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ПРЕДГОВОРJ

Учебникът „Геодезия“ е предназначен за студентите от 
строителния и хидротехническия факултет на Висшия инженерно- 
строителен институт. В него са дадени необходимите знания от 
областта на геодезията, които са нужни при проектиране на 
строителни съоръжения, изработване на планове на малки учас
тъци от земната повърхност и трасиране на малки съоръжения.

Като се имат пред вид предназначението и поставената цел, 
в учебника се разглеждат инструменти и методи за извършване 
на геодезически работи със средна и малка точност. Заедно с 
това се дават известни сведения за точните и високоточните гео
дезически измервания, за да получат студентите представа за въз
можностите на геодезията. Тези сведения са също необходими 
за тяхната бъдеща дейност, за да могат правилно да преценяват 
кои геодезически работи биха могли да извършват самостоятелно 
и за кои трябва да търсят помощта на инженер-геодезист.

Учебникът е написан от колектив в състав: народният деятелна 
техниката проф. В. П ее  в е к и ,  проф. к. т. н. В. К у р т е в  п 
проф. к. т. н. Ст. А т а н а с о в .  Глави I, И, III, VII и т. VIII.5 
са написани от проф. В. П е е в с к и ,  глави IV, V, VI и VIII (без 
г. VIII.5) от проф. Ст. А т а н а с о в  и глави IX, X, XI н XII от 
проф. В . К у р т е в .
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ПЪРВИ РАЗДЕЛ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯJ

ГЛАВА I

ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ГЕОДЕЗИЯТА

Геодезията е наука, която се занимава с измерването и из
образяването на физическата земна повърхност или на части от 
нея. Нейна задача е и определянето на формата и размерите на 
Земята. В днешно време геодезията освен това намира все по- 
голямо приложение при проектирането и осъществяването на 
различните строежи, при пътното и жп. строителство, при мелио
рациите, при монтирането на машини в промишлеността и др.

Геодезията се разделя на два дяла: низша и висиш. Основна- 
та разлика между тези два дяла е, че при низшата геодезия об
ластта от земната повърхност, в която се извършват измервани
ята, като се абстрахираме от земните неравности, се приема за 
равнина, т. е. пренебрегва се сферичната форма на Земята, а при 
висшата геодезия измерванията и всички задачи, свързани с тях. 
се решават, като се взема пред вид сферичната форма на Земята. 
У нас и в някои страни низшата геодезия се нарича само геоде
зия, докато в други страни се нарича топография или практичес
ка геодезия.

Низшата геодезия се занимава с начините и инструментите за измерване, 
с обработването на данните, получени от измерванията, и с начертаването и 
оформянето на плановете и картите. Освен това низшата геодезия дава методите 
за различни измервания върху плановете и картите, както и начините за прена
сяне на техническите проекти от плана на терена, начините за трасиране на раз
личните строежи и др.

Висшата геодезия се занимава с проектирането, полагането, измерването 
и изчисляването на така наречената г е о д е з и ч н а  о с н о в а ,  чрез която се 
свързват всички геодезични измервания в дадена област или цяла страна, с оп
ределянето на формата и размерите на Земята, с вековните движения на земна
та кора във вертикално и хоризонтално отношение и с други предимно теоретични 
въпроси.

Геодезическите измервания се делят на х о р и з о н т а л н и  
н в е р т и к а л н и .

Хоризонтални измервания са тези, при които се определят 
проекциите на точки от земната повърхност върху проекционна 
повърхнина, съответно върху основна хоризонтална равнина.
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Вертикални измервания са тези, при които се определят вер
тикалните разстояния на точки от земната повърхност от приета 
основна повърхнина (обикновено морското ниво).

Тези два вида измервания са основни. Те се извършват най- 
често комбинирано.

Геодезнческите планове и карти са основата, върху която се 
проучват, проектират и изпълняват почти всички т ех н и ко-стопан- 
ски мероприятия.

Като сс има пред вид, че техническата, революции, която с особена сила се 
проявява в социалистическите страни, с свързана с огромно строителство, става 
ясно колко голямо значение има геодезията в днешно време. Строителството на 
пътища, жп. линии и други транспортни съоръжения изисква геодезически пла
нове и специални геодезически измервания. При проектиране на язовири, водни 
електрически централи и мелиоративни системи са необходими геодезически пла
нове с най-точно изобразяване на терена, а при самото им строителство трябва 
да се извършват точни геодезически измервания. Немислими са градоустрояване- 
то и благоустрояването на населените места, земеустроявачето и лееоустрояваието 
без геодезически планове. Най-сетне геодезнческите планове и измервания са 
необходими за минното производство, за народната отбрана и т. н.

1.2. ФОРМА И РАЗМЕРИ НА ЗЕМЯТА

Повърхността на Земята е неравна. Наред с високите върхове 
и планински хребети се срещат дълбоки котловини и долини. 
Тези неравности обаче са нищожни в сравнение с размерите на 
Земята, поради което за повърхнината на Земята може да се при
еме обща форма, при която се изключват неравностите.

В най-стари времена се е приемало, че Земята, без да се 
вземат пред вид нейните възвишения и вдлъбнатини, представля
ва равнина, заобиколена отвсякъде с морета.

Много по-късно започва да се твърди, че формата на Земята е 
сферична. Едва Аристотел (384—322 г. пр. и. е.) доказва кълбо- 
видната форма на Земята.

Пръв, който извършва измерване за определяне размерите на Земята, е 
александрийският учен Ератостен (276—195 г. пр. н. е.). За тази цел той изпол
зува обстоятелството, че в деня на лятното слънцестоене по обяд Слънцето се 
оглежда в дълбоките кладенци на град Сиена (сегашният Асуан), т. е. че 
слънчевите лъчи падат вертикално или, което е все едно, че Слънцето се нами
ра точно в зенита. Като приема, че Александрия и Сиена лежат на един и същ 
меридиан, Ератостен определя на 1/ 50 част от 360° отстоянието на Слънцето от 
зенита в Александрия по същото време, т. е. в същия ден на годината по 
обяд. От друга страна, от сведенията за движението на търговските кервани 
Ератостен определя разстоянието между Александрия и Сиена на 5000 стадии 
(1 стадия —165 или 185 т ) .  От тези данни той получава обиколката на Земята 
по начин, който и до днес се използува при така наречените г р а д у с н и и з 
м е р в а н и я .  Начинът на Ератостен се състои в следното.

Нека окръжността К (фиг. 1.1) да представлява земният меридиан през 
градовете Александрия и Сиена (означени във фшурата съответно с А и С). 
C.i м.чевите лъчи, падащи в точките А  и С, могат да бъдат приети за успоредни
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поради грамадното отстояние на Слънцето. Тези лъчи, както вече казахме, падат
I  л

вертикално в Сиена и сключват ъгъл а =  -1360° с вертикалата в Александрия.
50

Дъгата £=-5000 стадии представлява разстоянието между двата града. Как' 
то се вижда от фигурата, за обиколката U иа Земята имаме

\ % С

у Д 7  *  1

р,

к

Фиг. 1.1 Фиг. 1.2

U 360 . Ь — 250000 стадии.
а°

В края иа XVII век Нютон въз основа на установената от 
него теория на общата гравитация идва до заключението, че фор
мата на Земята не е сфера, а елипсоид. Като величини, които 
определят еднозначно земния елипсоид, се възприемат две от 
следните: голямата полуос л, малката полуос Ь,сплескването на
0  а —Ь а- — Ь-оемята а =  ,ексцентрицитетът е -- а, и вторият ексцентри-

цитет ет — а ^  (фиг. 1.2).
Размерите на Земния елипсоид са получени от много учени 

въз основа на резултатите от градусни измервания, извършени в 
различни времена и различни страни. У нас са приети за меродав
ни данните а^6,378 245ш, b = 6356863m и ас — 1:298,3, получени 
от съветския геоде-зист Красовский.

Размерите на елипсоида на Красовский са най-точни — те ха
рактеризират високото ниво на градусните измервания и развитие
то на геодезическата наука в СССР. Този елипсоид е въведен 
задължително като основа на всички измервания в Съветския съ
юз и в много други страни.

Установено е обаче, че в действителност и елипсоидът не е 
истинската форма на Земята.

Прието е действителната фигура на Земята да се нарича 
геоид. Повърхнината на геоида съвпада с повърхнината на море
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тата и океаните в спокойно състояние и нейното мислено про
дължение под континентите, като във всяка своя точка тя е 
перпендикулярна на отвесната линия.

Досега геоидът още не е определен. Поради това, а и пора
ди неправилността му всички геодезически измервания в зависи
мост от изискваната точност се отнасят към повърхнини, близки 
до геоида, на първо място към елипсоида, след това към сфера
та и най-сетне към равнината.

Напоследък височините на точките от земната повърхност 
се определят не спрямо повърхнината на моретата, т. е. спрямо 
геоидната повърхнина, а по предложение на съветския учен 
Молоденски спрямо така наречената квазигеоидна повърхнина.

F.3. МЕРКИ ЗА ДЪЛЖИНИ, ПЛОЩИ И ЪГЛИ

Да се измери дадена величина, това означава да се определи 
съотношението й с друга еднородна величина, приета за единица 
мярка. Резултатът от всяко измерване следователно е абсолютно 
число, което показва колко пъти единицата мярка се съдържа в 
измерената величина.

Основните величини, с които работим в геодезията, са дъл
жини и ъгли.

Официално въведената в почти всички държави мярка за 
д ъ л ж и н и  е метърът (ш).

Метърът е въведен непосредствено след Френската револю
ция, като е било прието той да представлява една десетимили- 
онна част от четвъртината на земния меридиан. За точното опре
деляне на метъра са били извършени градусни измервания от 
1792 до 1798 г., ръководени от Деламбр и Мешен. Въз основа 
на получените резултати е бил изработен от платина един осно" 
вен метър.

Едва обаче през 1875 г. в Париж е сключена от 16 европей
ски държави така наречената метрическа конвенция, към която 
с течение на времето се присъединяват почти всички държави. 
Съгласно тази конвенция метърът се приема като задължителна 
международна мярка и се основава Международно бюро за мерки 
и теглилки. На това бюро се възлага да създаде новия „между
народен метър-прототип“ и да провежда всички метрологически 
работи от международен характер.

След редица специални изследвания Международното бюро за мерки и 
теглилки изработва 30 нормални метъра от особена сплав — 90 %  платина и 
10%  иридий. Тези нормални метри са призматични пръти, дълги 1,02 ш 
(фиг. 1.3)

Един от тях е провъзгласен за „международен метър-прототип“ и оста
вен в Международното бюро за мерки и теглилки. Останалите нормални мерки 
били разпределени между държавите, подписали конвенцията. С това е бил де-
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фпниран метърът като разстояние между средните напречни чертички на меж
дународния прототип при 0°С.

От дългогодишните изследвания върху международния метър 
-прототип е установено, че все пак той не може да гарантира абсо-

лютно точна постоянна дължина на метъра. Ето защо, за да се 
запази еднаква и постоянна дължината на метъра, през 1960 г. е 
приета следната дефиниция: „Метърът е дължина, равна на
I 650 763,73 дължини на вълната, определена във вакуум, на из
лъчването при преход между нивата 12р10 и 5 на атома на 
Криптон 86.“

За нормален метър в нашата страна служи един специален 
метален прът, доставен през 1910 г., изработен от сплав 42%  
никел и 57 % стомана. Напречното му сечение е дадено на 
фиг. 1.4.

Мерките за площи (повърхнини, лица) не са основни. Те са 
производни от основните мерки за дължина. Имаме

квадратен метър (т 2),
квадратен километър (km2) =  1 000 000 m2 и т. н.
Равнинните ъ г л и  се измерват посредством следните ъглови 

мерки:
а. Градусна мярка. В градусната мярка ъглите могат да се 

изразят чрез така наречените старо и ново делене.
При старото градусно делене пълният кръг, както се знае, 

е разделен на 360° (градуса), а правият ъгъл има 90°. Градусът 
(1°) се дели на 60 минути (60'), а минутата (Г) — на 60 секунди 
(60").

При новото градусно делене пълният кръг е разделен на 
400* (градю; а правият ъгъл има 100*. Градът (Is) е разделен 
на 100 минути (100с), а минутата ( Г ) —на 100 секунди (100сс). 
Прието е стойносттта на ъгъл в нова градусна мярка да се 
означава примерно 138,4687* а не 138* 46с87сс. Новото делене
у нас е задължително при геодезнческите измервания.

Г

Фиг. 1.3 Фиг. (.4
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За преминаване от старото делене в новото и обратно се из
ползува зависимостта 9С= 1 0 £, специални таблици или формулите

а 9 10

Съгласно приетата международна систе
ма измервателни единици при новото делене 
т р я б в а  д а  се и з п о л з у в а т  следни-  
те  н а и м е н о в а н и я  и о з н а ч е н и я :  град 
или гон (V), метрична минута (1сс) и ме
трична секунда{ 1ССС).

б. Дъгова мярка. Дъговата мярка е ана- 
литична мярка. При нея ъгълът се изразява 
в радиани. Радианът, както се знае, е цен
трален ъгъл, на който дължината на дъгата 
е равна на дължината на радиуса.

Зависимостта между централния ъгъл а, 
даден в гради, и дължината на дъгата I 

при радиус г може^да се получи по следния начин (фиг. 1.5). 
От пропорцията

а* /

Фиг. 1.5

400* 2пг
имаме

ос
2002
7Г.Г

?
• I-

Съгласно дефиницията при /==г ъгълът е равен на един ра
диан. Прието е радианът да се означава с р. Тогава ще имаме

стh /
ОС - = р " —г г

или в минути и секунди
с сос — р . /

« сс= р“  I ,

или за радиана р имаме

Г
2002 -63,6620s;

200.100 -  6366,20°;

сс=_ 200.100.j00 =  036620
Г %

сс

Съгласно Международната система измервателни единици ра 
дианът се означава с rad.
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1.4. МАЩАБИ

Крайният продукт от повечето геодезически измервания са 
плановете и картите.

За да се получи план или карта, измерените дължини и ъгли 
трябва да се нанесат по някакъв начин върху една равнина. 
Очевидно е, че така измерените дължини не могат да се нане
сат в тяхната действителна големина, а трябва да бъдат съответ
но намалени. По този начин се получава подобен умален образ 
на измерения участък.

Ако с А означим хоризонталното разстояние между две точ
ки от земната повърхнина, а с а — разстоянието между същите 
точки върху плана или картата, отношението

а 1 1 ял= 1: М,А ~  М

т. е. отношението на дължините от плана или картата към дей
ствителните дължини се нарича мащаб (или мярка) на плана 
или картата. Числото Л4, което се нарича мащабно число, показ
ва колко пъти са намалени действителните дължини, за да се 
получи исканият план или карта. Мащабът на даден план или 
карта се определя от целта на снимката и от подробностите на 
измервания участък. За по-голямо удобство в работата за ма
щабно число се приема цяло кръгло число.

Най-употребявани мащаби за плановете са 1:200, 1:250,
1 : 500, 1:1000, 1: 2000.

За картите се използуват мащабите 1:5000, 1:10000,
1 :25 000 1:50 000, 1:100 000, 1 : 200 000, 1:500 000, 1 :1000 000
и т. н.

Колкото мащабното число е по-малко, толкова мащабът е 
(както е прието да се казва) по-едър и обратно, колкото мащаб- 
ното число е по-голямо, толкова мащабът е по-дребен. Така на
пример за плановете едър мащаб е 1:200 или 1:500, а дребен 
— 1:2000. За топографските карти едри мащаби са 1:5000 и 
1:10000, а дребни са например 1:100000 и т. н.

За да бъдат нанесени върху даден план или карта измере
ните дължини, необходимо е те да бъдат предварително разделени 
на мащабното число и обратно, при отмерване на дължини от 
даден план или карта, за да се получат действителните дължини, 
отмерените дължини трябва да бъдат умножени с мащабното 
число М. За да се избегне това делене, съответно умножаване, 
употребява се така нареченият л и н е е н  м а ща б ,  а в някои слу
чаи— н а п р е ч н и я т  или (трансверзален) мащаб.

Линейният мащаб представлява права, върху която е нане
сена неколкократно една и съща дължина, наречена основа на 
линейния мащаб. Основата трябва да отговаря на действителна
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дължина в цели кръгли метри, например 10 m, 100 m и т. н.Така 
получените деления се надписват с действителните им дължини. 
Обикновено наляво от нулевата черта се нанася само едно ос
нови© деление, а надясно от нея— всички останали. Основното де-

7-7000 / 2 5 0 0

l u l l !  H i l l __________ J___________ I_________I__________ I__________I l i i n l m . l  t___ t i l t
70 0  70 20 30 40 JO 20 0  20 40 €0 60 700

(/cm = 70m) (3cm = 20 m)
7 - JO06

LJUll. 11 i I______J_____ I_______ J___1 ___J
0 0  0  JO 700 750 2 0 0  2 5 0

[fCm ~  JO 77!)

Фиг. 1.6

леиие вляво от нулевата черта се подразделя на по-малки деле
ния, а другите основни деления остават цели (фиг. 1.6).

За всеки мащаб трябва да се подбира подходящо основно 
деление. Малките деления, на които се разделя основното де
ление, трябва да са удобни за свободно и лесно отчитане. Така 
например, както се вижда от фиг. 1.6, удобно е да се приемат 
при мащаб 1:1000 за основно деление 10 ш. Тогава на 10 m в 
плана отговаря 1cm, 1 ш — 1mm и т. н. При мащаб 1:2500 за 
основно деление може да се приемат 20 т ,  което означава, че 20 m 
отговарят на 8 mm, 2 m на 0,8 mm и 1 m — на 0,4 mm. Най-сетне 
при мащаб 1: 500 е целесъобразно за основно деление да се 
приемат 50 т ,  което означава, че 50 ш отговарят на 1 cm, а 
5 m — на 1 mm.

Напречният (трансверзалният) мащаб дава възможност да 
се нанасят или измерват дължини в плана или картата с по-го
ляма точност, отколкото с линейния мащаб. Напречният мащаб по
чива на следното.

