редагування та редагування таблиці - це дві 

взаємопов'язані функції. Роботу слід починати з редагування таблиці. 

Розгромна таблиця умовно називається «Контрольні відмітки». 

 

Перед редагуванням таблиці викликають підказку [F1] і 

запам'ятовують значення використовуваних кодів точок. 

 

При редагуванні таблиці обов'язково фіксування початку і кінця 

траси, тому на першому і останньому пікетах вказують відмітку і 

ухил, для чого використовують коди «2=» або «3,4». При 

використанні кодів прямих («3, 4, 5») ухил не задають, а обчислюють 

програмою. Далі призначають лінію керівних відміток, до обрису 

якій програма буде по можливості наближати проектну лінію 

профілю. Для цього використовують графу «Керівна робоча 

відмітка, м». На пікетах, де керівна відмітка не проставлена, вона 

буде проінтерполірована по найближчих керівним позначок. Для 
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можливості такої інтерполяції обов'язково вводять керівні позначки, 

як мінімум, на першому і на останньому пікетах. Незважаючи на те, 

що на першому і останньому пікетах введена конкретна абсолютна 

відмітка, керівна відмітка може їй не відповідати. 

Введені дані є достатніми для автоматизованого проектування 

поздовжнього профілю в першому наближенні. 

У разі необхідності, можна на будь-якому пікеті ввести опорну 

точку з обраним кодом, але потрібно пам'ятати, що велика кількість 

фіксованих точок може позбавити програму можливості 

конструювати профіль, відповідний допустимим параметрам. Слід 

звернути увагу на правильність завдання ухилів на початку і в кінці 

траси, так як це суттєво впливає на результати проектування. 

У пункті «Графічне редагування» можна графічно коригувати 

опорні точки і лінію керівних відміток. У справжньому практичні 

завдання Ви можете використовувати цю функцію для оперативного 

перегляду правильності призначення керівних відміток (біла 

пунктирна лінія), що особливо наочно при проектуванні нового 

будівництва. 
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На малюнку керівні позначки постійні, рівні 1 м, і лінія керівних 

відміток повторює обриси «чорного» профілю. 

Залишивши лінію керівних відміток без зміни, орієнтують 

програму на проектування поздовжнього профілю по «загортання». 

Для зміни лінії керівних відміток у графічному режимі виконують 

такі дії. Активізують кнопку процедури «ВИД РОБІТ» і вибираємо  

функцію «Керівні позначки». 

 

 

Захоплюють курсором лінію керівних відміток у тому місці, де 

необхідно її змінити - колір лінії зміниться на чорний. 

Переміщують курсор по вертикалі в ту точку, через яку повинна 

проходити лінія керівних відміток, і натисніть [ліву] клавішу миші. 

Створюється точка, і лінія змінюється. 

 

 

Повторюють подібні дії для зміни лінії зліва і праворуч від 

створеної точки, а також, при необхідності, по всій трасі. 
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Створені точки не є опорними і передаються автоматично в 

таблицю «Контрольні відмітки» в графу «Керівна робоча 

відмітка». 

 

Так як керівні позначки призначалися в графічному режимі 

візуально в місцях з незафіксованим при зйомці пікетні становищем, 

то в таблиці з'явилися інтерпольовані «чорні» позначки, укладені в 

дужки. Входять в таблицю «Мінімальні радіуси». 

У таблицю вносять мінімально допустимі радіуси опуклих і 

увігнутих кривих, максимально допустимий поздовжній ухил, 

мінімальну довжину кривої (крок проектування) та діапазон 

варіювання відмітками. За необхідності ці параметри змінюють на 

різних ділянках траси. 

Мінімальна довжина кривої визначає відстань між вузлами 

проектної лінії поздовжнього профілю, які є межами складових її 
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елементів. Так як сплайн - це кубічна крива, і вона може мати опуклу 

і увігнуту частину, то відстань між вузловими точками проектної лінії 

буде рівним подвоєною мінімальній довжині кривої. Чим більше 

значення мінімально допустимих радіусів, тим більше повинна бути 

мінімальна довжина кривої. Рекомендовані значення 75 - 150м. Крок 

проектування істотно впливає на конфігурацію проектної лінії. 

Можна зробити кілька варіантів поздовжнього профілю з різним 

кроком проектування і таким чином підібрати оптимальний. 