Нека върху една права нанесем линеен мащаб с основно де
ление b (фиг. 1.7). Основното деление, както и при обикновения 
линеен мащаб нанасяме само един път наляво и няколко пъти 
надясно от нулевата черта.

Да предположим, че се изисква да се отчита със сравнително
1голямата точност , което в случая ще означава, че п е голямо

число и следователно не ще бъде възможно да разделим непо
средствено основното деление на п части. За да постигнем въ
преки това исканата точност, разлагаме числото п на два множи- 
теля, които трябва да бъдат цели числа, т. е. п= р  . q. Разделя
ме основното деление наляво от нулата на р части. Прекарваме 
q успоредни прави на основната права, и то на произволни, но 
целесъобразно избрани равни помежду им разстояния. След това 
издигаме перпендикуляри от всички основни деления до най-гор-
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ната успоредна права. Сега съединяваме нулевото деление на 
основната права с първото деление на най-горната успоредна 
права, първото деление на основната права и второто на най- 
горната успоредна права второто — с третото и т. н.

С 0

Фиг. 1.7

Както се вижда от фиг. 1.7, по този начин се получава 
най-малкото деление:

- b bг И— —  =

Следователно най-малкото деление на напречния мащаб е дейст-
1вително —  част от основното деление.

Точността на напречния мащаб зависи до голяма степен от 
целесъобразния избор на множителите р и q. Най-добре е р и q 
да са равни или приблизително равни помежду си (например най- 
често p = q =  Ю), но в никой случай те не трябва да бъдат съв
сем различни (например не е целесъобразно р=  2, а <7 — 25).

20 0 20 40 SO SO 100 /20 /40 /00 /80 2QQ

Фиг. 1.8

Напречните мащаби могат да се начертават върху доброкачест
вена чертожна хартия, но най-често се гравират върху метални 
плочки. При нанасяне или измерване на дължини с помощта на 
напречен мащаб обикновено се използува пергел с две остриета.
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На фиг. 1.8 е даден напречен мащаб 1:2000 при основно 
деление Ь=--20т, множители /7=5 и q—8 и точност в отчитането
0,5 ш.

Установено е, че от плановете и картите могат да се измер
ват разстояния с точност 0,2—0,3 гст, което отговаря примерно 
за мащаб 1 : 1С00 на 20— ЗОсш, за мащаб 1:5000 на 1,0— 1,5 ш и 
т. н. В този случай говорим, че графическата точност на план 
в мащаб 1 :1000 е 20—30 cm, на план в мащаб 1 :5000 е 1,0—1,5 
ш и т .  н.

1.5. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ

Всяка точка от повърхнината на земния елипсоид е определе
на с нейните географски координати.

Различаваме два вида географски координати—а с т р о н о- 
м и ч е с к и  и г е о д е з и ч е с к и .

Астрономическите координати-астрономическа ширина и ас
трономическа дължина, се определят по пътя на астрономически 
измервания на небесни светила.

Геодезнческите координати са подобни на астрономическите, 
но се отнасят към приетия земен е липсоид.

Споменатите географски координати определят положението 
на точка върху Земята. Положението обаче на точка в равни
ната при приета правоъгълна координатна система, както е из
вестно, се определя с нейните правоъгълни координати х  и у .

В геодезията осите на координатната система ке са разполо
жени, както в математиката — абсцисна ос+А  надясно и ординат- 
на ос + У  нагоре. Тук абсцисната ос (вертикална) е по направле
нието север — юг, като положителната й част е на север, а орди- 
натната ос (хоризонтална) е по направление изток — запад, като 
положителната й част е на изток (фиг. 1.9). Квадрантите запазват 
своите места между същите полуоси, ка кто в математиката, т. < 
между X  и -ь У  е първи квадрант, между — X  и -f- У е втор 
квадрант и т. н., но тук тяхната номерация расте по посоката н 
движението на часовниковата стрелка.

При съставянето на карти измерените части от земния елин 
соид или от приетата с приближение за сфера земна повърхнг 
на трябва да се проектират върху равнина. Това проектиране с 
извършва чрез така наречените картни проекции. При проектира 
нето, а с това и при изобразяването на части от земния елипсои, 
върху равнина могат да се поставят различни изисквания. Съоб 
разно с тези изисквания се използуват и различни картни прсек 
ции. Независимо обаче от избраната проекция за получаване н 
план или карта за всяка точка от земния елипсоид, определен 
чрез географските си координати, отговаря точка в равнинат
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плана или картата), определена чрез равнинни правоъгълни коор
динати.

Тъй като елипсоидът и сферата не могат да се развиват в 
равнината, то при тяхното проектиране и изобразяване в равнина

гУ

У У к В а д р а ш

?

-V 1 Л?1

+х

е h ----------------------------

S 3
/ У / к б а д р а н т

о

- X

*У

Vxt
I
г\

УкВадрант

р 2 У  а би  б р а н ш

Фиг. 1.9

се явяват по-малки или по-големи г р е ш к и  (или д е ф о р м а ц и и )  
в дължините, ъглите и площите. Тези деформации се увеличават 
значително при увеличаване на проектирания участък. Това об
стоятелство не позволява при едромащабните карти да се прие
ме една единствена равнинна правоъгълна система, в която да бъдат 
отнесени всички точки от земната повърхнина.

За избягване на големите деформации, които биха се явили 
при преминаване от сферичната повърхнина към равнината, се 
приемат съответен брой координатни системи, които обхващат 
определени участъци от земната повърхнина.

При геодезнческите измервания и изчисления за получаване 
на планове и карти у нас и в много други страни са въведени 
така наречените Гаусови координатни системи, които обхващат 
сравнително големи участъци от земната повърхнина и при които 
правоъгълните координати са непосредствено свързани с географ
ските координати.

За Да изясним Гаусовите координатни системи, нека да приемем Земята за 
сфера с радиус R% като означим и нейните полюси с N  \\ S  (фиг. 1.10). Нека 
мислено да вместим земното кълбо в цилиндър, който да опира кълбото по някой 
меридиан, примерно по меридиана NBOS. При това положение оста РгР2 на 
цилиндъра ще минава през центъра на кълбото и ще бъде перпендикулярна на 
меридианната равнина през N, В уО и S.

Нека да приемем още, че меридианът NGS е този, който минава през Гри
нуич, т. е. той е така нареченият нулев меридиан. Ако с А означим някоя точка 
от земното кълбо, нейното положение, както се. знае, се определя с географски
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те н координати—географска ширина ф, равна на дъгата СА по меридиана през А, 
и географска дължина X, равна на дъгата GOC по екватора.

Положението на точката А върху сферата може обаче да бъде определено 
и по друг начин. Така, ако прекараме през точката А равнина, която да мина-

Фиг. 1.10

ва през оста / \ Р 2 на цилиндъра, тази равнина ще сече сферата по голяма ок- 
ръжнсст В този случай точката А може да се определи чрез двете дъги ОБ и ВА 
от големи окръжности, които са взаимно перпендикулярни. Ако положим О В ~  
= х А и В А = ул , ще имаме така наречените сферични правоъгълни координати
на точката А. Следователно положението на коя да е точка А от земната по
върхнина може да се определи с географските й координати ф и X или ако е 
известна географската дължина на меридиана NBOS , по който се допира цилин
дърът по земното кълбо, оше със сферичните правоъгълни координати х 4 и у А .

Ако при това мислено изправим дъгата по екватора ОС Е и дъгата от го
лямата окръжност ВАЕ, докато дойдат до повърхнината на цилиндъра, но така, 
че да останат перпендикулярни па меридиана NBOS, тези две дъги ще заемат 
положението съответно по двете образуващи на цилиндъра ОЕ1 и ББо. Така А 
при това изместване ще дойде в точка Л0, като нейните сферични координати 
ще останат непроменени, т. е.

-v /i0 х а  0 8  "  У л 0 = У а  = в а ^ В а о-

Нека сега мислено разрежем цилиндъра по двете негови образуващи 
и 5 iS 2 и след това г0 °пънем в равнина. В този случай ще получим равниш 
правоъгълна система с абсцисна ос меридиана NOS  и ординатна ос екватор 
като при това меридианът NOS и екваторът се явяват две взаимно пернендик 
лярни прави, пресичащи се в началото на координатната система0 (фиг. I. 11 .).За. 
получим точка Л0, от началото 0 нанасяме абсцисата х л  и така получаваме то
ка Б . В тази точка издигаме перпендикуляр към абсцисната ос и по него н 
насяме ординатата у А. Следователно, за да се определи положението на коя j
е точка от земната повърхност в равнината, достатъчно е да се знаят нейни 
сферични координати.

По този начин могат да се проектират всички точки от сферичната земна повъ] 
нина върху проекционната равнина. Тази проекция от геодезическа гледна тс 
ка обаче е неудобна, тъй като при нея не се запазва подобието на фигурите 
кълбото и цилиндъра, а следователно и от кълбото и равнината. Това налага 
се правят в такива случаи известни поправки:
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ординатата на средната точка на измерена- 

равнината дължини D' ще се изчислят по

където D е измерената дължина, У- 
та права, а земният радиус.

По този начин пренесените в 
формулата

D'-D+AD.
Изчисляването и нанасянето 

на поправки за всички измерени 
дължини би предизвикало доста ра
бота и би довело до известни 
практически затруднения. Ето защо 
тези поправки, за да не бъдат взе
мани под внимание, трябва да бъ
дат сведени по стойност под гра
фическата точност на плановете и 
картите, които се изработват- Това 
може да се постигне чрез ограни
чаване отдалечението н а точките 
от меридиана, по който цилин
дърът опира земното кълбо, или 
все едно чрез въвеждане на мног0 
ципиндри, които да опират кълбо, 
то по различни меридиани.
По този начин се получават 
координатни системи, които обхва
щат определена ивица от двете страни на съответния меридиан. Така получе
ните координатни системи са напълно сходни, което означава, че изчислените 
таблици за една система могат да се прилагат за всички останали.

За дребномащабните измервания (мащаби 1 : 25 000, 1: 50 000, 1 : 100 000 Ги 
т. н.) е приета 6-градусова широчина на ивиците, като за основни меридиани, 
по които се допират цилиндрите, се използуват меридианите 3°, 9°, 15° и т. н. 
По този начин се получават Гаусови координатни системи, съответно номерирани 
с № 1, 2, 3 и т. н.

Територията на HP България се обхваща от шест градусовите координатни 
системи № 4 и 5 с основни меридиани 21° и 27°. Така координати ата система 
№ 4 има обхват от 18 до 24°, а система № 5 — от 24 до 30°.

За едромащабните измервания (мащаби 1 :10 000 ,1 :5000  и т. н.) ивиците 
трябва да бъдат по-тесни. За тях е приета триградусова широчина, като за ос
новни меридиани са приети 3°, 6°, 9° и т. н. Така получените координатни сис
теми имат съответно номера 1, 2, 3 и т. н. Тези номера се получават, като стой
ността на географската дължина на съответния основен меридиан се раздели 
на 3.

Територията на нашата страна се обхваща от двете триградусови коорди
натни системи № 8 и 9 с основни меридиани 24° и 27°'

Прието е между съседните координатни системи да има застъпване 30'.
За да се избягнат отрицателни ординати, към ординатите на всички точки 

се прибавят 500 000 ш. Това означава в действителност, че абсцисната ос X  на 
всяка координатна система е преместена на 500 km ка запад.

Освен това, за да се знае в коя координатна система се работи, пред 
ординатата на всяка точка се поставя и номерът на съответната система. По то
зи начин основните меридиани за координатните системи у нас получават следни
те ординати:

При 3-градусови ивици:
за X =24° 
за X - 2 7 °  

При 6-градусови ивици:
за X =21° 
за X - 2 7 °

у — +  8 500000,00 ш 
у =  + 9  500000,00 ш.

у =  +  4 500 000,00 ш 
у  -  +  5 500000,00 ш.
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ГЛАВА II

ТОПОГРАФСКИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ

II. 1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Под топографски план се разбира умалено и подобно изоб
ражение на хоризонталната проекция на ситуацията и релефа на 
местността, без да се взема пред вид сферичността на Земята.

В някои случаи плановете се съставят без изобразяване на 
релефа на местността. Такива планове се наричат ситуационни. 
В днешно време такива планове намират малко приложение.

Под карта се разбира умалено изображение по определени 
закони върху равнина на повърхнината на цялата Земя или на 
значителна част от нея, размерите на която не позволяват да се 
пренебрегне нейната сферичност.

Трябва обаче да се отбележи, че дефинициите за план и 
карта не са напълно точни, след като в днешно време плановете 
обхващат териториите на цели държави, и затова в практиката 
подразделението на план и карта все повече се обуславя от тех
ните мащаби. Прието е плановете да се изработват в мащаби 
до 1:5000, а картите в мащаби 1:5000 и по-дребни.

По своето назначение, от което следва до голяма степен и 
тяхното съдържание, картите се делят на два основни вида — 
общогеографски и специални.

Общогеографските карти са направени по такъв начин, че 
всички техни елементи имат еднакво значение.

Специалните карти са направени по такъв начин, че с осо
бена пълнота се дават някои елементи, на които се придава из
ключително значение.

Общогеографските карти според мащаба си се делят на:
а) едромащабни — в мащаби до 1:100000;
б) средномащабни — в мащаби от 1:200 000 до 1:1 000000;
в) дребномащабни — в мащаби, по-дребни от 1:1 000 000.
Това разделение до известна степен е условно. Едромащаб-

ните карти се наричат топографски.
Топографските карти се характеризират със своята пълнота 

и точност в изобразяването на ситуацията и релефа и правдопо- 
добност с местността.

Топографските планове и карти намират най-широко прило
жение в проектирането и строителството на инженерно-техничес
ките съоръжения.

Специалните карти се разделят от своя страна на физико-гео- 
графски (геоложки, почвени, хидроложки, ботанически и др.), со
циално-икономически (политико-административни, исторически, де
мографски и др.) и технически (морско-навигационни, авионави- 
гационни, военни, лесоустройствени, карти на пътищата и др.).
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В зависимост от проекцията, от мащаба на картата, от ней 
пия обхват и др. се явяват по-големи или по-малки деформации 
в изображението върху картата. Това означава, че мащабът на 
картата в разните й части е различен. Приетият за дадена карта 
мащаб се запазва само в отделни части, обикновено по дължи
ната на някои меридиан или паралел. Този мащаб се нарича гла
вен мащаб на картата.

В останалите части на картата, както вече казахме, мащабът 
е различен от главния. Мащабите, различни от главния, се нари
чат частни мащаби.

Това не важи за топографските карти, които са в сравнител
но едри мащаби. При тях мащабът практически е запазен един и 
същ за цялата карта.

По рамката на всяка карта са нанесени деления по меридиа
ните и паралелите, чиято стойност в градуси или минути зависи 
главно от мащаба на картата. Ако съединим тези деления, върху 
картата се получава така наречената картографска или географ
ска мрежа.

По рамките на плановете, а така също и на някои едрома- 
щабни карти са нанесени деления от правоъгълната координатна 
система, които, съответно съединени, дават така наречената коор
динатна мрежа.

Чрез тези мрежи могат да се определят координатите — 
географски ср и X, съответно правоъгълните х  и у, на всяка точ
ка от картата или плана.

В много случаи е необходимо да се определят направленията 
на прави или криви линии, изобразени върху картата или плана, 
или както се казва, да се извърши ориентиране. При това опре
деляне може да се изхожда при топографските карти най-често 
от географската мрежа, а при плановете — от координатната мрежа.

В първия случай — при използуване на географската мрежа, 
трябва да имаме пред вид, че през всяка точка от земната по
върхнина минават два меридиана — астрономичният и магнит
ният. Както вече видяхме, астрономичният (географският) мери
диан представлява голям кръг от земната сфера, който минава 
през двата земни полюса. Той определя посоките север N  и юг S, 
които наричаме астрономични и които за дадена точка са по
стоянни. Магнитният  меридиан се определя от направлението 
на силовите линии на земното магнитно поле. Ако поставим в 
някоя точка на земната повърхнина свободно една магнитна 
стрелка, тя застава във вертикална равнина по направление на 
силовите линии. Сечението на тази вертикална равнина със зем
ната повърхност ни дава магнитния меридиан в тази точка, който 
също така определя две посоки — магнитен север N m и магни
тен юг S m. Магнитните посоки север и юг за разлика от астро
номичните не са постоянни. Магнитният и астрономичният мери
диан обикновено не съвпадат и хоризонталният ъгъл, който те
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сключват в дадена точка от земната повърхнина, се нарича маг- 
нитна деклинация.

Ъгълът, който сключва дадена права със северната посока 
на астрономичния меридиан, се нарича астрономичен азимут9

а ъгълът, който сключва правата 
със северната посока на магнитния 
меридиан, се нарича магнитен ази
мут . И двата азимута се измерват 
от съответния меридиан в посоката 
на движението на часовниковата 
стрелка.

Определянето на астрономичен 
азимут се извършва чрез астроно
мични измервания, докато определя
нето на магнитен азимут е твърде 
лесно и бързо. Поради това в някои 
случаи е уместно ориентирането да 
се извършва чрез определяне на маг
нитния меридиан или все едно, чрез 
измерване на магнитния азимут, ка
то след това се въведе съответна 
корекция с магнитната деклинация. 
Магнитните азимути се измерват с 

така наречените бусолни инструменти.
Магнитната деклинация, както вече се каза, е ъгълът, който 

се заключава между астрономичния и магнитния меридиан. Следо
вателно разликата между астрономичния (Аа ) и магнитния (Ат) 
азимут на дадена права представлява магнитната деклинация 
(фиг. II.1), т. е.

Ъ=Аа -  Ат. (II.1)

Когато магнитният меридиан е на изток от астрономичния 
меридиан, имаме източна магнитна деклинация, която приемаме 
за положителна ( +  5), а когато магнитният меридиан е на запад, 
имаме западна магнитна деклинация, която приемаме за отри
цателна (—8).

Магнитната деклинация е различна за различните места от 
земната повърхност. Тя не е еднаква обаче и за едно и също 
място в течение на времето.

В области с железни рудни находища се явяват така наре
чените магнитни аномалии вследствие на магнитното поле, пре
дизвикано от желязната рудна маса.

В такива области, както и по време на магнитни бури не 
могат да се извършват измервания с бусолни инструменти.

Въз основа на наблюдаването на деклинациите се изработват 
така наречените изогонни карти, на които точките от земната

!, \  \л

Фиг. II. 1
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повърхност с еднаква деклинация са съединени с криви, нарече
ни изогони.

G помощта на изогонни карти, след като се направи указа
ната поправка, може да се определи деклинацията на дадено 
място за дадено време. Ос
вен това в някои топограф
ски карти в по-едри мащаби
(1:25 000; 1:50 000) е даде
на деклинацията на съответ
ната област за определено 
време.

За да се определи на
правлението на една права 
спрямо координатната мрежа, 
използува се така нареченият 
посочен ъгъл.

Под посочен ъгъл а на 
дадена права се разбира 
ъгълът, който се заключава 
между положителната ос на абсцисната ос (4-X) и правата, из
мерван от абсцисната ос по посока на движението на часовнико
вата стрелка.

Всяка права има два посочни ъгъла, отговарящи на двете 
посоки, които могат да се дефинират върху нея. Така например 
(фиг. II.2) правата РгР2 има посочен ъгъл alj2, а Р2Р± — ъгъл 
<х2Л. Между двата посочни ъгъла на една и съща права съще
ствува зависимостта

а2 л ~  a i,2 ±  200s, (П«2)
където положителният знак важи, когато ab2<200s, а отрицател
ният — при alt2>200g.

Посочните ъгли растат от 0 до 400s. При геодезичните из
числения в някои случаи могат да се получат ъгли, по-големи от 
400s. Тогава се изважда 4008, с което посоката не се изменя.

Както вече видяхме, астрономичният азимут е равен на ъгъла, 
който се сключва между северната посока на астрономическия 
меридиан и правата, измерен също по посока на движението на 
часовниковата стрелка. Следователно по начало посочният ъгъл 
не е равен на азимута. Само когато оста X  съвпада с основния 
меридиан, посочният ъгъл и азимутът са равни по стойност. Между 
посочния ъгъл и астрономичния азимут съществува следната за
висимост (фиг. II.3):

където А 1у2 е астрономичният азимут, а у — така наречената 
меридианна конвергенция или меридианно сближение.

1

+У

Фиг. II.2
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При обикновените геодезически измервания и изчисления се 
използува почти изключително посочният ъгъл, а не астрономич
ният азимут.

При геодезическите изчисления намират най-широко прило
жение следните две основ
ни задачи:

Първа основна зада
ча. Дадени са правоъгъл
ните координати x lf y i  на 
точка Р и разстоянието slt2

ос-а

Фиг. II.3

и посочи ият ъгъл
(фиг. II.4). Да се изчислят 
правоъгълните координати 
л*2, у 2 на точка А .

От правоъгълния три
ъгълник Р\Р^Рг имаме
Ах х 2̂= х 2 —х 1 ^ slt2 cos аЬ2

,2  У %  _ V l —

откъдето се получава

Х2 Xi OCj t2, \ (Ц 4̂
Л = Л + « х ,2 sinalr2. J

Обратният посочен 
ъгъл, както вече казахме, 
се получава по формулата

« 2 ,1 = я 1 .г ± 2 0 0 к. (Н.5)

Втора основна зада-
ча. Дадени са правоъгъл
ните координати x lf у х и 
jc2, у 2 на двете точки Рг 
и А . Да се изчислят по- 
разстоянието sU2 между

sin a1.2*

р  1 У2 У/

Фиг. 11.4

Исочният ъгъл аь2 на правата РХР2 
двете дадени точки (фиг. II.4).

От правоъгълния триъгълник РХР0Р2 имаме

У2 У1

Хл
д

При изчисляване на посочния ъгъл по формула (II.6) трябва 
да се внимава за знаците на координатните разлики Ад: и А у . 
В случая най-добре е да се работи с така наречения табличен 
ъгъл (румб). Това е острият ъгъл, който се сключва между 
абсцисната ос и съответната страна (фиг. II.5). Така ъглите г1 ,
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ги гШ и riv ca табличните ъгли съответно на страните Р%Р\ > 
PLPil , РХР и РХР ^. Табличният ъгъл г се получава от абсо
лютните стойности на координатните разлики, т. е.

При получаването на посочния ъгъл а1Л различаваме след
ните 4 случая:

1. Когато и двете координатни разлики Дх и Ду  са поло
жителни. Тогава посочният ъгъл е в първи квадрант* и се полу
чава направо от абсолютните стойности на координатните раз
лики, т. е.

2. Когато ординатната разлика е положителна, а абсцисната— 
отрицателна. Тогава посочният ъгъл е във втори квадрант и се 
получава по формулата

3. Когато и двете координатни разлики са отрицателни. То
гава посочният ъгъл е в трети квадрант и се получава по фор
мулата

* В случая квадрантът е от координатна система с начало в точката, в коя
то се определя посочният ъгъл, и с оси, успоредни на осите на дадената коор
динатна система.

f

//

Фиг. II.5

а 1.2

а”2 =200g—Гп . (II.9)

а ^ г О О г + Г 111. (И.10)
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4. Когато ординатната разлика е отрицателна, а абсцисната— 
положителна. Тогава посочният ъгъл е в четвърти квадрант и се 
получава по формулата

ajy2=400g- r iv. (11.11)

Ако в равенството

tg (« +  5(Л =  -  tg,5(* + tgrg -  =
v 1 — tg5(K . tg  a 1 — tg a

положим
tg д x

ще получим

tg (a + 5 0 E)
Д y

1 - A>>Ax
9

или
tg(« + 50E) = ^ ± ^  . (11.12)

Тази формула се използува за проверка на изчисления по ра
венство (II.5) посочен ъгъл. При това горните 4 случая важат и 
за уголемения с 50g посочен ъгъл.

За да се изчисли разстоянието slt2> използува се формулата

S l l = 4 ^ - « - AXw ■ • (П.13)sm a cos aJ 9** 1 1̂

11.2. РАЗГРАФКА И НОМЕНКЛАТУРА НА ТОПОГРАФСКИТЕ
КАРТИ И ПЛАНОВЕ

При съставянето на карти на по-големи части от земнатс 
повърхност, например на цели страни, се получават голям брой 
картни листове. За да се получи единство в картните листове е 
различните мащаби, както и да се уеднакви тяхното означаване, 
е възприета определена система. При това системата за разделя
не на картните листове се нарича разграфка, а системата за тях
ното означаване номенклатура.

При приетата международна разграфка и номенклатура на 
картните листове в мащаб 1:1000 000 Земята е разделена на 60 
шестградусови ивици (колони), ограничени от меридиани, и на 
четириградусови пояси, ограничени от паралели. Колоните съв
падат с ивиците на Гаусовите координатни системи, обаче но
мерацията, която е също с арабски цифри, започва от 180-гра-
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дусния меридиан на изток. Поясите са означени с главни латин
ски букви, като се започне с екватора и се отиде до полюсите

СО

L-.X
■е-

(фиг. II. 6). По този начин картните листове в мащаб 1; \ 000 000 
имат размери 6° по дължина и 4° по ширина или при 43° географ
ска ширина приблизително 50/45 cm.

29



Като се изхожда от международната разграфка в мащаб 
1:1 000 000, се получава разграфката за картите от всички оста
нали мащаби до 1:100000 включително. Така в един картен лист 
в мащаб 1:1 000 000 се съдържат четири листа в мащаб 1:500 000, 
които се означават съответно с главните букви А , Б, В, Г, триде
сет и шест листа в мащаб 1:200 000, номерирани с римски цифри, 
и сто четиридесет и четири листа в мащаб 1:100 000, номерирани 
с арабски цифри. На фиг. II. 7 е показано разделянето на основ
ния картен лист К-35 в мащаб 1:1 000 000 на картни листове в 
мащаби 1:500000, 1:200000 и 1:100000, като са дадени и тех
ните означения. За пример номенклатурата на защрихованите 
картни листове е, както следва: 

за мащаб 1:500 000 — К-35-Г 
за мащаб 1:200 000 — К-35-Х 
за мащаб 1:100 000 — К-35-49

Картните листове от мащаб 1:100000 служат за разграф 
на картите в следващите три по-едри мащаба 1 :50 000, 25 000

К - 3 5

Фиг. II.7

1:10000. Така всеки картен лист 1:100 000 съдържа четири 
картни листа в мащаб 1 :50 000, означени с главните букви Л ,£ , 
В  и Г, всеки картен лист 1 :50 000 — четири картни листа 
1:25 000, които се означават с малките букви ау б, в и г, и все—
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мащаби 
защри-

ки картен 1:25 000 — четири листа 1:10 000, които се номерираме
U 2, 3 и 4. На фиг. II.8 е дадено разделянето на тези
на картния лист 1:100000 К-35-49. Номенклатурата на 
хованите в тази фигура картни листове е следната: 
за мащаб 1:50 000 — К-35-49-Б
за мащаб 1 : 25 000 — К-35-49-В-Г
за мащаб 1:10 000—К-35-49-В-В-3

За номенклатурата на карти
те в мащаб 1:5000 се изхожда 
също така от картните листове в 
мащаб 1: 100 000. Всеки картен 
лист в мащаб 1 :100 000 съдър
жа 256 планови листа в мащаб 
1:5000, номерирани от 1 до 256, 
като номерата се поставят в ско
би. Така например защрихованият 
лист на фиг. 1L9, където е изоб
разен картният лист К-35-52 в 
мащаб 1:100000, има номенкла
тура К-35-52-(120). Всеки лист в 
мащаб 1 :5000 се разделя на 9

К - 3 5 - 4 9

А

/
*  s

[■
/  "/

* - / 
Б V

г.

В 1 Г
Ч

Фиг. 11-8
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Фиг. Н.9
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листа в мащаб 1:2000, които се означават с малките букви а, 
б, в, г, д9 е, ж, з и и (фиг. II. 10). Така например защрихованият 
лист на тази фигура има номенклатурата К-35-52-(120-и).

К -35*52 [120)
25*43'075 25*45 ОО

4 2 03 1 ' О "  ----------------------------------------------------------------------------------

4 2 °3 0 'ОО1'

Плановете в мащаби, по-едри от 1 :2000, се оформят в 
произволни листове, без да се свързват с разграфката на картата 
в мащаб 1:1000 000. Целесъобразно е обаче тези планови листо
ве да се оформят по линии от квадратната координатна мрежа.

U.3. РЕЛЕФ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ И НАЧИНИ
ЗА НЕГОВОТО ИЗОБРАЗЯВАНЕ

Съвкупността от всички неравности на земната повърхност 
съставлява нейния релеф.

Науката която се занимава с релефа на земната повърхност 
и с неговия произход и развитие, се нарича геоморфология.

В инженерната практика и във военното дело релефът на 
земната повърхност има много голямо значение. Планове и кар
ти, на които не е изобразен релефът, не дават пълна представа 
за местността, поради което те са непригодни за решаване на 
основните задачи от инженерната практика и от военното дело.

По своя външен вид релефът на земната повърхност може 
да бъде поделен на равнинен, хълмист и планиински.

Формите на релефа са образувани от различни видове повърхнини и 
линии, които съставляват елементите на релефа.

Важен елемент от релефа са характерните линии, които образуват ске
лета на релефа. Към тях спадат вододелните и водосливннте линии, линиите на 
най-големия наклон и формените (между повърхнини с различен наклон) линии.

а 6~ б

г д
\\

е

]
ж в

Фиг. 11.10
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Изучаването на формите на релефа е от голямо значение за неговото пра- 
вилно изобразяване. Трябва да се има предвид, че планът или картата не пред
ставляват фотографи че ска снимка на релефа, а дават неговото обобщено, генера
лизирано изображение съобразно с целта на плана или картата и техния мащаб. 
Генерализацията на релефа се заключава в отделяне на основните, най-съществе
ните форми и в обобщеното им изобразяване според техните особености.

Релефът на земната повърхнина се изобразява най-различно: чрез коти, 
чрез щрихи, с цветни пояси (хипсометрично), със сенки, с хоризонтали, а така 
също и чрез различни комбинирани начини. Когато се изисква точност в изо
бразяването на релефа (какъвто е случаят при проектиране на инженерни съо
ръжения), използува се начинът с хоризонтали. Ето защо при всички планове и 
при едромащабните карти се използува изключително този начин. Останалите 
начини обикновено се прилагат при изработване на дребномащабни карти.

За по-голяма точност и пълнота в изобразяването на релефа с хоризонта- 
ли обикновено характерните точки от релефа се котират, а малките прегънки, 
изкопи, насипи, и д р ., които не могат да бъдат изобразени с хоризонтали, се 
п редават в плана или картата чрез щрихи.

За да изясним същността на начина на изобразяване релефа 
на земната повърхнина чрез хоризонтали, нека си представим, че 
пресичаме един връх с няколко хоризонтални, еднакво отдалечени 
една от друга равнини, означени на фиг. 11.11 с /, II, III  и IV. 
Всяка от тези равнини ще пресече върха в една крива линия. Те
зи криви линии наричаме хоризонтали.

Така получените хоризонтали се проектират ортогонално (ума
лени по съответния мащаб) върху хоризонтална проекционна рав-

Фиг. 11.11

нина. По този начин в плановете и картите се получава релефът 
на местността, изобразен чрез хоризонтали.

Както се вижда от горното, хоризонталите са криви линии, 
които съединяват точки от местността с еднакви надморски ви
сочини.
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Хоризонталните равнини могат да бъдат прекарани през 1, 
2, 5, 10 и т. н. метра. Това означава, че точките на всеки хори
зонтал имат съответно 1, 2, 5, 10 и т. н. метра по-малка надмор
ска височина от точките на по-горния хоризонтал. За даден план

или карта вертикалното разстояние между сечадите равнини 
трябва да бъде постоянно. Това разстояние се нарича височина 
на сечението. Обикновено височината на сечението и мащабът се 
отбелязват отдолу под рамката на плана или картата.

Височината на сечението зависи главно от мащаба на плана 
или картата и от релефа на местността. При равнинен терен или 
при едър мащаб височината на сечението трябва да бъде по-мал
ка, а при стръмен терен или дребен мащаб — по-голяма. Най-чес
то обаче в даден район попадат както стръмни, така и слабо 
наклонени или даже равнинни терени. И тъй като за даден план 
или карта височината на сечението трябва да бъде постоянна, за 
по-точното изобразяване на слабо наклонените и равнинните тере

ни се използуват така наречените междинна или помощни хо
ризонтали. За разлика от основните хоризонтали, които се чер
таят с цяла линия, междинните хоризонтали се чертаят с пре
къснати линии. Така например, ако височината на сечението е

Фиг. 11.12

Фиг. 11.13
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lm, междинните хоризонтали, където е необходимо, се чертаят 
през 0,50 ш, а в някои случаи даже и през 0,25 ш.

Нека сега разгледаме основните форми на релефа, като най-напред се 
спрем на тези форми при възвишенията.

Фиг. 11.14

Фиг. 11.15

Горната част на възвишенията, както е известно, се нарича връх. Според 
формата им различаваме няколко вида върхове:

а. Куполен връх (фиг. 11.12). Той има приблизително сферична, заоблена 
форма с наклон от най-високата му точка във всички страни.

б. Продълговат връх (фиг. 11.13). Такива върхове се явяват при продъл
говати възвишения, най-високата част на които е почти хоризонтал на.

в. Плато (фиг. 11.14). Такива върхове се явяват при възвишения, най- 
високата част на които представлява хоризонтална площадка. При платото е 
характерна формената линия, която ограничава площадката. От платото излизат 
обикновено няколко водоразделни (НН) и няколко водосливни (ТТ) линии.
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На фиг. II. 16, на която е изобразена с хоризонтали една местност, се 
виждат най-добре връзките между отделните форми на релефа.
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И Л РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ВЪРХУ ТОПОГРАФСКИ ПЛАНОВЕ
И КАРТИ

При използуването на топографски карти и планове за про
учване или проектиране на пътища, жп. линии, хидротехнически 
съоръжения и др. се налага да се решават някои задачи върху 
картата или плана. Повечето от тези задачи се решават с помощта 
на така наречения триъгълник на наклона и на профилни три
ъгълници.

За да изясним същността на тези триъгълници, нека прие
мем, че имаме двата успоредни хоризонтала Нх и / / 2, които опре
делят една наклонена равнина, като през долния хоризонтал по
лагаме хоризонталната равнина Н0 (фиг. 11.17).

Ако през точката Л, която лежи на хоризонтала Нх, прека
раме вертикална равнина, перпендикулярна на двата хоризонтала, 
то тя ще пресече хоризонтала Н2 в точка 5. Нека точка А 9 да 
бъде ортогоналната проекция на точка А  върху хоризонталната 
равнина Н0. Точките Л, В  и А  образуват един правоъгълен три
ъгълник, който именно се нарича триъгълник на наклона. Еле
ментите на този триъгълник са:

1. Лиьията на най-големия наклон — това е хипотенузата А В .
2. Заложението — това е катетът A 'B —d> който представля

ва проекцията на линията на най-големия наклон върху хоризон
талната равнина.

3- Височината на сечението — катетът AA9= h .

4. Ъгълът на наклона— това е вертикалният ъгъл ЛЯД'=у 
на правата с най-големия наклон.