Діапазон варіювання відмітками - це відхилення проектної лінії 

від лінії керівних відміток або від попереднього проектного рішення. 

Він визначає початкову ширину смуги варіювання відмітками і 

впливає на швидкість і якість проектування. При першому запуску 

завдання рекомендується задати діапазон рівним: 

- при рівнинному рельєфі: 0,5 - 1,0 м; 

- при перетині рельєф: 1,0 - 2,0 м; 

- при гірському рельєфі з великим перепадом висот:> 2 м. 

При повторному запуску програми проектування поздовжнього 

профілю діапазон можна зменшити, але робити це не обов'язково. 

Входять в таблицю «Умови наближення до керівної 

позначці». 

 

Так як у задачі автоматизованого проектування визначальною є 

лінія керівних відміток, то в цій таблиці можливо по клавіші [Пробіл] 

вибрати спосіб наближення до неї проектної лінії. 
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- "зверху і знизу» - на ділянках, де допускається відхилення від 

лінії керівних відміток в обидві сторони. 

- «не нижче» - на ділянках, де небажано проектувати нижче цієї 

лінії. 

- «не вище» - на ділянках, де небажано проектувати вище лінії 

керівних відміток. 

Входять в пункт "Оптимізація проектної лінії». 

У ході обчислень можна наочно контролювати процес 

оптимізації по відображенню поточного стану проектної лінії 

поздовжнього профілю на кожній ітерації. Поточний стан проектної 

лінії характеризується такими показниками: 

а) сумарна відносне відхилення від заданих обмежень по 

радіусах і ухилам "R" і відносна величина його зміни за останні три 

ітерації; 

б) сумарний умовний додатковий обсяг робіт "W" і відносна 

величина його зміни за останні три ітерації; 

в) коефіцієнт зменшення діапазону варіювання відмітками. 

 

Поздовжній профіль може проектуватися повністю або по 

ділянках, якщо вони виділені. На ділянки траса розбивається в тому 

випадку, якщо в таблиці «Контрольні відмітки» були вставлені               

прямі ділянки або точки з фіксованими відмітками і ухилами (з кодом 

«2 =»). 

За відсутності ділянок на екрані відображається весь поздовжній 

профіль, і для наочності перегляду можна встановити його межі, 
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після чого на екрані з'явиться вибраний Вами ділянка, хоча 

проектування триває по всій трасі. 

Процес проектування можна перервати клавішею [Esc] і, не 

виходячи з програми, змінити мінімальні значення радіусів, ухилів і 

спосіб наближення до керівної позначці. 

Початковим наближенням проектної лінії може служити лінія 

профілю на рівні керівної висоти насипу або попереднє проектне 

рішення, отримане методом автоматизованого проектування або 

методом конструювання проектної лінії по опорних точках і 

елементам. 

При можливості в якості початкових наближень 

використовують попередні варіанти поздовжнього профілю, тобто, 

режим з використанням попереднього варіанту. При відсутності 

попереднього проектного рішення його можна в наближеному 

вигляді створити в режимі конструювання проектної лінії по опорних 

точках і елементам. 

По можливості уточнюють значення керівних відміток з 

урахуванням фактичного положення проектної лінії. 

Якщо необхідно змінити проектне рішення на ділянці (ділянках) 

поздовжнього профілю за уточненими вихідними даними або 

обмеженням, не слід перепроектувати весь об'єкт цілком. Для цього з 

попереднього варіанту поздовжнього профілю виписують пікети, 

позначки і ухили на кордонах перепроектування ділянки (з таблиці 

«Опорні точки і результати розрахунків») і заносять їх у таблицю 

«Контрольні відмітки» з кодом «2 =». Після інших коригувань 

виконують програму оптимізації поздовжнього профілю необхідно з 

використанням попереднього проектного рішення. У ході розрахунків 

ділянки, які не потребують перепроектування, пропускають, 

використовуючи пункт меню «Вихід із збереженням результатів». 

Таким чином, основний час рахунку буде витрачено на 

перепроектування ділянок. 
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Перегляд і коректування результатів 

Результати проектування представлені в таблиці «Опорні точки 

і результати розрахунків». Ця таблиця викликається також по 

клавіші [F8] у режимі перегляду поздовжнього профілю. 

Даний пункт необов'язковий. 

Сплайн - інтерполяція опорних точок 

Цей пункт може бути використаний для проектування, при 

якому відсутній контроль за гранично допустимим параметрам. 

Зручніше працювати з цією таблицею при перегляді поздовжнього 

профілю, викликаючи її клавішею [F8]. 

Перегляд поздовжнього профілю 

Дана функція дозволяє переглядати результати проектування на 

екрані і коригувати їх. Для ручного коректування клавішею [F8] 

викликається таблиця «Опорні точки і результати розрахунків». 

Якщо ця таблиця була отримана в результаті автоматизованого 

проектування, то в ній будуть фігурувати опорні точки з кодом «2» 

(відмітка з ухилом) з інтервалом, рівним подвоєному значенню 

мінімальної довжини кривої. Якщо змінити проектну лінію між будь-

якими такими двома точками, то ділянка профілю до першої і після 

другої точки не зміниться. Але слід пам'ятати, що необхідно 

контролювати значення радіусів і ухилів. 
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Вводять позначку опорної точки з кодом «1» (відмітка без 

ухилу) між двома будь-якими опорними точками, закодованими «2» 

(наприклад, на ПК 7). Натискають клавішу [Esc]. Проектна лінія 

змінилася тільки між цими двома опорними точками. Контролюйте 

отримані радіуси по клавіші [F4]. 

 

Повертаються до первісного проектному рішенню. Для цього 

видаляють опорну точку на ПК 7, тобто введемо замість коду «1» 

цифру «0», і натиснути клавішу [Esc].  

У цьому пункті можна застосувати метод конструювання 

проектної лінії поздовжнього профілю. За відсутності результатів 

проектування в таблиці, спричиненої по клавіші [F8], присутні тільки 

позначки «чорного» профілю. Таблиця має такий вигляд до початку 

проектування поздовжнього профілю або в результаті обнуління при 

збереженні варіанту. Конструювання починають з початкового 

пікету, задаючи опорну точку, і далі послідовно вводити опорні точки 

на будь-якому пікеті. Ввівши опорні точки, натисніть клавішу [Esc], 

після чого на екрані з'явиться результат проектування поздовжнього 

профілю до пікету з останньої введеної крапкою. Таким чином, 

можна змоделювати будь-яку проектну лінію. 
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Перегляд проектних поперечних профілів. 

Переглядають проектні поперечні профілі на будь-якому пікеті 

поздовжнього профілю. Перегляд бажаний після розрахунку і 

коригування поздовжнього водовідводу і перед розрахунком обсягів 

робіт для оцінки правильності проектних рішень. 

У даному розділі можна отримати вхідні («Контрольні 

відмітки», «Мінімальні радіуси») і вихідні («Опорні точки і 

результати розрахунків») таблиці по подовжньому профілю. 

Таблиця результатів розрахунку може бути двох видів. 

- Скорочений варіант таблиці відрізняється компактністю, 

містить необхідний мінімум інформації і тому зручний в якості 

додатку до креслення поздовжнього профілю (в дужках виводяться 

інтерпольовані позначки з заданим кроком). 

 

Повний варіант таблиці - це таблиця «Опорні точки і результати 

розрахунку», де вказані всі проектні параметри поздовжнього 

профілю. 
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Графу «Зрізка або нарощування покриття» заповнюють на 

ділянках, де було виконано поперечне вирівнювання при 

проектуванні реконструкції або капремонту автомобільної дороги. 

При новому будівництві графа залишається порожньою. 

Графу «Видимість» формують за бажанням студента. У неї 

автоматично вносяться значення обчислених програмою відстаней 

видимості водієм в прямому і зворотному напрямку предмета, що 

підноситься над поверхнею дороги на 0,2 м. У графу вноситься 

менше значення з цих двох, і якщо видимість менше у зворотному 

напрямку, то її значення виводиться зі знаком «-». 

Збереження варіанту профілю 

Цю можливість використовують при багатоваріантному 

проектуванні. При цьому зберігають вихідні таблиці для 

автоматизованого проектування, проектний поздовжній профіль і 

поздовжній водовідвід. 

При збереженні варіанту профілю можливо обнулити таблиці 

поточного варіанту, тобто залишити в роботі таблицю «Опорні 

точки і результати розрахунків» без результатів проектування, яка 

в подальшому може бути використана для конструювання проектної 

лінії по опорних точках і елементам. 

Відновлення варіанту профілю 

При відновленні варіанту він стає поточним. 