Между ъгъла на наклона, височината на сечението и зало
жението съществува следната зависимост:

Фиг. 11.17
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Всяка друга права, прекарана през точка А в наклонената 
равнина, получена от двата хоризонтала, ще сключва с хоризонтална- 
та равнина ъгъл, по-малък от у, т. е. от ъгъла на наклона на права
та с най-големия наклон, която се нарича стръмна права. Така 
например точката С от хоризонтала Й2 има превишение спрямо 
точка А, равно на височината на сечението, т. е. на превишение
то между точките А и В9 обаче наклоненото разстояние АС и за- 
ложението CAr~ dc  в този случай ще бъдат по-големи, а ъгълът 
на наклона ус— по-малък. Така образуваният триъгълник АА!С 
се нарича провален триъгълник. В този триъгълник имаме след
ната зависимост:

* h 
• » < = тс-

При решаването на задачи върху плановете или картите се 
използува още и така нареченият мащаб на заложението или 
график на наклона и затова обикновено в долното поле, най-ве
че на топографските карти, този график се дава отпечатан. Гра
фикът на наклона се построява по следния начин. На една пра
ва се нанасят девет еднакви деления, които се надписват от l g 
до 10g (фиг. 11.18). По-нататък в зависимост от наклоните на 
терена в съответния картен лист се нанасят още няколко еднак
ви по големина деления, всяко от които отговаря на 5g От вся
ко деление се издига перпендикуляр, на който се нанася в ма
щаба на картата заложението на съответния ъгъл на наклона, 
като за височина на сечението за наклони от I s до 10g обикно
вено се приема 10 m, а за наклони от 5g до 25g^ 5 0  m, както 
е във фиг. 11.18. Получените по този начин точки се съединяват

и се получават две криви на графиката на наклона — за по-малки

и за по-големи наклони.
Сега нека разгледаме някои задачи, които се решават върху 

план или карта.
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а. Определяне на надморската височина на точка
от картата или плана

Ако точката, на която ще определяме височината, лежи на някой хоризонтал ? 
очевидно тя има надморската височина на този хоризонтал. Така например точка 
В от фиг. 11.19 има надморска височина Н в  =510 т .

Ако обаче точката, на която трябва 
да се определи надморската височина, се 
намира между два хоризонтала, както е 
например точката С на фи*\ 11.19, тога
ва се постъпва по следния начин. През 
точката С се прокарва линията ab на най- 
големия наклон и се измерват разстоя
нията аС и ab. В този случай надморска
та височина на точката С ще бъде

- —

5Г0

н. 510 5 1 0 + 0 ,8 .1 0 = 5 1 8  ш.
1 ab

го

Най-често в практиката разстоянието 
аС се преценява на око. Фиг. II.19

б. Определяне на наклона на права от терена

Всеки наклон на права от терена може да се изрази или чрез самия ъгъл 
на наклона, или чрез така наречения процент на наклона.

Вече установихме, че ъгълът на наклона се определя по формулата

tg  Т = * у  -

Процентът на наклона, който означаваме обикновено с Р9 представлява пре
вишението h при хоризонтално разстояние 100 тп, т. е.

P = / l = t ? T. (ПЛ4)
100 d

или оттук
Р= 100 tg у.

С други думи, наклонът, изразен е проценти, е равен на тангенса от 
ъгъла на наклона, умножен със 100.

Във формула (II.14) имаме обратна зависимост:

tgT  =  s 100

т. е . , че тангенсът от ъгъла на наклона е равен на процента на наклона, 
разделен на 100.

Нека разгледаме д в а  п р и м е р а :
1. Ако искаме да определим ъгъла на най-големия наклон от точка А към 

хоризонтала с височина Н —510 ш (фиг. 11.19), трябва да прекараме най-късата 
права от точка А  към този хоризонтал (тази права е перпендикулярна на хори-
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зонтала) и така да получим точката А \ Тогава измерваме заложението d = A A '=  
=  95 m и понеже височината на сечението h е 10 ш, ще имаме

t g T = 4 - = - g =  0,1053.
а 9о

От таблицата за стойностите на тригонометричните функции намираме

7=6,682.

Този наклон, изразен в проценти, ще бъде

Я =  lOO.tg 7 =  Ю,53 %.

2. Нека да определим наклона в проценти на правата АВ (фиг. 11.19), ако 
заложението d=v4ZJ=190 m. Ще имаме

Р  =  lOO.tg т = 100 .-А = 1(ЮО_ 5 ,260/0.
s  1 d 190

Съшият наклон, представен като отношение, ще бъде

t g T =  ш ^ 0 ’ 0 5 2 6 -

За тази стойност на tg 7 от съответната таблица ще намерим

7=3,342.
Подобни задачи могат да се решават много лесно с помощта на графика на 

наклона. В такива случаи наклонът се определя, като с пергел се измерва зало
жението между съответните две точки. С така разтворения пергел се намира 
същото заложение по графика на наклона и тогава по хоризонталната права се 
отчита съответният ъгъл на наклона. При по-малки наклони се използува долната 
крива, като заложението се измерва при ft=10 ш. Така например при заложение 
аЪ (фиг. 11.19) получаваме ъгъл на наклона 7 = 5 ,40s .

При по-големи наклони се измерва заложението при /t= 50 т ,  т. е. между 
пет хоризонтала. Така например при такова заложение наклонът е 7 = 12g (виж 
фиг. 11.18).

в. Определяне по картата на линия с определен наклон

Нека да прекараме от точка Л, лежаща на хоризонтал 514 (фиг. 11.20), ос 
на път с определен наклон, например 7 = 42, Тъй като височината на сечението 
е / i= l  ш, за заложението ще имаме

d = J l- . —h.ctg'[ — ctg т- 
tgT

От таблицата за стойностите на тригонометричните функции намираме ctg 42=  
=  15,9. Следователно за заложението ще имаме d = 15 ,9  ш.

Тогава с пергел при разтвор, равен на заложението в съответния мащаб 
на плана, от точка А се описва дъга, която в общия случай ще пресече съ
седния хоризонтал 515 в две точки Ьг и Ъг% От това следва, че линията с 
дадения наклон може да се прекара'в две направления. След това от точките 

и Ь2 по същия начин могат да се получат по две нови точки и т. н. Но
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ако приемем по направление на точка само левите точки — ci9 и т. н 
и по направление на точка Ъг само десните точки — сй, й2 и т. и . , ще по 
лучим два проекта за ос на пътя с дадения наклон.

520
519
518
517
516
515

519

Фиг. 11.20

г. Изчисляване на дължината на път между две точки
при даден постоянен наклон

Нека са дадени двете точки А и В с височина Иа = 505 ш и И в  —550 ш. 
Иска се да се изчисли дължината на пътя между тези точки при наклони при
мерно 3 и 5% .

Тъй като превишението между двете точки е 45 ш, при наклон 3%  за 
дължината на пътя ще имаме

За да получим профил на релефа по дадена линия от земната повърхни
на, приемаме, че по тази линия минава вертикална равнина. Изображението 
на въпроената линия върху вертикална равнина се нарича профил. Постро
яването на профили е необходимо при проектиране на пътища, жп. линии, 
канали, електропроводи, въжени линии и д р . , както и при определяне види
мостта между две точки. Профилите могат да се построяват, когато разпо
лагаме с план или карта, в които релефът е изобразен с хоризонтали.

При построяването на профили обикновено се използуват два мащаба — 
хоризонтален (за нанасяне на хоризонталните разстояния, който е еднакъв

/1==— -— =  1500 т ,  3
а при наклон 5%  за дължината 1.г ще получим

д. Построяване на профили
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с мащаба на дадения план или карта) и вертикален (който обикновено е 10 
или повече пъти по-едър от хоризонталния мащаб).

Построяването на профил по дадена права А В  се извършва но следния 
начин (фиг. 11.21). Върху плана или картата по правата АВ  полагаме ивица

Фиг. 11.21

хартия, по която отбелязваме всички пресечни точки на правата с отделните 
хоризонтали, а също така и най-високите и най-ниските точки от терена по 
положения профил, като същевременно върху ивицата надписваме съответните 
височини на хоризонталите и на отбелязалите най-високи и най-ниски точки. 
След това върху лист хартия прекарваме успоредни прави A1BV A2Bit А3В3 
и т. н. през всеки 2, 4 или 5 ш в зависимост от мащаба на височините, кои
то приемаме. Поставяме ивицата хартия по правата АгВх и пренасяме върху 
нея отбелязаните върху ивицата пресечни точки. От така пренесените точки 
вдигаме перпендикуляр до съответната на хоризонтала успоредна права. Кат о 
съединим с плавна крива така получените точки, ще получим искания 
профил.

Много по-практично е, ако построяването на профили се извършва вър
ху милиметрова хартия. В този случай отпада пренасянето на пресечните 
точки с ивица хартия, прекарването на успоредни прави и вдигането на 
перпендикуляри.

При построяването на профил по продължението на път, жп. линия, ка
нал или друга крива линия кривата линия се разделя на отсечки, които мо
га® да се приемат за прави и които след това се пренасят върху профилна- 
та права
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е. Определяне на водосборни площи

При проектирането на мостове, водостоци, язовири и др. е необходимо да
се установят площите на водосборните басейни от карта, в която релефът е из
образен с хоризонтали*

За пример нека определим площта на водосборния басейн на водите, кои
то преминават под моста А  (фиг. 11*22.). Границата на водосборния басейн се 
получава, като прекараме затворена пунктирана линия по направление на най- 
големия наклон, т. е. винаги перпендикулярно на хоризонталите, като започнем 
от точката А и завършим пак в нея. Както се вижда от фигурата, граничната 
линия минава през точките А , В , С, D, Н, Е, F, А, й то обикновено по водо
делни линии, което е означено с противоположни стрелки. Площта на водосбор
ния басейн, след като се изчертае по този начин неговата граница, се определя 
най-често с планиметър, с който ще се запознаем по-нататък. При това опреде
ляне не е нужна голяма точност, тъй като останалите елементи (количество на 
валежите, коефициенти на изпаряване и попиване и др.), с които се изчислява 
количеството вода, се дават доста неточно.

Плановете и картите могат да се използуват още за реша
ване на редица задачи и на самата местност.

За тази гцел е необходимо картата да бъде ориентирана. 
Ориентирането може да се извърши по дадена линия, с бусолен 
инструмент и т. н.

Ориентирането по дадена линия се извършва с помощта на ясно видима 
права на местността, изобразена и на картата, като например прав път, просека.

Фиг. 11.22
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права, която съединява два характерни обекта и др. След като намерим такава 
линия, заставаме, ако линията е наблизо, на една точка от линията на местността 
поставяме картата в хоризонтално положение и я въртим дотогава, докато лини
ята на картата приеме направление съответно на същата на местността. С това 
картата е ориентирана.

По картата може да се определи и мястото, където се нами
раме на местността или, както се казва, точката на стоене.

Когато точката на стоене е някой определен, характерен предмет, като 
например кръстопът, мост, чешма, отделно дърво и д р ., или характерна теренна 
точка — връх, седловина, яма, определянето й се извършва лесно на самата кар
та. Тогава така определената точка на стоене улеснява и ориентирането на кар
тата.

В случаите, когато точката на стоене не представлява характерен местен 
предмет или теренна форма, но картата е ориентирана по един от вече разгледа
ните начини, тогава се постъпва по следния начин.

Избират се два лесно видими, характерни предмета на местността, изобра
зени и на картата. С помощта на линийка или молив, поставени на ориентира
ната карта, се визира към двете точки, като се прочертават съответните посоки. 
Точката на пресичането на двете посоки ни дава търсената точка на стоене.

II.5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩИ

Трябва да се отбележи, че под площ (или лице) на дадена 
фигура се разбира площта на хоризонталната проекция на та
зи фигура, а не действителната площ на фигурата по земната 
повърхнина с нейните наклони и гънки.

Определянето на площите може да се извършва чрез изчис
ление по данни, получени непосредствено или посредствено от 
измервания на терена или като се използуват за тази цел плано
ве или карти.

1. Определяне на площи чрез изчисление по данни, 
получени от измервания на терена

Измерените за изчисляване на площи данни са обикновено 
дължини и само в някои случаи и ъгли. При това определяне 
могат да се използуват само фигури, ограничени с прави. Тези 
фигури, най-често са триъгълници, четириъгълници или много
ъгълници. Ако някоя от границите е крива линия, такава гра
ница още при измерването може да се приеме с достатъчни 
точност за начупена линия. По този начин фигурата се превръ
ща в многоъгълник.

Площите на многоъгълниците се изчисляват, като още при 
измерването на местността те се разлагат на триъгълници и че
тириъгълници и сумата от площите им дава общата площ на 
многоъгълника.
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Трябва да отбележим, че в геодезията е прието в повечето слу
чаи да се изчисляват двойните площи на фигурите.

2. Определяне на площи по данни, измерени от план
или карта

При определяне на площи на фигури от план или карта 
трябва да се има пред вид, че не се получават действителните 
им площи, а площите на фигурите в съответния мащаб на плана
или картата. л ЛА

Така например, ако планът или картата е в мащао 1: т 9
действителната площ на фигурата ще бъде

От това следва, че на 1 cm2 от план в мащаб 1:500 отгова
рят 25 ш2 действителна площ, а в мащаб 1:1000 100 ш2 и т. н.

При определяне площите на фигури от план или карта
различаваме два случая: _

а) когато фигурите са с праволинейни граници и о) когато
фигурите са с криволинейни граници. ^

Фигури, ограничени с праволинейни граници, е най-целесъоо-
разно да бъдат разложени на триъгълници, трапеци или други 
прости геометрични фигури, на които се измерват с мащабна ли
нийка необходимите елементи, а изчислението се извършва по
познатите формули.

У г”п.

Фиг. 11.23

Площта на фигури, ограничени с криви, се определя, като се 
прекарат през фигурата успоредни прави, отстоящи една от дру
га на равни разстояния, и то с такава гъстота, че отсечените 
части от кривата между всеки две съседни успоредни прави да
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могат да се приемат за прави линии. За изчисляване на площта 
в този случай се използуват така наречените трапецни формули.

Ако във фиг. 11.23 означим дължините на успоредните прави 
съответно с аъ я2, . . . ,  ап , за площта на фигурата без двата сег
мента ще имаме

U 1а1 +  ап , \
I 2 "Т 4“ 1

3. Определяне на площи от план или карта 
с помощни средства

Помощните средства, които се използуват за определяне на 
площи от планове или карти, се наричат планиметри. С тях може 
да се определи търсената площ с някои допълнителни изчисле
ния или пък да се получи направо.

Различаваме следните видове планиметри;
Квадратен планиметър, който е най-простият от тези по

мощни средства. Той представлява квадратна мрежа, гравирана 
върху стъкло или нанесена върху целулоид или друга прозрачна 
материя. Квадратчетата от мрежата при даден мащаб имат опре
делена площ. Площта на неправилна фигура се определя чрез 
него, като се сумира площта на целите квадратчета и на 
непълните квадратчета, покрити от фигурата.

Полярен планиметър (фиг. 11.24). Той се състои от следните 
две основни части, показани схематично на фиг. 11.25: полярно ра
мо ВР  с дължина а и обходно рамо ВО с дължина Ь. Двете ра
мена са свързани помежду си чрез вертикалната ос В , така че 
взаимното им положение да може да се изменя. В точка Р  се

Фиг. 11.24

намира тежест с игла надолу, която при планиметриране се за
божда в хартията на плана. По този начин точката Р  става непо
движна, поради което се нарича полюс на планиметъра. На сво
бодния край на обходното рамо в точка О е поставено верти
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кално острие, с което се обхождат границите на фигурите, опре
делени за планиметриране.

По продължение на обходното рамо близо до вертикалната 
ос Д  на разстояние с от нея, на ос, успоредна на обходното ра

мо, е поставено цилиндрично колелце С, по обиколката на което 
са нанесени 100 деления. Чрез поставения непосредствено до ко
лелцето нониус могат да се отчитат и хилядни части от обикол
ката. Освен това колелцето е свързано чрез безконечен винт с
малък диск, върху които се отчитат целите завъртвания на ко
лелцето. По този начин отчетите по планиметъра се получават 
четирицифрени.

При планиметриране планиметърът се поставя върху дадения 
план. При това положение той се опира на три точки — полюса 
Я, острието О и колелцето С. При обхождане с острието О на 
границите на фигурата, чиято площ трябва да се определи, ко
лелцето се върти около своята ос върху равнината на дадения 
план. Ако отчетем положението на колелцето преди започване 
на обхождането и след завършването му, от разликата между 
двата отчета може да се получи направо площта на обходената 
фигура.

Основното уравнение за определяне на площи с полярен 
планиметър при полюс Я вън от фигурата е

където k е константа за даден планиметър.
По тази формула се получават площи без оглед на мащаба 

на плана, т. е. в мащаб 1:1. За да получим площите в дадения

Фиг. 11.25

S = k(n 2—Oj), (11.15)
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мащаб на плана, ще трябва да умножим още с М2 {М е мащаб
ното число), т. е.

S = k . M2(n2—n1)= km (n2— nx)t (11.16)

където km е константата на планиметъра за определен мащаб.
Както се вижда от формули (11.15) и (11.16), константата k 

представлява площта в плана, която отговаря на едно деление, 
отчетено по нониуса, а константата km — действителната площ, 
отговаряща също на едно деление, т. е. взет е пред вид и ма
щабът на плана.

За да се получат кръгли стойности за константата km при 
различните мащаби, в повечето планиметри дължината на обход- 
ното рамо е променлива. При такива планиметри обходното рамо
се състои от две части (фиг. 11.26). На едната част, която може
да се втиква или изважда от другата (и по този начин да се на
малява или увеличава дължината на рамото), са нанесени деле
ния. Към всеки такъв планиметър е дадена табличка, в която са 
посочени различните дължини на обходното рамо и съответните 
стойности на константите k  и km за най-често употребяваните

мащаби.
Ако към планиметъра 

не е дадена такава таб
личка, определянето на не
говите константи се из
вършва чрез обхождане 
на фигури с известна площ. 
Най-често за тази цел се 
използуват така наречени
те контролни линийки, кои
то обикновено са придаде
ни към всеки планиметър. 
Контролните линийки 
(фиг. 11.27) имат в единия 
си край отдолу игла, коя
то при използуване на ли
нийката се забива в хар
тията, а отгоре една или 
обикновено няколко дуп

чици, в които може да се постави острието на планиметъра. 
При пълно завъртане на линийката се получават кръгове с опре
делени площи.

Контролните линийки се използуват също така и за проверка 
на посочените в табличката константи, ако такава табличка е да
дена към планиметъра.