Зберігають поточний варіант запроектованого поздовжнього 

профілю під номером 1 і перепроектує профіль з іншого мінімальною 

довжиною кривої (кроком проектування), використовуючи 

автоматизоване проектування. Зберігають поточний варіант під 

номером 2. Аналізують різницю проектних рішень залежно від кроку 

проектування, по черзі відновлюючи варіанти поздовжнього 

профілю. 
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4.5.2. Проектування поперечного профілю 

Входять у розділ «Земляне полотно» - «Проектування 

поперечного профілю», в результаті чого з'явиться таке меню. 

 

 

Введення і коректування вихідних даних. 

Вибираємо пункт «Відкоси насипу і виїмки». 

 

Необхідно відкоригувати параметри укосів насипу і виїмки, які 

можна призначити двома способами: по ділянках, по робочій 

позначці. 
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Введення параметрів по ділянках 

Якщо параметри постійні по всій трасі, таблиця заповнюють 

двічі, тобто на першому і останньому пікеті ліворуч і праворуч від осі 

дороги. Якщо внутрішній укіс виїмки (від бровки) такий же, як і у 

насипу, місце розташування виїмок виділяти не потрібно. Якщо є 

ділянки з різними параметрами, вводять невеликі ділянки переходу 

від одних параметрів до інших. Для введення пікетні положення 

початку або кінця ділянки перевівши «світлове вікно» у верхньому 

рядку на пікет, перед яким буде додаватися ділянку, і натискають 

клавішу [Insert]. 

 

По висоті насип може бути розділена на ділянки з різним 

заставлянням укосів. Якщо в цьому немає необхідності, то 

заповнюють тільки колонки «1 ділянка», висоту від бровки задають 

досить великий, і в цьому випадку інформація в колонках «2 і 3 

ділянка» ігнорується. 

Введення параметрів по робочій позначці 

У деяких випадках зручно задавати параметри укосів залежно 

від висоти насипу або глибини виїмки. Найчастіше цю таблицю 

використовують при проектуванні в гірській місцевості. 
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Методика введення параметрів аналогічна попередньої. 

Відмінність полягає в тому, що замість ділянок задається діапазон по 

робочій позначці. 

Вибір методу проектування 

По клавіші [Пробіл] вибирають метод розрахунку параметрів 

поперечних профілів. При виборі «По ділянках» будуть враховують 

параметри з таблиці «Проектування по ділянках», при виборі «За 

робочої позначці» - параметри з таблиці «Проектування по робочій 

позначці». 

Вибирають пункт «Опис кюветів і резервів» 

 

Параметри кюветів 

Опис кюветів і резервів має відповідати відкоректованим 

параметрах укосів насипу і виїмки. 
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Натискають клавішу [Пробіл] і вибирають спосіб завдання 

закладання укосів кюветів. Якщо використаний спосіб по «укосу 

насипу / виїмки», то виділяти ділянки із змінними параметрами не 

потрібно. 

У параметрах кюветів істотне значення має мінімальна глибина 

кювету. В залежності від її величини буде запроектований 

поздовжній водовідвід. Якщо конструкція земляного полотна з 

присипнимі узбіччями, то в цьому випадку мінімальна глибина 

кювету буде призначатися від точки виходу нижнього шару 

дорожнього одягу на укіс. (Ця точка видно при перегляді проектних 

поперечників). При влаштуванні дорожнього одягу коритного 

профілю - мінімальна глибина кювету призначається від бровки. 

Межі  кюветів 

Дану таблицю можна не заповнювати, за замовчуванням на 

протязі усієї ділянки проектування приймається ознака пристрою 

кюветів по мінімальній глибині, тобто «кювет влаштовувати в разі 

необхідності». 

 

Якщо обраний ознака «кювет не влаштовувати», він буде 

відсутній навіть у разі потреби. При цьому, переглядаючи поперечні 

профілі, якщо насип менше товщини дорожнього одягу, можна 

побачити червоні трикутники, що вказують кордон зрізання поверхні 

землі, необхідну для влаштування дорожнього одягу. При 

подальшому підрахунку обсягів робіт ця зрізка піде в обсяг виїмки.  