Тази проверка може да се извърши и чрез планиметриране 
на квадрат с определена дължина на страната.

Л  J
П ГМ J 1*1 ггрг 111111Т115

Фиг. 11-26

ч

S r

о-

Фиг. 11.27
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Основното уравнение за определяне на площи с полярен 
планиметър при полюс вътре във фигурата е

< S k ( j l 2 ---

Стойността на константата К  обикновено е дадена в табличката 
към планиметъра. Ако такава табличка липсва, стойността и иа 
тази константа може да се определи чрез обхождане на фигури 
с известни площи при полюс вътре във фигурите.

С полярния планиметър обикновено се работи при полюс вън 
от фигурата, тъй като по този начин се получават по-точни ре
зултати. Когато трябва да се планиметрират големи фигури, които 
не могат да се обходят при полюс вън от фигурата, за препо
ръчване е те да бъдат разделени на няколко по-малки. Чрез съ
биране на площите на съответните малки фигури се получават 
площите на големите фигури.

За да се остранят някои инструментални грешки, работи се 
при двете положения на планиметъра — при полюс отдясно и 
полюс отляво. Средноаритметичното от площите, получени при об
хождане на дадена фигура при двете положения, е освободено 
от влиянието на тези грешки.

За да се получат добри резултати, необходимо е планиме- 
трирането да се извършва върху хоризонтирана маса, с добре 
изпънат и почистен план (карта). Планиметърът трябва да се по
стави така, че обхождането на фигурата да може да се извърши 
без затруднение. За тази цел най-добре е да, поставим предвари
телно острието на планиметъра приблизително в средата на фи
гурата. При това положение поставяме- полюса на планиметъра 
така, че двете рамена да са взаимно перпендикулярни. След това 
грубо (бързо) с обхожда фигурата, за да се провери дали плани
метърът действително е добре разположен. Най-добре е обхож
дането на фигурата да се започне от една характерна точка. 
Обикновено се правят две обхождания — едното по посока на 
часовниковата стрелка, а второто — по обратна посока. Когато 
се планиметрират фигури, заградени с прави, по-точни резултати 
се получават при придвижване на острието по правите със сво- 
бодна ръка, а не покрай предварително поставена линийка.

У нас е установено площите да се определят по два пъти. 
Допустимата разлика между двата резултата се дава от форму
лата

dS= 0,0004MyjS+ 0,0003 S, 

където М  е мащабното число, а 5  — съответната площ.
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II.6. НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ И КАРТИ

а

Фиг. 11.28

В много случаи на инженерната практика има нужда от пла
нове в мащаби, различни от мащаба на оригиналния план. Таки
ва планове могат да бъдат получени чрез ново нанасяне на из

мерените данни и изчертаване в иска
ния мащаб. Това обаче изисква много 
време и много труд. Ето защо оригинал
ните планове могат да бъдат намалени 
или увеличени направо или по фотомеха- 
ничен или само по механичен начин.

При фотомеханичния начин се из
ползуват така наречените репродук
ционни апарати, чрез които се получа
ват по фотографен път намалени или 
увеличени образи на оригиналния план.

При механичния начин се използу
ват различни средства за намаляване 
или увеличаване на плановете.

Едно от най-простите средства за 
тази цел е така нареченият редук
ционен или пропорционален пергел 
(фиг. 11.28). Той се състои от две ра
мена с прорези в средата, по които 
може да се мести затегателнкят винт 

С и да се затяга на определен мащаб. Така например при нама
ляване на план с остриетата ВС се отмерват отсечките от ори
гиналния план, а с остриетата ab тези отсечки се намаляват в
новия план в по-дребен мащаб.

Голямо приложение за намаляване или увеличаване на плано
вете намира така нареченият пантограф (фиг. 11.29).

Всеки пантограф се състои от четири пръта, свъсзани с шарнири в четири 
точки, които образуват един паралелограм със страни d \\ х  (фиг. 11.30). Рлмото 
ВС може да се измества по рамената А В и PC. като винаги остава успоредно 
на рамото РА . Разстоянието между рамената ВС и РА, което се изменя съот
ветно с изместването на рамото А В* означаваме с лг. Точкага Р, която предста
влява полюса на пантографа, има отдолу игла. При работа иглата се забива вър
ху масата и по този начин тя остава неподвижна, т. е. пантографът се върти 
около нея. Рамото А В продължава и след точката В и на разстояние d от точ
ката А е поставено острието / / .  С това острие се обикаля фигурата, която ще 
се намалява. Ако съединим точките Р  и Н. т. е. полюса и острието, правата 
РН  ще пресича рамото ВС в точката Т, където е поставен молив, за да се из- 
чертава умаленият образ на плана.

Намалението за всеки пантограф се определя от отношението х : d. Понеже 
разстоянието d за даден пантограф е постоянно, а разстоянието х  се мени чрез 
изместване на рамото ВС и молива Т по това рамо, намалението, което се по
лучава, зависи само от разстоянието х . Така например, ако за даден пантограф 
rf=800 шш, за да получим намаление 1 :2 , трябва

х  1 d
~ d ~ ~ ^T или ЛГ 400 шш
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Следователно, за да получим намаление 1 : 2, трябва да поставим рамото ВС 
от точките Р и А и точката Т  от точка С на разстояние лг=400 mm.

За да не се изчислява всеки път разстоянието х, върху рамената А В* PC 
и СВ са означени с черти и надписани съответните намаления.

Фиг. 11.29

А
- О

зг

с

-Г

Л

•-J "J

Н 1"

Фиг. 11-30

i 7

Както видяхме, когато се намалява с пантографа, острието се намира в точ
ката У/, а моливът — в точката Т, При увеличаване местата се разменят: в точ
ката Н се поставя моливът, а в точката Т — острието.

С пантограф могат да се пренасят в 
умаления план освен отделни парцели с>
(обекти) и хоризонтали или други криви 
линии, като пътища, реки и др. Това се 
извършва, като острието непрекъснато се 
движи по съответния хоризонтал или дру
га крива линия, а моливът, съответно 
натиснат, чертае върху умаления план.

При работа е пантограф върху хар- ~ _ г  
тията, на която се чертае умаленият план, 
обикновено предварително се нанася ко
ординатна та мрежа, съответно умалена.
С това се дава възможност при пантогра- 
фирането постоянно да се проверява да
ли при поставено острие във върховете 
на координатната мрежа от оригиналния 
план моливът идва в съответните върхове 
на мрежата от умаления план.

Накрая трябва да се отбележи, че за препоръчване е д а  с е  и з б я г в а  
у в е л и ч е н и е  на оригинален план, тъй като грешките, с които са натоваре
ни различните подробности в този план, ще бъдат съответно увеличени в уве
личения план.
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ГЛАВА Ш

ТЕОРИЯ НА ГРЕШКИТЕ И ИЗРАВНЕНИЕ
НА ПРЕКИ ИЗМЕРВАНИЯ

IJM. ВИДОВЕ ГРЕШКИ И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА

Всички измервания, извършени даже и с най-голямо внима
ние с най-точни инструменти, от най-опитни оператори и при 
най-благоприятни условия, винаги са натоварени с грешки.

Причините, които предизвикват грешките в измерванията, са 
много: несъвършенството на човешките сетивни органи, несъвър
шенството на употребяваните при измерванията инструменти и 
най-сетне външните условия състоянието на въздуха, измене
нието на температурата и др.

Влиянието от всички тези причини се сумира и дава обща
та грешка йа всяко измерване.

Според произхода и тяхното въздействие грешките се делят 
на груби, систематични и случайни.

Грубите грешки са резултат на недостатъчно внимание при 
извършване на измерванията. В повечето случаи те са по-големи 
по стойност от очакваните грешки при съответното измерване.

Така например груби грешки от незаписване на цяла лента 
или ролетка при измерване иа дължини, от визиране към погре
шен сигнал при измерване на ъгли, от нехоризонтиране на либе
лата при нивелация и т. н.

Освен прн измерванията и записването на резултатите груби 
грешки се явяват и при изчисленията, например от неправилно 
извършване на алгебрично действие, от неправилно поставяне на 
десетичния знак и др.

Макар че грубите грешки се дължат само на невнимание, 
трябва да се подчертае, че и при най-внимателна и най-добра ра
бота те не са изключени. Ето защо измерванията и изчисленията 
трябва да бъдат така извършвани, че всяка груба грешка да бъ
де навреме открита и елиминирана. За тази цел се извършват не
обходимите к о н т р о л н и  и з м е р в а н и я ,  съответно изчисления.

Тъй като по начало всички измервания и изчисления се про
веряват, приема се, че резултатите от измерванията и изчи
сленията не съдържат груби грешки.

Систематичните грешки произхождат от определени източ
ници и имат закономерен характер. Тяхното основно свойство е, 
че са винаги в определена посока, т. е. при определени условия 
те имат само положителен или само отрицателен знак. Те могат 

а бъдат поделени на систематични грешки с постоянна стойност, 
систематични грешки със закономерно променлива стойност и 
систематични грешки с непостоянна стойност.

Систематичните грешки с постоянна стойност са независи- 
от големината на измерваната величина. Такива грешки семи
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явяват при измерване на ъгли, които имат една и съща обща 
посока и тази посока е означена неточно и т. н.

Систематичните грешки със закономерно променлива стой
ност се подчиняват на определено правило. Такива грешки се 
явяват например при измерване на ъгли — когато хоризонтална- 
та ос на теодолита не е строго хоризонтална и др.

Систематичните грешки с нет спгоянна стойност, както 
всички систематични грешки, имат винаги определен знак, но 
стойността им е неопределена — ту по-голяма, ту по-малка. Та
кива грешки се явяват например при измерване на дължини вслед
ствие на неточно поставяне на мерния уред в посока на правата и т. н.

Систематичните грешки с постоянна или закономерно про
менлива стойност биват изключвани от резултатите на измерва
нията чрез използуване на съответен метод на измерване или 
чрез въвеждане на поправки.

Систематичните грешки с непостоянна стойност не могат да 
бъдат отстранени напълно. Чрез по-голямо внимание и чрез под
биране на подходящи методи на работа тези грешки трябва да 
се доведат до стойности, които практически да не влияят вър
ху получените резултати.

Случайните (неизбежните) грешки са продукт на случайност
та. Те са ту положителни, ту отрицателни. Определянето на тях- 
ната големина и знак е невъзможно, поради което е невъзмож
но и отстраняването им от резултатите на измерванията.

Като източници на случайните грешки се явяват най-разно
образни причини, които могат да действуват поотделно или съв
местно. По такъв начин се явяват общите случайни грешки, съ
ставени от отделни елементарни грешки. Така например общата 
случайна грешка при измерване на ъгли се състои от отделните 
елементарни грешки при центриране на теодолита, при центрира
не на сигналите, при хоризонтиране на теодолита, при насочване 
на вертикалната нишка от нишковия кр4>ст върху сигнала, при 
отчитане по хоризонталния кръг и т. н. Елементарните грешки 
обикновено са с различни знаци, поради което в по-голяма или 
по-малка степен те се компенсират и стойността на общата 
случайна грешка най-често е малка.

От множеството извършени измервания е установено, че слу
чайните грешки се характеризират със следните свойства:

1. Положителните и отрицателните случайни грешки с 
еднаква абсолютни стойност се явяват еднакво често, т. е. те 
са с еднаква вероятност.

2. По-малките по абсолютни стойншп случайни грешки се 
явяват по-често от по-големите, т. е. по-малките грешки са по- 
вероятни от по-големите.

3. При определени условия на измерване (определени инст
рументи, методи, време и др.) случайните грешки не могат
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да надвишат по абсолютни стойност известна максимални 
граница.

4. Средното аритметично от случайните грешки на из
мервания с еднаква точност на една и съща величина се стре
ми към нула при неограничено нарастване на броя на измер
ванията.

Предмет на теорията на грешките и на методите на изравне
ние са с а м о  с л у ч а й н и т е  г р е ш к и ,  като се приема, че от 
резултатите на измерванията са отстранени грубите и система
тичните грешки.

II 1.2. КРИТЕРИИ (МЕРКИ) ЗА ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА

За точността на дадена група от измервания може да се съ
ди по грешките на отделните измервания. Практически това оба
че е неудобно, тъй йато при п отделни измервания трябва да се 
преглеждат и преценяват п отделни грешки. Особено трудно е 
сравняването по точност на една група с друга.

За лесното преценяване точността на отделни групи от из
мервания н за удобното сравняване на една група с друга са 
въведени следните критерии или, както се наричат още, мерки
за точност: вероятна грешка г, средна линеина грешка s и сред
на квадратна грешка т.

Вероятната грешка г е тази, която разделя случайните 
грешки в една група от измервания на две равни части, като по
ловината от случайните грешки по абсолютна стойност са по-го- 
лемн от вероятната грешка, а другата половина — по-малки.

Средната линейна грешка s (средната аритметична греш
ка) се изчислява по формулата

където jejz е абсолютната стойност на истинската грешка на от
делно измерване в дадена група, п — броят на отделните измер
вания, а скобите [ ] в теорията на грешките означават сума.

Средната квадратна грешка т се изчислява по формулата

От тези мерки за точност вероятната грешка има най-съще
ствени недостатъци.

Средната квадратна грешка по стойност е по-голяма от 
средната аритметична и следователно в това отношение тя се 
явява по-строга мярка. Независимо от това средната квадратна

hl-f-N+ * * • +IM  11=11
п
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грешка е и по-добра, по-точна мярка за точността, защото при 
нея се взема пред вид и самото разсейване на грешките.

Поради това в почти всички страни като мярка на точност 
се използува средната квадратна грешка, която обикновено се 
нарича само средна грешка.

При измерване на дължини средната квадратна грешка не 
може да характеризира напълно постигнатата точност на измер
ванията. Така например, ако средната грешка на измерена дъл
жина е 1 mm, още не може да се говори за точно или неточно 
измерване. Необходимо е да се знае и стойността на измерената 
дължина и да се изчисли така наречената относителна грешка р.

Относителната грешка представлява отношението на средна
та квадратна грешка към измерената дължина, т. е. относи
телната грешка е средната квадратна грешка на единица измере
на дължина:

т

За удобство е прието това отношение да се изразява с дроб, 
която има за числител единица.

Резултатите от измерванията се контролират с така наречена
та допустима грешка, която се определя въз основа на третото 
свойство на случайните грешки. Обикновено тя има трикратна 
стойност на средната квадратна грешка на съответното измерва
не, т. е.

Д=3 т.

III.3. ПРЕДАВАНЕ (РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ) НА ГРЕШКИТЕ

В геодезическата практика се явяват случаи, когато някоя 
търсена величина не може да бъде определена чрез непосредст
вено измерване. В такива случаи тази величина може да бъде оп
ределена като функция от няколко други непосредствено измере
ни величини.

Така например разстоянието х  (фиг. III. 1) не може да бъде 
измерено непосредствено поради реката, която тече между точ
ките А и В. За да се определи това разстояние, измерват се дъл
жината а и ъглите р и у и тогава

sinr
Y  =  П  4

s i n ( f i + T )  ’

т. е. разстоянието х  е функция на страната а и ъглите р и у.
Тъй като величините а, р и у са измерени, те са натоварени с 

грешки, т. е. всяка от тях има определена средна грешка. Тези 
грешки несъмнено оказват своето влияние върху точността на 
търсеното разстояние х . Следователно тук се явява въпросът как
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се предават грешките на измерените величини върху изчислява
ните от тях величини, или, по-точно казано, как може да се оп
редели средната грешка на функция от измерени, независими ед
на от друга величини, когато са дадени средните грешки на не

зависимите величини.
Нека е дадена функцията 

от най-общ вид

У .АДъ -̂ 2» •

където с л\, х2, . . . , х п са оз
начени истинските стойности на 
измерваните величини.

Ако в тази функция замес
тим истинските стойности л1»

Фиг. III-1 със съответните изме-

функцията у  ще получим друга
рени стойности /,/*, 

стойност :
. , Iт за

Л = /(Л . As* . * ‘ , О
Разликата

Е=У-У1
представлява истинската грешка на функцията 

От друга страна, имаме

/(-Y1, Х2> . . - » A'n)= /(/i+£1? -
където eXl е2, . . . , s,zca истинските грешки на измерените вели
чини.

Ако лявата страна на горното равенство развием по Тейлор 
(Taylor), като при това развитие се задоволим само с членовете 
от първа степен, тъй като истинските грешки е2, . . . , е-я са 
малки по стойност, ще имаме

У Ж ,  Aft .  - I -

+ (
Of
д Х ) •п I

ИЛИ

О х Х  • 61 + (  д х 2),  • £2 +  •
Of
дх . еIV

п I

Оттук получаваме истинската грешка на функцията

=У~УГ-~( Е1 -Ь
( Ч  ■  -

+  . —  ) ЕОх).- (Ш.2)
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Съгласно формула (III.1) за средната квадратна грешка на 
функцията у  имаме

I i mШу = у  -п

Ако заместим в III.1 стойността на Е от III.2 и след извест
ни преобразувания ще получим

т у ' ( - з У  ; ) / » :+ ■  • • <п ,л>

където

i n ,  =  ’ 1 г ' £ / 1
I  1£ /  £

Равенство (III.3) изразява общия случаи на предаване на 
средни грешки и то характеризира така наречения в теорията на 
грешките закон за предаване (разпространяване) на грешките.

Да разгледаме някои частни случаи за предаване на грешки при функции» 
конто намират приложение в геодезическата практика.

]. Изчислената величина v се получава, като се умножи измерената величи
на х  с известна константа ky т. е.

у; k . х  .

Величината х  е измерена със средна грешка т.
Съгласно равенство (1П.З) за т и л  случай пи пмга:

т =  l у k'zm- мкт  . (Ш.За )

2. Изчислената величина у  се п лучачл кат) а к с з р п ш  с>>р ;п :пм 'р ч г ь
те величини x v х>, . . . „ х  , т. е.

У ̂  ±х1±х2 t . . . Ьхп*
И тук величините лг,, х>, . . . ,х  са измерени съответно със средни грешк 
mv m2> .  .  .  ,

Съгласно равенство (IIL3) за този случай ще имаме

ту —   0  \

- Г-^ т\-\т,<г . . . j m;t \ J  |/н-|

3. Линейната функция

в която величините kv k2t . . . , k са известни константи, а величините 
x v х.г, . . . , х  са измерени съответно със средни грешки mv w% . . . , т п 
съгласно равенство (III.3) ще има средна грешка

rny  + yj k*m~+ к\т\ +  . . . +  к^тп - ±  у/!*2'"'! • (ШЛб )
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IH.4. ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАНИЯ С ЕДНАКВА ТОЧНОСТ

Нека дадена величина, чиято истинска стойност е X, е из
мерена непосредствено п пъти при едни и същи условия и с 
едни и същи инструменти, т. е. с еднаква точност. Получените 
стойности от отделните измервания да бъдат 1и /2, . . . , 1п,

Да определим изравнената стойност х  на дадената величина, 
като използуваме метода на най-малките квадрати.

Изравнената стойност се получава, като към измерените 
стойности прибавим съответни поправки, т. е.

x — ti +Vi .

Оттук получаваме така наречените уравнения на поправките
Vi = х —It . (Ш.4)

Съгласно основното изискване на метода на най-малките 
квадрати сумата от квадратите на поправките трябва да бъде 
минимум, т. е.

vl + vl+  • • • + vl= [vv\ min. (Ш.5)

Ако се заместят в това равенство стойностите на поправки
те от равенстЕО (HI.4), получава се

— •  *  •  +(х — 1пУ = тт.

Това изискване ще бъде спазено, ако първата производна на 
уравнението е равна на нула, или

Оттук
2(х — /1) + 2(а’ — • • Т"2(а' — 1п)—0.

(х —/.Д-р - • - -1- (-V — /Л) =  0 (III.6)
или

п . х — (Iх-\-L-\~ . . . "Т/д)—0,
откъдето се получава

(Ш.7)

От този израз се вижда, че изравнената стойност на една 
величина, измерена неколкократно с еднаква точност, е равна на 
средното аритметично от измерените стойности-

От равенство (III.6), като вземем пред вид равенство (III.5), 
получаваме

«1+ tvT  • * • + 0 „ Н ? ]= о ,
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т. е. сумата ат поправките за дадена редица измервания с ед
наква точност на една величина е винаги равна на нула.

Горното равенство се използува за проверка при изчислява
не на изравнените стойности на измерените величини.

Както видяхме, като критерий за точността на измерванията 
обикновено се използува средната квадратна грешка. В случая, 
който разглеждаме, трябва да установим не само средната греш
ка на отделно измерване /я, но също така и средната грешка М 
на изравнената стойност, т. е. на средното аритметично х .

Равенство (Ш.7) за средното аритметично х  може да бъде 
представено още в следния вид:

А‘= ~п ‘ ^  (Ш.8)

където я, както е известно, означава броя на измерванията и за 
даден случай е постоянно число. Тогава

М =  7= - ,  (III.9)у 11
т. е. средната квадратна грешка на средното аритметично е
V п пъти по-малка от средната квадратна грешка на отдел
но измерване.

Средната квадратна грешка на средното аритметично е кри
терий за точността на резултата от дадена редица измервания. 
Тази грешка показва в каква степен е отслабено влиянието на 
случайните грешки по пътя на многократните измервания.

От равенство (III.9) се вижда, че за да се изчис-ти стойност
та на средната грешка на средното аритметично М , е необходи
мо да се знае средната грешка на отделното измерване т. 
Съгласно равенство (III.1) за средната грешка т имаме

т. е. за получаването й трябва да се знаят истинските грешки на 
отделните измервания. В действителност обаче истинските греш
ки, с изключение само на някои отделни случаи, остават неизве
стни. Ето защо за изчисляване на средната грешка на отделното 
измерване т, а оттук и на средната грешка на средното арит
метично М  ще трябва да потърсим друг начин, като използуваме 
за целта поправките v,

В теорията на грешките под истинска грешка е на дадено 
измерване е прието да се разбира разликата между истинската 
стойност X  на съответната величина и нейната измерена стой
ност /, т. е.
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От друга страна, за поправките съгласно равенство (III.4) 
имаме

След известни преобразувания ще получим окончателния 
израз за средната грешка на отделно измерване

Като заместим в равенство (III.9) стойността на /п, ще по
лучим за средната грешка на средното аритметично

При измервания с еднаква точност средното аритметично от 
всички измервания представлява най-вероятната изравнена стойност 
на измерената величина. С други думи, резултатите от такива из
мервания влияят в еднаква степен върху окончателната стойност 
на измерената величина, т. е. както е прието да се казва, те са 
еднакво сигурни, (надеждни).

При измервания с различна точност обаче резултатите от тях 
са с различна надеждност, а следователно и с различно влияние 
върху окончателната стойност на измерената величина. При такива 
измервания по-точните от тях, т. е. по-надеждните, ще окажат 
безспорно по-голямо влияние върху окончателната стойност на 
измерената величина, отколкото ио-неточните, т. е. тези с по-малка 
надеждност.

За получаване на най-вероятната стойност при измервания с 
различна точност трябва следователно да се вземе пред вид на
деждността на всяко отделно измерване. За maiu цел надеждност
та на всяко измерване се изразява с число, което наричаме те
жест на измерването. Тежестта е толкова по-голяма, колкото е 
по-точно измерването.

Точността на всяко отделно измерване, както видяхме, се 
изразява чрез неговата средна грешка. Колкото е по-малка сред
ната грешка на дадено измерване, толкова това измерване е с по-голя
ма точност, толкова то е по-надеждно и толкова неговата тежест 
е по-голяма. Тежестта на всяко измерване се приема обратни 
пропорционални на квадрата от съответната му средна греш
ка. Така например, ако дадени измервания имат съответно средни 
грешки тъ т2, . . тп, тогава тежестите р на тези измервания ще 
бъдат

111.5. ТЕЖЕСТ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

k к к



където k представлява коефициент иа пропорционалността. Тъй 
като за изразяване на надеждността на едно измерване спрямо 
друго нямат значение абсолютните стойности на тежестите им, а 
само тяхното отношение, за коефициента k може да се приеме 
всяка произволна стойност, еднаква обаче за всички измервания 
на дадена величина. Обикновено k се избира така, че да бъдат 
най-удобни по-нататъшните изчисления с тежестите.

Накрая ще се спрем и на тежестта на средното аритметично. 
Ако означим с р тежестта на всяко отделно измерване, а с Р — 
тежестта на средното аритметично, съгласно дефиницията за те
жестта ще имаме

Следователно тежестта на средното аритметично е п пъти по-го
ляма от тежестта на отделното измерване (където п е броят на 
измерванията, от които е получено средното аритметично). Ако 
приемем тежестта на отделното измерване, както това обикновено 
се прави, за единица, т. е. р  1, тежестта на средното аритметич
но ще бъде Р п.

Ш 6. ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРРАНИЯ С РАЗЛИЧНА ТОЧНОСТ

Нека една величина е измерена п пъти с различия точност. 
Стойностите на отделните измервания с а / ь .. . ,  /17 със съответни 
средни грешки т и п и , . . т„. От тези грешки по формула (Ш.10) 
получаваме съответните тежести.

Като изходим от условието на метода на най-малките квадрати, 
което при измервания с различна точност гласи

получаваме

Pi(x -  /,)2 + р г{х -  /2)2 4- . . .  +p„ (x—l„ )2- min.

Това условие ще бъде изпълнено, ако производната на уравнението 
е равна на нула, т. е.

Р : р

(III. 11)

и като знаем, че
Vj ~ х  I- ,

2pi(x — ll) + 2p2(x — L )+  . . .  4-2/>л(х— 1а)=0  (III.12)
или

X(Pl~]-P2~^~ • • ' ~\~рп ~\~р2̂ 2 “Ь * • • pn In ) —0.

61



Оттук получаваме

 / * ] ^ 1 + / ^ 2 ‘  * ■ ~ ^ Р п ^ п

/?]+/?2+ * * ■ +/?fI 1̂1
От равенство (III. 12) имаме

/ V ' l + y W f  • * * +/W * = f/w ]=0 . . . . (III. 13)

Равенство (III. 13) се използува за проверка при изчисляване на 
общото средноаритметично.

При еднородни групи измервания с различна точност за удоб- 
но сравнение между тях се използува така наречената средна 
грешка на измерване с тежест единица, или, както обикновено се 
казва, средна грешка за единица тежест. Измерване с тежест 
единица в дадена група може да бъде извършено, но че сто пъти 
няма такова, т. е. то е фиктивно. Разбира се, че средна грешка 
за единица тежест трябва да бъде изчислена за всяка отделна 
група от измервания.

Ако означим средната грешка за единица тежест с те , съгласно 
равенство (III. 10) ще имаме

1 :р1 \рг : . . . :рп= \  : \  '■ \  : • ■ ■ \  • (Ш. 14)
т е  т 1 2  М п

откъдето можем да получим

И1е 7 U t \ y  t f l g — ~ Р ш2

Ако съберем тези равенства, ще имаме

n.ine =̂ р хт\ +  р 2т14- . . . + р п тп.

Оттук получаваме

/ И . г г - _  ±

При голям брой измервания средните грешки ти т2, - - . ,  тп 
могат да бъдат заместени с достатъчна точност чрез съответни
те истински грешки bv е2* • - - » ел- Тогава ще имаме

V[jr?ee]
 Д • (III.15)

От равенство (III.14) може да се получи и зависимостта

те= М  yj{p],
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където М  е средната грешка на общото средноаритметично 
което, както вече казахме, има тежест [/?], тъй като

От горното равенство получаваме

Формули (Ш.15) и (III.16) не могат обаче да се използуват 
за изчисляване на съответните средни грешки, тъй като послед
ните са изразени чрез истинските грешки е, които са неизвестни. 
Ето защо, както направихме и при измервания с еднаква точност, 
изразяваме тези грешки чрез поправките v. Така ще получим 
окончателно

В тези формули, както вече казахме, те е средната грешка 
за единица тежест, а М  — средната грешка на изравнената 
стойност (на общото средноаритметично).

и
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ВТОРИ РАЗДЕЛ

ИЗМЕРВАНИЯ НА ЪГЛИ, ДЪЛЖИНИ
И ПРЕВИШЕНИЯ

ГЛАВА IV

ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ

IV.1. СТАБИЛИЗИРАНЕ И СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ТОЧКИ 
ВЪРХУ МЕСТНОСТТА. ТРАСИРАНЕ НА ПРАВИ

Измерването на ъгли, дължини и превишения, необходими 
за изработване на планове и карти или за трасиране на съоръже
ния, се извършва от известен брой специално избрани точки. За 
да се запазят и използуват по-дълго време, тези точки трябва 
да се стабилизират, а за да може да се виждат, необходимо е 
върху тях да се поставят сигнали, т. е. да се сигнализират.

Избирането местата на точките и начините на тяхното ста
билизиране и сигнализиране зависят съществено от предназначе
нието им.

Тук ще бъдат описани само начините, които се прилагат при 
обикновените геодезически измервания.

Най-често за стабилизиране на точките се използуват дърве
ни колове със забит в средата гвоздей. Коловете имат различни 
дължини и диаметър в зависимост от предназначението им и се 
забиват в земята така, че отгоре остават само 1—2 cm. В насе
лените места за стабилизиране на точките по уличните платна с 
настилка и по тротоарите се използуват стоманени тръби.

За лесно откриване на точките при повторни измервания те 
се реперират, като се измерват с ролетка разстоянията до някол
ко предмета и се нанасят на окомерна скица.

Сигнализирането на точките обикновено се извършва с жало- 
ни. Жалоните представляват дървени, метални или пластмасови 
цилиндрични пръти с диаметър 1,5—5 cm и дължина 1,5 до 3 гп, 
боядисани през половин метър в бяло и червено. За поставяне 
на жалоните над точките се използуват специални метални стой- 
ки (фиг. IV.1), като за вертикалността им се следи чрез отвее в 
две взаимно перпендикулярни направления.

При по-точни измервания за сигнали се използуват специални 
марки, поставени върху тринога (т. IV.4, фиг. IV.26).
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В някои случаи при извършване на геодезическите измерва
ния не са достатъчни само стабилизираните точки, които опре
делят дадена права, а са необходими и допълнителни точки, които 
се получават чрез така нареченото траси
ране. При трасирането на прави се опре
делят точки върху терена, които лежат 
на пресечницата на вертикалната равнина,
минаваща през двете дадени точки А 
и В  (фиг. IV.2), с терена. Трасирането се 
извършва от един оператор, който заста
ва на 2—3 Hi от т. А  и като наблюдава 
жалоните в точките А и В от двете стра
ни, направлява помощника си да постави 
жалони в точките /, 2 и 3.

Описаният начин на трасиране се 
прилага при разстояния до 150—200 т ,  
като се постига точност 2—3 cm. При 
малки разстояния за трасирането на точ
ки по дадена права могат да се използу
ват и инструменти за построяване на по
стоянни ъгли и по-специално двойна пет- 
стенна призма (т. IV.2). Когато е необхо
дима голяма точност и ти пък разстояния
та са големи, трасирането се извършва с 
помощта на теодолит <т. IV.4). При липса 
на видимост между дадените точки тра
сирането се извършва по начините, раз
гледани в четвърти раздел.

г

v4 ' ̂  ̂
► -1 V V -■=

Фиг. IV. 1



IV.2. ИНСТРУМ ЕНТИ  ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА ПОСТОЯННИ Ъ Г Л И

При решаване на много геодезически задачи се налага да се 
построяват прави ъгли върху терена. Така например, за да се 
определи положението на точките 1, 2, . . . , п по отношение 
на дадена права АВ  чрез правоъгълни координати (фиг. IV.3), не
обходимо е от тези точки да се спуснат перпендикуляри към 
дадената права. В други случаи трябва от точка А на дадена 
права АВ  да се издигне перпендикуляр ЛС (фиг. IV.4). Когато 
дължините на перпендикулярите са малки *до 20—30 ш), изпол
зуват се специални инструменти за постоянни ъгли, които са с 
просто устройство и са малки по-обем. При по-големи дължини 
на перпендикулярите се използува теодолит (т. IV.4).

Съществуват различни инструменти за постоянни ъгли. Тук 
ще бъдат разгледани петстенна призма, двойна петстенна призма, 
тристениа призма и ъглово огледало.

?/
? 2

0 77
1

О- —

Фиг. IV.3

а. Петстенна призма. Петстенната призма е стъклена, поста
вена в метална или бакелитна кутия (фиг. IV.5) с дръжка, на 
която може да се окачва отвее. Основата й ABODE има форма
та, показана на фиг. IV.6: един прав ъгъл прм т. Л, два по 
125с — при точките В  и Е, а ъгълът между стените ВС и DE ,

*

*.I1
t j?

Ф'?г. IV.4

които са амалгамирани, е 5Ск Страните на основата имат раз
мери 1 — 1,5 cm, а височината на призмата е около 1 cm. Стъкле
ната призма е поставена в кутията така, че открити остават са
мо страните АВ  и АЕ.
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За да може да се разбере как се построяват прави ъгли с 
петстенната призма, необходимо е да се проследи ходът ка един 
лъч, който идва от жалон, поставен в точка Fy и попада върху 
откритата стена А Е. Поради обстоятелството, че преминава в

Фиг. IV. 5 Фиг. IV. б

лруга среда (стъкло), лъчът се пречупва, след което попада на 
амалгамиранзта стена ВС под ъгъл у, отразява се под същия 
ъгъл и отива на амалгамираната стена DE  под ъгъл о, откъдето 
също се отразява под ъгъл с и попада на другата открита сте
на АВ  под ъгъл е. При излизане от призмата отново се пречуп
ва и се наблюдава от оператора.

Може да се докаже, че ъгълът между лъча, идващ от сиг
нала, и лъча, който попада в окото на оператора, е прав, т. е. 
равен на 100*

Действително от триъгълника HJL , в който сумата от ъглите е
100" -  у -u 100* -  S +50* =  200% (IV. 1 >

следва, че
у + о -5 0 *  (IV.2)

Като се използува това равенство и обстоятелството, че су
мата от ъглите в триъгълника HJM  е

2у+ 2 5 + 0 = 2 0 0 * , (IV.3)

получава се

6- 100s. (IV.4)

От четириъгълника AGMK , в който сумата от ъглите е

100* + 100* -  ? + 9 +100 -f £ -  400*, (IV.5)
следва

'J (IV.6)

67



Известно е от физиката, че отношението на синусите на 
ъгъла на падането и на ъгъла на пречупването е постоянна ве
личина за две среди, поради което може да се напише

sin a sin сс
■■ - •  •    • •

sin [J sin е

Оттук и от равенство IV.6 следва

а — ср.

Накрая от четириъгълника AQNK, в който

100R-f-100й — a +to-p 100"+9 — 400^,
като се вземе пред вид равенство IV.8, доказва се, че

«о== 100".
Издигането и спускането на перпендикуляри с помощта на 

петстенната призма се извършва по следния начин.
За да се издигне перпендикуляр от точката А на правата А В, 

операторът държи призмата с помощта на отвее над точка А 
така, че една от откритите стени да бъде насочена към т. В  
(фиг. IV.7 а). В другата открита стена, обърната към него, той 
вижда образа на жалона в точка В и дава знак на помощника 
си да постави жалон в точка С по направление на наблюдавания 
в призмата образ (фиг. IV.7 б). Тази точка заедно с точка А опре
делят права, перпендикулярна на правата А В.