Якщо обраний ознака «кювет влаштовувати обов'язково», кювет 

буде призначений на всьому протязі ділянки. У цьому випадку, при 

високій насипу кювет призначається по мінімальній глибині від 

поверхні землі. 
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Вибір типу укріплення 

Тип зміцнення вибирають тільки для нанесення на креслення 

поздовжнього профілю і, надалі (при коригуванні поздовжнього 

водовідводу), тип зміцнення можна змінити. 

Розрахунок поздовжнього водовідводу 

Розрахунок виконують після повного завершення проектування 

поздовжнього і поперечних профілів, а також після введення 

інформації про конструкції дорожнього одягу. 

Коригування кюветів 

Кювети ліворуч і праворуч коригують аналогічно. Після 

коректування розрахунок повторювати не потрібно. 

Якщо по трасі задано декілька типів дорожнього одягу, то на їх 

кордоні після розрахунку в таблиці з'являється додаткова крапка з 

пікетні становищем ПК +15 см (наприклад, 10 +0,15); її видаляють 

клавішею [Delete]. 

 

У таблиці висвітлені активні вікна, в яких можна вводити або 

змінювати будь-які значення. Для наочності показана інформація про 

існуючі поздовжніх і поперечних ухилах поверхні землі, а у 
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верхньому лівому кутку - відмітка виходу проектного укосу на 

поверхню землі для пікету, де знаходиться курсор. 

За наявності існуючого земляного полотна, у разі, коли його 

ширина більше проектної, у верхньому лівому куті таблиці буде 

знаходитися відмітка виходу укосу на існуючу насип, і тому вона не 

може служити підказкою для коригування кюветів. 

Світлими стрілками вказано напрямок ухилів кюветів; ухили дна 

кюветів розраховані автоматично. Для коригування поздовжнього 

водовідводу змініть позначки, глибину або ухили кюветів. 

Для того, щоб вивести дно кювету на поверхню землі, вводять 

на потрібному пікеті позначку, яка відображена в лівому верхньому 

куті таблиці. Перед цим, використовуючи клавішу [Insert], 

створюють новий рядок, в якій необхідно ввести пікетажне 

положення, наприклад, передбачуваного початку або кінця кювету. 

Ухили дна кювету, які відрізняються на 1 - 2%, при нанесенні на 

креслення поздовжнього профілю об'єднуються. Тип зміцнення 

змінюють по клавіші [Пробіл]. 

Перегляд і виведення результатів 

Виконання пункту в даному завданні необов'язково. Тут можна 

роздрукувати таблицю результатів коригування кюветів. 

Перегляд проектних поперечних профілів 

Після завершення роботи з поздовжнім водовідведенням 

аналізують результати проектування кюветів при перегляді 

поперечників. 
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4.5.3. Обсяги земляних робіт 

Введення і коректування вихідних даних 

У розділі «Обсяги земляних робіт» виконують пункт «Введення 

і коректування вихідних даних». 

 

Опис меж ділянок робіт 

Якщо обсяги робіт необхідно розрахувати не по всій трасі, 

вводять ділянки, що виключаються з розрахунків. 

Параметри зміцнення узбіч і укосів 

Обов'язково коригують таблицю параметрів зміцнення узбіч і 

укосів. Якщо ці параметри не змінюються протягом всієї траси, 

таблиця заповнюється один раз. 

 

Якщо задана товщина рослинного шару на цілині, буде 

розрахований обсяг знімається рослинного ґрунту. При цьому обсяг 
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тіла насипу буде збільшений на цю величину, а обсяг виїмки 

зменшений. За наявності існуючого земляного полотна рослинний 

ґрунт буде зніматися ліворуч і праворуч за підошвою насипу. 

 

Товщину існуючого рослинного шару використовують для 

розрахунку обсягів тільки при наявності існуючого земполотна. У 

цьому випадку розраховують обсяг знімається рослинного ґрунту з 

існуючих укосів, і за аналогією з попереднім враховується в обсягах 

насипу і виїмки. 

Так як проектний поперечник включає в себе товщини 

укріплювальних шарів, то при завданні товщини проектованого 

рослинного шару об'єми насипу будуть зменшені, а виїмки збільшені 

на обсяг підсипають рослинного ґрунту. 

Ширину укріплення узбіччя задають для підрахунку площі 

укріплення. Якщо задана ширина менше проектної, решта буде 

укріплена засівом трав з підсипанням рослинного ґрунту товщиною 

проектованого шару. 

Середню товщина укріплення узбіччя задають з точністю до 

трьох знаків після коми, що дозволяє більш точно підрахувати обсяги 

присипних узбіч при їх наявності. 