(IV.7)

(IV.8)

(IV.9)

(IV.10)

а РЗ

/,
Г ' г

р

Фиг. IV.7

За да се спусне перпендикуляр от определена точка С към 
определена права АВ  (фиг. IV.8), най-напред се трасира поне 
една точка по правата А В, например точка Bv След това опера
торът застава с лице към точка С близо до мястото, където
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очаква, че ще бъде петата на перпендикуляра, спуснат от точка С 
към правата А В. Призмата се обръща с една от откритите си 
стени към онази страна на правата, откъм която има два жало- 
на —  в случая към Вх и В . Ако операторът е застанал прибли-

01
It

А

Фиг. IV .S

/  -

р

JT

Фиг. IV.9

зитслно в правата, в другата открита стена на призмата ще се  
виждат жалоните в точките Вх и В (фиг. 1V.9 а). Тогава той за
почва да се движи напред и назад * спрямо точка С i, докато 
образът на жалона в точка Вх закрие образа в точка В (фиг. IV.9 б). 
Запазвайки това положение, операторът започва да се измества 
наляво и надясно (спрямо точка С), така че наблюдаваният в 
призмата образ и наблюдаваният непосредствено над призмата 
жалон в точката С да застанат един над друг (фиг. IV.9 е). В
този момент призмата се намира над петата на перпенди
куляра, спуснат от точката С към правата А В. Тази точка се
фиксира върху терена с помощта на закачения към призмата
отвее.

б. Двойна петстенна призма. Спускането на перпендикуляр 
се улеснява значително, ако се използува двойка петстенна приз
ма. Тя, както показва названието й, се състои от две петстенни 
призми, поставени една над друга, така, че две от откритите им 
стени са разположени една над друга, а останалите открити стени 
да са обърнати към срещуположни посоки (фиг. IV.10).

За спускане на перпендикуляр от т. С към правата А В 
(фиг. IV.11), като се използува двойна петстенна призма, отпада 
необходимостта предварително да се трасира точка от правата. 
Операторът, както и при работа с единична петстенна призма,
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застава с лице към точка С близо до мястото, където очаква, 
че ще се получи петата на перпендикуляра. В поставените една 
над друга открити стени иа двете призми се наблюдават обра
зите ha жалоните, поставени в точките А и В  (фиг. IV.12a). Чрез

движение напред и назад образите 
застават един над друг (фиг. IV. 12 б), 
а чрез движение наляво и надясно 
се идва до положението, при което 
операторът вижда в двете призми 
жалоните, поставени в точките А и В, 
и точно пад тях непосредствено 
наблюдава жалона, поставен в точка С 
(фиг. IV. 12 в ) .  Точката, в която 
се намира призмата при това поло
жение, е петата на перпендикуляра, 
спуснат от точка С към правата АВ, 
и тя се означава върху терена с по
мощта на закачения към призмата 
отвее.

Фиг. IV.10
в* Тристенна призма. Тристенната приз

ма има за осиоза разнобедрен правоъгълен

Л о  —  •--------------- &

1

Фиг. IV. 11

Т .

н■ I

с
г
г - -f

. "'Iе ̂  | !

1 
1

Фиг. IV. 12

триъгълник (фиг. IV. 13), стените на катетите са открити, а стената на хипоте- 
нузата е амалгамирака.

Характерното при тристенната призма е, че наблюдаваните в нея образи 
могат да се разделят на неподвижни и подвижни. За построяване на прави ъг
ли се използуват неподвижните образи, които се получават, когато лъчите, идва-
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щи от наблюдавания сигнал, попадат близо до правия ъгъл. Лъчите имат ход, 
показан на фиг. IV. 13. като излизат близо до един от острите ъгли- Може да 
се докаже, че при този ход ъгълът между лъча, идващ от сигнала, и лъча, кой
то попада в окото на оиееагора, е 100s . Това важи и при ход на лъчите в об-

■ г
- г  л ь- R

Фиг. IV 13 Фиг. IV* 14

рагна посока, вследствие на коего с тристенна призма може да се работи :трн 
две положения на хнпотенузата по отношение на правата, към’която се спуска 
или издига перпендикуляр.

Когато хилотентзата е успоредна правата (фиг. IV. 14), неподвижните 
образи са близо до острите ъгли на призмата и са отделени от подвижните 
чрез две разделителни линии (фиг. IV.15). При леко завъртане на призмата 
подвижните образи се изместват. За случая на фиг. IV.14 образът на жалона. 
който ще се използува ад издигане на перпендикуляр, се явява близо до десния 
остър ъгъл.

Ако хипотенузаха t*.a призмата се държи перпендикулярно на правата 
(фиг. IV.16), неподвижните образи са близо до правия ъгъл и са отделени от 
подвижния образ с едЕ-а разделителна линия (фиг. IV.17).

Издигането п спускането на перпендикуляр с тристенната призма се извър
шва, както с петстеннага призма, като се вземат пред вид изтъкнатите по-горе 
особености.

г. Ъглово огледа по. С ъстои се от две огледала, поставени в метална кутия 
под ъгъл 50g едно спрньо друго (фиг. IV. 18).

. фHsnccfOi/jiKw.' оора j а

'и 0opalv

тI
I

и

<г
/

\

Фиг. IV.io Фиг. IV. 16

Построяването на правия ъгъл с ъгловото огледало се основава на обстоя
телството, че ъгълът между лъча, който идва от сигнала, и лъча, който попада 
в окото на оператора след дзе последователни отражения в огледалата (фиг. IV. 19) 
е прав. Горното твърдение се доказва, както при петстенната призма за ъгъл 0.
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Издигането и спускането на перпендикуляри с ъгловото огледало се извър
шва по принцип, както при петстенната призма.

Проверка на инструментите за постоянни ъгли. За да се
провери дали с разглежданите инструменти действително се по-
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Фиг. IV.20

строяват прави ъгли, постъпва се по следния начин. Трасира се 
точка С по правата АВ  (фиг. IV.20), след което от тази точка се 
издигат перпендикуляри, като се използуват последователно двете

72



точки А и В. Ако се получат две точки D x и Dly съответният 
инструмент е неизправен. При ъгловото огледало може да се 
извърши поправка с винтовете, които са поставени към едното 
огледало и позволяват изместването му по отношение на друго
то. При призмите поправка не може да се извършва.

Точност на инструментите за постоянни ъгли. Инструмен
тите за постоянни ъгли имат малка точност (най-точни резултати 
се получават с петстенната призма, а ъгловото огледало дава 
най-малка точност). Построените с помощта на петстенната приз
ма прави ъгли имат грешка около 4Г(2'). Поради малката им точ
ност, както бе изтъкнато, инструментите за постоянни ъгли се 
използуват за издигане и спускане ка перпендикуляри 20—30 гл. 
При неточни измервания могат да се допуснат и по-големи дължини

IVА СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА ЬГЛ 1

Редица геодезически работи са свързани с измерването иа 
ъгли—хоризонтални и вертикални. За измерването на хоризонтал
ни ъгли ъгломерните инструменти трябва да притежават градуи
ран кръг, който се поставя в хоризонтално положение и се нарича 
хоризонтален кръг или лимб, а за измерването на вертикални ъгли 
друг градуиран кръг, който се поставя вертикално и се нарича 
вертикален кръг.

Същността на измерването на хоризонтални и вертикални 
ъгли ще бъде изяснена със следната схема. За да се измерят 
хсрпзинтални ъгли от т. С (фиг. IV.21), ъгломерният инструмент 
се поставя с помощта на тринога и отвее така, че центърът на 
хоризонталния кръг да лежи на отвесната линия, минаваща 
през т. С.

Ако с помощта на някакво ви- 
зирно приспособление (зрителна тръ
ба) се установи вертикална визирна 
равнина, минаваща през точките С и А, 
тази равнина ще пресича хори
зонталния кръг (лимба) в правата 
са и нека отчетът по градуирания 
кръг бъде означен с а. Апологично 
вертикалната визирна равнина, мина
ваща през точките С и В, ще преси
ча хоризонталния кръг в правата сЬ 
с отчет по градуирания кръг Ь.

Ъгълът 3 между правите са и сЪ 
се нарича хоризонтален ъгъл и неговата стойност се получава 
като разлика между отчетите b и а (при условие, че надписите 
на деленията на хоризонталния кръг нарастват по посока на 
въртенето на часовниковата стрелка), т. е. £ = 6—я.

Фиг. IV.21
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За измерването на вертикални ъгли, както вече бе изтъкна
то, е необходимо ъгломерният инструмент да е снабден с още 
един градуиран кръг, който се поставя вертикално и се нарича
вертикален кръг (фиг. IV.22). Ако визирното приспособление е

поставено така, че неговата 
 ̂ визирна ос минава през цен

търа на вертикалния кръг,
ъгълът между визирната ос 
и хоризонталната равнина, 
минаваща през центъра на 
вертикалния кръг, се нарича 
вертикален ъгъл — при 
измерване от точка С към 
точка А и уя при измерване

г - от точка С към точка В.
*

I * Както се вижда, верти-
калният ъгъл е свързан с 
взаимното положение на две 

Фиг. iv.22 точки, докато хоризонтал
ният ъгъл е свързан с взаим
ното положение на 3 точки.

Прието е, когато визирната ос е насочена над хоризонтална
та равнина, в е р т и к а л н и т е  ъгли да се означават като положи
телни, а когато визирната ос е насочена под хоризонта—като 
отрицателни.

З е н и т н и т е  ъгли z a  и 2в(фиг. IV.22) се допълват с верти
калните ъгли до 100* т. е.

7+ 2- 100-.

Съвременният инструмент, който се използува за измерване 
на хоризонтални и вертикални (зенитни) ъгли, се нарича тео - 
д о л и т.

А!

IV.4. ТЕОДОЛИТ

Теодолитът е геодезически инструмент, предназначен за из" 
мерване на хоризонтални и вертикални ъгли. На фиг. IV. 23 е даде* 
но схематично изоброжение на главните му части, а на фиг. IV.24— 
общ изглед,

Както вече бе казано, теодолитът трябва да притежава хори
зонтален кръг (лимб) /, вертикален кръг 2 и зрителна тръба 3. 
За да може зрителната тръба да се измества в хоризонтално и 
вертикално отношение, теодолитът има вертикална ос 4 и хори- 
з ; пална ос 5. Вертикалната ос на теодолита минава през центъ
ра ил лимба и чрез нея се осъществява въртенето на алидадата 6,

74



която чрез вилката 7 и хоризонталната ос носи зрителната 
тръба и микроскопа за отчитане по хоризонталния и вертикалния 
кръг 8. За хоризонтиране на теодолита се използува поставената 
върху алидадата цилиндрична либела (в някои теодолити се пое-

ft

1^/77~77777 V/77f/77A 
!_________________

} IIIUIIII шрр.

сшю~/7

4
ГО

i
Фиг. IV.23

тавя и кръгла либела), наречена алидадна либела 9. Самото хори
зонтиране се извършва чрез повдигателни винтове 79, свързани 
с основата на теодолита 77. За да се запази неизменно положе
нието на зрителната тръба в хоризонтално и вертикално отноше
ние, използуват се затегателните винтове или приспособления 12 
и 13. Малки и плавни премествания на зрителната тръба се осъ
ществяват чрез микрометрените винтове 14 и 15 при условие, че 
затегателните винтове са затегнати. Съединяването на теодолита 
с триногата 16 се осъществява чрез съединителния винт 17.
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Теодолити от типа на показания на фиг. IV.23 се наричат 
едноосни. При тях лимбът е неподвижен по отношение на основа
та. Съществуват теодолити, при които лимбът може да се върти 
около вертикалната ос — тези теодолити се наричат дву осни или 
релепшционни.

При някои теодолити горната част на теодолита може да се 
отделя от основата с трите подравнителни винта (фиг. IV.25). 
Това дава възможност при необходимост на мястото на теодолита 
да се поставят други приспособления — базисна лата (т. V.4), 
визирна марка (фиг. IV. 26).

В даденото изложение не са описани всички детайли на тео
долита, поради което някои от тях ще бъдат разгледани допъл
нително, когато е необходимо.

Теодолитите се поставят в дървени или метални кутии за 
съхранение и лесно пренасяне.

IV.5. ЗРИТЕЛНА ТРЪБА

Зрителната тръба служи за насочване в определени точки 
при измерване на ъгли. Нейното устройство е показано схематич
на на фиг. IV. 27. Тя се състои от тръба на обектива 1 с обектив, 
тръба на окуляра 2 с окуляр, нишков кръст 3 и фокусирна леща, 
движена от пръстен (винт) за фокусиране 4 .

Нишковият кръст 3 представлява стъклена пластинка с грави
рани върху нея две нишки — хоризонтална hh и вертикална и v 
(фиг. IV. 46). Освен тези основни нишки върху стъклената плас
тинка се гравират още две хоризонтални нишки, които, както 
ще бъде показано, служат за измерване на разстояния.

Фиг. IV.27

Разстоянието между обектива и нишковия кръст е постоянно, 
а окулярът чрез въртене на окулярната тръба може да се пре
мества по отношение на нишковия кръст. Фокусирната (двойно- 
вдлъбнатата) леща се движи чрез пръстена (винта) за фокусиране 
в ъ т р е  в зрителната тръба.
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Лъчите, които идват от наблюдавания предмет, след премина* 
ването през обектива посредством двойно вдлъбната фокусирна 
леща се изместват, така че образът на предмета умален и обър
нат да попадне в равнината на нишковия кръст. Този образ се

С ' 1 /! —J „

1 $ ;
W/
V

Фиг. IV.28

наблюдава с окуляра, който действува като лупа в зрителната 
тръба и наблюдава обърнат и увеличен (недействителен) образ 
(фиг. IV.28).

Описаната зрителна тръба се нарича зрителна тръба с вът
решно фокусиране.

Теодолитите с по-стара конструкция притежават зрителна тръба с вьншно 
фокусиране (фиг. IV.29). При тази тръба, за да съвпадне равнината на нишковия 
кръст с равнината, в която се явява образът, получен от обектива, нишковият 
кръст, поставен в една допълнителна тръба 2, може да се премества заедно с 
окуляра 3  по отношение на обектива, поставен в тръба I.

От изложеното дотук следва, че насочването на зрителната 
тръба в определена точка трябва да се извършва по следния 
начин:

Фиг. IV.29

Измества се окулярът чрез въртене, докато се постигне 
ясно виждане на нишковия кръст. Тази операция се извършва 
само един път от даден оператор (преди започване на работа с 
теодолита), като обикновено зрителната тръба се насочва на све
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тъл фон. Трябва да се внимава да не се насочи зрителната тръба 
в слънцето, защото ще се получи изгаряне на окото.

2. Насочва се зрителната тръба към наблюдаваната точка и 
със затегателните винтове се установява неподвижно.

В някои теодолити за предварително (приблизително) насоч
ване на зрителната тръба се използуват поставените върху нея 
оптически колимационни визьори с диаметър около 5 mm. С лу
пата на визьора се наблюдава светъл кръст на череп фон, кой
то се насочва към непосредствено наблюдаваната точка.

3. Чрез въртене на фокусирния пръстен (винт) (фиг. IV.27) 
се постига ясно виждаме и на наблюдаваната точка (предмет). 
Това действие се извършва за всяка наблюдавана точка.

4. С микрометричните винтове за хоризонтално и вертикално 
движение пресечната точка на нишковия кръст се премества, до
като попадне точно върху наблюдаваната точка.

При насочване на зрителната тръба различаваме две положе
ния — пърео положение, когато вертикалният кръг е от лявата 
страна, и второ, когато вертикалният кръг е от дясната страна.

Ако равнината на нишковия кръст и равнината на образа не 
съвпадат, при преместване на окото спрямо окуляра наблюдава
ният в зрителната тръба образ се измества, т. е. получава се 
така нареченият паралакс. Паралаксът се премахва чрез фокусир
ния винт.

Качествата на зрителната тръба се характеризират чрез ня
колко показателя: увеличение, зрително поле, светлосила и ясно
та, най-важният от които е увеличението.

Увеличение на зрителната тръба се нарича отношението на 
ъгъла, под който се наблюдава образът на един предмет чрез 
зрителната тръба, към ъгъла, под който се наблюдава предметът 
с невъоръжено око.

Доказва се, че увеличението v  може да се изчисли чрез 
фокусното разстояние на обектива f x и фокусното разстояние на 
окуляра /> по формулата

' (IV.lt)
/*

Увеличението на зрителните тръби на геодезическкте инстру
менти е 15—70.

79



1V.6. СРЕДСТВА ЗА ОТЧИТАНЕ ПО ХОРИЗОНТАЛНИЯ
И ВЕРТИКАЛНИЯ КРЪГ

За измерването на хоризонтални и вертикални ъгли е не
обходимо след насочването на зрителната тръба в определена
точка да се правят отчети по хоризонталния и вертикалния кръг.

В съвременните теодо
лити — наричани оптически, 
хоризонталният и вертикал
ният кръг, които са израбо
тени от стъкло, са напълно
закрити и техните деления
след осветяване с огледало
то 0 се наблюдават чрез си
стема от призми в специален 
микроскоп, намиращ се до 
зрителната тръба (фиг. IV.30). 
При оптическите теодолити 
като средства за отчитане се 
използуват индексов микро
скоп, скален микроскоп и 
оптически микрометър.

И ндексов микроскоп. 
Във фокалната равнина на 
микроскопа се поставя стък
лена пластинка с гравиран 
индекс и в зрителното поле 
на микроскопа се виждат 
както деленията на хоризон
талния (вертикалния) кръг, 
така и индексът (фиг. IV.31), 

с помощта на които се прави отчетът — 75,63g.
Скален микроскоп. При него подобно на индексовия ми

кроскоп във фокалната равнина на микроскопа се поставя стък
лена пластинка с гравирана скала, която се наблюдова в зрително
то поле заедно с деленията на хоризонталния (вертикалния) кръг 
(фиг. IV.32). Разстоянието между крайните деления на скалата е 
равно на разстоянието между две деления от кръга, наблюдава
ни в зрителното поле на микроскопа.

При извършване на отчетите делението от кръга, което пре
сича скалата, се използува като индекс. Така например отчетът 
за положението на кръга, изобразено на фиг. IV.32, ще бъде 
373,132 0g*

Най-често деленията на скалата имат стойност 1с (1').

*По правилно е отчетът да се записва 373,132g, но горният начин е на
мерил по-голямо приложение.
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се из-
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Обикновено в зрителното поле на скалния и индексовия ми
кроскоп се наблюдават едновременно както деленията на хори- 
юиталния, така и на вертикалния кръг.