Товщину і глибину зміцнення кюветів задають тому випадку, 

якщо необхідно підрахувати обсяги робіт з кюветам з урахуванням 

влаштування корита під укріплення. Товщина складається з товщини 

шарів зміцнення, глибина визначає площу зміцнення укосів кюветів. 

У результаті розрахунку підраховують площу мощення по дну і 

укосам, а частина, що залишилася укосів буде укріплена засівом трав 

з підсипанням рослинного ґрунту. Об'єм ґрунту кюветів збільшується 

за рахунок пристрою корита під зміцнення і підсипки рослинного 

ґрунту. 

Якщо товщина укріплення не задана, укоси і дно кювету будуть 

укріплені засівом трав з підсипанням рослинного ґрунту на товщину 

проектованого рослинного шару. 

Якщо коефіцієнт ущільнення земполотна заданий рівним 1,0, в 

результаті розрахунку виходить чисто геометричний обсяг насипу. 
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Ввівши значення коефіцієнта відносного ущільнення, отримують 

необхідний об'єм ґрунту для влаштування насипу. 

Під робочим шаром насипу мається на увазі верхня частина 

земляного полотна, товщина якого задається від верху покриття. При 

необхідності його можна задавати на високих насипах для виділення 

обсягу верхній частині. Коефіцієнт ущільнення робочого шару 

поширюється і на присипні узбіччя. Робочий шар можна не виділяти. 

Машинно-дорожній загін 

У даній таблиці необхідно по клавіші [Пробіл] вибрати будь-яку 

дорожньо-будівельну машину. Це необхідно для перегляду 

результатів розрахунку. 

Провідні машини і характеристики ґрунтів 

У розрахунково-графічній  роботі таблицю заповнювати не 

потрібно, вона призначена для задачі розподілу земляних мас. 

Розрахунок обсягів робіт 

Після введення вихідних даних запускають програму 

розрахунку обсягів робіт. Обсяги робіт розраховують за поперечним 

профілям на всіх пікетах, плюсових і характерних точках, а також у 

точках, між якими поздовжній профіль з допустимою похибкою може 

бути апроксимована прямою лінією. 

Результати розрахунку 

 

Використовуючи пункт "Налаштування", отримують 

результати розрахунку попикетно або з кроком розрахунку. 
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Відомість планування включає в себе площі і обсяги 

укріплювальних робіт. Площа планування верху земляного полотна 

включає в себе планування узбіччя (за наявності поперечного 

вирівнювання при реконструкції) і не розраховується при Коритному 

профілі. Площа неукріпленої частини узбіччя може бути зменшена на 

віражах за рахунок розширення проїжджої частини. При цьому 

укріплена частина узбіччя залишається постійною. 

У відомості постійного відведення дається докладна 

інформація про займаної площі під дорогу (без смуг постійного і 

тимчасового відведення). 

Відомість по дорожньому одягу включає інформацію по 

кожному типу дорожнього одягу, обсяги розраховані як геометричні. 

Обсяг підстильного шару розрахований з урахуванням віражів, де 

виконувалася умова, що ухил шару не може дорівнювати нулю.  Для 

отримання детальнішої інформації про зміст граф відомостей 

результатів розрахунку викликають довідку по клавіші [F1]. 

 

5. ВИСНОВОК РЕЗУЛЬТАТІВ 

5.1. . Таблиці та відомості 

У цьому пункті переглядають і виводять на друк всі таблиці та 

відомості, отримані в результаті роботи системи. Більшу частину з 

них отримують раніше в процесі проектування. 

5.2.Креслення 

Після завершення проектування отримують креслення 

проектного поздовжнього і поперечних профілів. Перед створенням 

креслень уточнюють необхідну конфігурацію по клавіші [F4]. 

Перед створенням креслення поздовжнього профілю вибирають 

з бібліотеки або створюють свою сітку, тобто штамп у лівому 

нижньому куті креслення. При необхідності бібліотеку доповнюють 

своїми сітками. Обрана сітка повинна бути збережена як «поточна». 

Після створення креслення входять в пункт "Коригування креслення 

поздовжнього профілю». Це дозволяє візуально оцінити 

розташування написів на кресленні і, при необхідності, відкоригувати 

їх або внести нові. У разі згоди, друкують креслення. 
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