Оптическият микрометър като средство за отчитане 
ползува обикновено при точните тео
долити.

В теодолитите със стара кон
струкция, както и в някои други 
геодезическя инструменти (напр. пла
ниметъра т. II.6), като средство за от
читане се използува нониусът (вер- 
нерът).

Нониусът представлява една 
скала, деленията на която са свър
зани с деленията на главната скала 
(хоризонталния или вертикалния кръг 
или друга скала» със зависимостта

nb = ( n - l ) a ,  ([ V. 12)
в която п е бпоят на деленията наь

нониуса, а стойността на едно 
деление от главната скала, b —

Фиг. IV.31

372 373
10 9 3 7 6 5 4 3 2 1 0

■ж’*-* i  I - . » . . .

стойността на едно деление от но
ниуса.

Точност на нониуса се нарича 
разликата

а - 6. (IV.13)

а373 , 132 -

- f --------к —
Фиг. IV.32

Тя определи и точността на отчитане. Ако в уравнение (IV.13) 
се постави стойността на Ьу определена от (IV. 12), получава се

а
п (IV. 14)

Отчитането с помощта на нониуса ще бъде показано с изо
бразените на фиг. IV.33 част от лимб и нониус.

Понеже стойността наедно деление от лимба е 1", а броят
\S гг

на деленията на нониуса 10, то точността е — --0,1in
С нулата на нониуса се отчитат целите деления по лимба — 

в случая 372^, а останалата част се определя по следния начин. 
Проследява се кое деление от нониуса съвпада с някое деле
ние от лимба. В разглеждания пример съвпада третото деление 
и тогава отчетът ще бъде 372" -t-3 J  — 372,3-.

От разгледания пример може да се обобщи следното п р а 
в и л о  за  о т ч и т а н е  с помощта на нониус. Най-напред се от
читат целите деления с помощта на нулата на нониуса. След 
това се определя кое деление на нониуса съвпада с някое деле-
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ние на лимба. Умножава се номерът на това деление с точност
та на нониуса и получената стойност се прибавя към целите 
деления.

Фиг. IV.33

IV.7. ЛИБЕЛИ

Либелите служат за поставяне на прави и равнини в хори- 
зонтално или вертикално положение и биват цилиндрични и
кръгли

Цилиндричната либела (фиг. JV.34) представлява стъклена 
ампула с радиус на кривината 3 - 2 0 0  in, напълнена с етер или 
спирт. Тъй като течността се налива ь горещо състояние, след 
затварянето на ампулата и изстиването на течността се образува 
мехурче.

Стъклената ампула се поставя в метална тръба, като за на
блюдение се оставя само една част, върху която са гравирани 
деления през 2 mm.

Точката 0  в средата на либелата се нарича главна точка, а 
тангентата (към дъгата аОЬ на надлъжното сечение на либелата), 
минаваща през тази точка — главна тангента L.

Когато мехурчето се установи симетрично спрямо главната 
точка, главната тангента е хоризонтална, а съответното направле
ние от равнината, върху която е поставена либелата, е хоризон- 
тирано. Това е така при условие, че главната тангента е успоредна
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на основата Р (фиг. IV.34). Тъй като чрез винта В положението на 
главната тангента спрямо основата Р може да се променя, необ
ходимо е, преди да се използува една либела, да се провери да
ли е изпълнено споменатото по-горе условие.

ГТ

: 1 М|J—-i ■■ Г I 'I
т ' ■ I I

J
i I

Фнг. IV.34

Проверката се извършва като либелата се постави върху 
равнината S, която може да се наклонява чрез винта Н (фиг. IV.35а). 
С помощта на този винт средата на мехурчето на либелата се 
докарва в главната точка 0. Ако главната тангента не е успо
редна на основата, последната заедно с равнината 5 ще се на
клони на ъгъл % спрямо хоризонта — ъгълът между L и Р.

5
Фиг. IY.33

След като се извърши това действие, либелата се обръща на 
200", т. е. краищата й сменят местата си (фиг. IV.35 6). Ако 
главната тангента на либелата е успоредна на основата Р, сре
дата на мехурчето ще съвпада с главната точка 0. Ако обаче ос
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новата е наклонена на ъгъл а, главната тангента ще се наклони на 
ъгъл 2а спрямо хоризонта. Вследствие на това средата на ме
хурчето ще се намира в точка т — най-високата точка на либе
лата. Дъгата От отговаря на ъгъл 2а, т. е. тя е мярка за двой-

0
а

( ! )  

Фиг. IV.36

ната грешка на либелата вследствие неуспоредността на главната 
тангента с основата.

За да се отстрани грешката, необходимо е с поправителния 
винт на либелата В средата на мехурчето да се премести на по
ловината от разстоянието От. С това либелата е поправена.

Сега вече, за да се постави съ- 
J ответното направление на равнината
j в хоризонтално положение, необхо-
• димо е с винта Н  тя да се измести,

л  “ J докато средата на мехурчето на ли
белата попадне в точка 0.

Описаните действия се повтарят 
няколко пъти до пълното отстраня
ване на грешката или до свеждане
то й до минимална стойност.

Точността на хоризонтирането 
на прави и равнини зависи от ъгъла, 
на който се отклонява главната тан
гента на либелата при изместване на 
мехурчето на едно деление. Този 
ъгъл е равен на централния ъгъл, 
който съответствува на едно деле
ние на либелата и се нарича стой
ност на едно деление на либелата 
(понякога се нарича и чувствител

ност на либелата). Либелите, които имат малка стойност на де
ленията, осигуряват по-голяма точност на хоризонтирането. Ци
линдричните либели имат стойност на едно деление от 1" до 2'.

r  ’I I ж л
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При съвременните либели установяването на средата на ме
хурчето в главната точка най-често се извършва с висока точ
ност чрез наблюдаване краищата на мехурчето в зрителното по
ле на специален микроскоп.

Когато либелата не е хоризонтирана, се наблюдава изобра
жение, показано на фиг. IV.36a, а когато либелата е хоризонти
рана, краищата на мехурчето на либелата правят контакт и се 
наблюдава изображението на фиг. IV.36 б. Тези либели се нари
чат к о н т а к т н и .

Кръглите либели (фиг. 1V.37) имат по-малка точност от ци
линдричните. Либелата е хоризонтирана, когато центърът на 
мехурчето съвпадне с центъра на гравираната върху стъклото 
окръжност. Ос на кръглата либела се нарича нормалата към! 
сферичната повърхност на либелата, минаваща през центъра на 
гравираната окръжност. Равнината, перпендикулярна на оста на 
либелата, се нарича тангенциална равнина U . Проверката на кръг
лата либела е описана в т. VI.4.

IV-8- КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕОДОЛИТИТЕ

Качеството на един теодолит се определя преди всичко o r 
увеличението на зрителната тръба и от диаметъра на хоризон
талния кръг (точността на отчитането).

Според точността теодолитите се делят на:
а) високоточни;
б) точни;
в) теодолити със средна точност;
г) технически теодолити (с малка точност).
Дотук и при по-нататъшното изложение ще се разглеждат и 

имат пред вид само съвременните оптически теодолити със сред
на и малка точност.

Към групата на теодолитите със средна точност принадле
жат съветските теодолити Т-*, Т10 (фиг. IV.38), Т15 (фиг. IV.39; и 
T2f;; произвежданите в ГДР—Цайс Theo 020 (фиг. IV.40) и Theo 
030 (фиг. IV.24); унгарските Т е -=D2 (фиг. IV.41) и Te-D4 и др. 
Изброените теодолити са снабдени със скален ми сроскоп и оси
гуряват точност на измерените ъгли от ±15гс (5") до ±60^  (20";.

Измежду теодолитите с малка точност ще бъдат посочени 
Т::( (СССР) — (фиг. IV.42) и Theo 120 (ГДР), снабдени с индек
сен микроскоп, с който ъглите се измерват с точност ^В0СС до 
-е !00сс, т. е. ±20" до щЗО", и унгарският теодолит ТЕ-Е-6 
(фиг. IV.25).

’ Индексът към буквата Т означава средната квадратна грешка (в секун
ди)* с която се измерват ъглите.

85



I

j

i

86 87



iV 9 .  ПРОВЕРКА И ПОПРАВКА НА ТЕОДОЛИТА ПРЕДИ
ИЗМЕРВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЪГЛИ

Преди да се започне измерването на хоризонтални ъгли, е 
необходимо да се направи проверка дали в теодолита са изпъл

нени следните условия:
1. Г л а в н а т  а т а н г е н т а  

L на  а л и д а д н а т а  л и б е л а  
д а  е п е р п е н д и к у л я р н а  на 
в е р т и к а л н а т а  о с  Г (фиг. 
IV.43).

Теодолитът се поставя върху 
триногата и се хоризонтира при
близително (гл. г. IV. 10), макар че 
либелата не е проверена и попра
вена.

За проверка ка първото усло
вие алидадната либела се поставя 
успоредно на два от повдигател
ните винтове и се хоризонтира, 
като за целта тези два винта се 
въртят само навътре или само 
навън (фиг. IV.44a).

След това алидадата, а заед
но с нея и либелата се завъртат 

Фиг. IV.43 на 200s (фиг. IV.44 б). Ако среда
та на мехурчето не съвпада с

главната точка на либелата, както е известно от т. IV.7, раз
стоянието представлява двойната грешка. Половината от грешка
та се поправя с повдигателните винтове 1 и 2, а другата поло
вина с поправителните винт на алидадната либела. За да се хо- 
ризоитира теодолитът (т. е. вертикалната ос да се постави във 
вертикално положение), алидадата и алидадната либела се завър
тат на 100s спрямо първоначалното положение (фиг. IV-44 в) и 
алидадната либела се хоризонтира с третия повдигателен винт.

Описаните действия се повтарят няколко пъти. Счита се, че 
условието е изпълнено, ако средата на мехурчето на либелата се 
отклонява на не повече от едно деление, а при по-точни измер
вания тази грешка трябва да бъде още по-малка.

Когато към алидадата е прикрепена и кръгла либела, след
хоризонтирането на теодолита мехурчето на кръглата либела се
докарва в окръжността, гравирана върху стъклото на либелата, 
с помощта на нейните три поправителни винтчета.

Необходимо е да се знае, че остатъчната грешка от неиз
пълнение на първото условие L \  V не може да се отстрани чрез 
специални методи на работа, както това е възможно при остана
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лите три условия. Поради това нейната стойност трябва да бъде
сведена до минимум.

2. В и з и р н а т а  о с  на т е о д о л и т а  Z  д а  е п е р п е н 
д и к у л я р н а  на  х о р и з о н т а л н а т а  //.

Фмг. 1V.44

Визирната ос на теодолита се определя от центъра на обек
тива и пресечната точка на нишковия кръст, т. е. ючката, в коя
то се пресичат хоризонталната и вертикалната нишка.

Когато второто условие не е изпълнено, между фактическо
то положение ка визирната ос и линията, перпендикулярна на 
хоризонталната ос, се сключва ъгъл с (фиг. IV. 45 «), наречен 
колимационна грешка. При въртене на зрителната тръба се обра
зуват две конични повърхнини с общ връх В върху хоризонтал
ната ос.

За проверка на второто условие зрителната тръба се насоч
ва при първо положение (вертикалният кръг е от лявата страна) 
но начина, описан в т. IV. 5, в точка Р близо до хоризонта, т. е. 
зрителната трт,бз е приблизително хоризонтална (фиг. IV.45 б). 
Прави се отчет по хоризонталния кръг 0 Х (например 0 2 —113,41*-). 
Завърта се тръбата около хоризонталната ос на 200* и тя зае
ма положението, показано на фиг. IV.45 в, Насочва се отново зри
телната тръба в точка Р при второ положение (вертикалният 
кръг е отдясно*. Вижда се, че за да заеме направлението, което 
е имала при първо положение, зрителната тръба трябва да се 
завърти на 200~г2е. Вследствие на това отчетът по хоризонтал
ния кръг при второ положение на зрителната тръба ще бъде по- 
голям от първия с 200*-Ь2е (например 313,49*). Изчислява се 
стойността иа колимационната грешка с и с нея се поправя от
четът при второ положение на зрителната тръба. В случая 2г--; 
=^8С; с ~ 4 с, а верният отчет при второ положение ще бъде 
313,45*. С помощта на микрометричния винт за хоризонталио из
местване зрителната тръба се придвижва, докато отчетът по хо
ризонталния кръг стане равен на верния отчет (313,45*). Вслсд-



ствие на тона вертикалната нишка на шипковия кръст се отмест
ва от точка P. С поправителните виктчета I и И *фиг. IV.46) вер
тикалната нишка се придвижва, докато отново попадне на точ
ка Р.

\

/ • г

Фиг. IV.15

П

\ -  
*<1 л

Остатъчнага грешка от неизпълнението на условие го Z  :■ Н 
се отстранява, като се вземе, средноаритметичното от отчетите 
при първо п второ положение ( | 200") на зрителната тръба. Га- 
прнмер

0 о , : апо

Независимо от това обстоятелство стойността на колимацнон 
пата грешка в теодолита не трябва да надминава повече от 
два пъти точността на отчитането, например при теодолити със 
скален микроскоп 2Г{20.

«*3. X о р и з о н т а л н а т а ос // д а  е п е р п е н д и к у -
л я р и а н а в е р т и к а  л н а т а Г.

Проверката се извършва, както при проверката на второто 
условие, само че се наблюдава точка над хоризонта или под хо
ризонта. Ако се установи значителна разлика между отчетите лри
първо и второ положение на зрителната тръба, поправката с 
изго.рниа в техническа работилница.
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Ако не е изпълнено условието Н \ Г, т. е. ако хоризонтал- 
ната ос и е е хоризонтали а, а е наклонена под ъгъл /, влиянието 
па тази грешка върху отчетите по хоризонталния кр'ьг /ф се 
определя по формулата

111
tg r . (■ V. 15)

I / /

Фиг. iV.4f>

в която у е вертикалният 
ъгъл, под който е насочена 
зрителната тръба.

Тази формула показва, 
че при големи стойности на 
у, т. е. когато тръбата е на
сочена значително над (под) 
хоризонта, влиянието на на
клона на хоризонталната ос 
се чувствува много силно и 
о братно, при хоризо нтална 
тръба влиянието е равно на 
нула. Ето защо при провер
ката ма второто условие се наблюдава точка близо до хоризон
та, а при проверка на третото условие се наблюдава високостоя- 
ща или нискостояща точка. Освен това с тази формула се обясня
ва последователността на проверка!а ка условията при теодолита.

Остатъчната грешка от неизпълнение на условието Н  j  I се 
отстранява, както и колимационнатл грешка, като се вземе сред
ноаритметичното от отчетите при първо и второ положение ( ± 200" ) 
на зрителната тръба. Все пак геодезическите работи, при които 
к ла големи вертикални ъгли, трябва да се извършват с особено 
внимание и точни инструменти.

4 Х о р и з о н т а л н а т а  н и ш к а  кк на нишковия кръст да 
бъде х о р и з о н т а л  на ,  а в е р т и к а  л и а т а  w  — в е р т и - 
к а л н а .

Тъй като нишките са гравирани взапмно перпендикулярни 
върху стъклена пластинка, достатъчни е да се провери само една 
от тях.

Проверката може да се извърши, като се насочи зрител
ната тръба към свободно висящ отвее. Ако вертикалната нишка 
покрива отвеса, условието е изпълнено. В противен случай е 
необходимо да се освободят винтовете а, 
да се завърти нишковият кръст, след кое го същите винтчета се 
затягат отново.

Проверката може да се извърши н по следния начин. Насочва 
се зрителната тръба към ясно видима точка, така че последната 
да попадне на един от краищата на вертикалната или хоризонтал
ната нишка. С помощта на съответния микрометричен винт зри
телната тръба се движи бавно и се следи дали точката се движи

1 +S

с и d (фиг. IV. 4 ft) и
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по нишката. Ако точката се отклони, условието не е изпълнено 
и поправката се извършва по описания по-горе начин.

За да се отстрани остатъчната грешка от неизпълнението на 
тона условие, необходимо е при насочването на зрителната тръба 
в определена точка да се използува пресечната точка на нишковия 
кръст.

Тъй като при завъртането на нишковия кръст съществува 
опасност да се наруши взанмното положение между визирната ос 
и хоризонталната ос, второто условие се проверява отново. Повта
рянето на тази проверка може да се избегне, ако проверката за 
хоризонталността на хоризонталната нишка се извършва преди 
проверката за перпендикулярност на Z  и Н.

JV.1X ИЗМЕРЗАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЪГЛИ

За да се измерят хоризонтални ъгли от дадена точка С, необ
ходимо е най-напред теодолитът, след като е проверен и попра
вен, да се центрира над тази точка и да се хоризонтира.

Теодолитът се поставя върху триногата, съединява се с нея 
посредством съединителния винт и с помощта на отвее се поставя 
над точката С с точност около 2 сш. При това се следи верти
калната ос да бъде приблизително вертикална. За да се уточни 
центрирането, затегателният винт се освобождава малко и теодо
литът се премества върху главата на триногата, докато върхът 
на отвеса застане точно над точката С, след което затегателният 
винт отново се затяга. През време на тези действия триногата 
остава неподвижна. С помощта иа обикновен отвее се постига 
точност на центрирането 1 2 mm. Тази точност може да се уве
личи, ако теодолитът има оптически отвее. Такъв отвее притежа
ват например теодолитите Т-, Т10, Theo 020. Окулярът на опти
ческия отвее е вграден в алидадната част на теодолита и чрез 
система от призми през отвора на съединителния винт се осъ
ществява визирната ос, съвпадаща с вертикалната ос на теодолита. 
От това следва, че за да може да се използува оптическият отвее, 
необходимо е вертикалната ос на теодолита да бъде действително 
вертикална, т. е. теодолитът трябва да е хоризонтиран.

Приблизителното хоризонтиране на теодолита се извършва с 
помощта на кръглата либела, като мехурчето се докарва в цен
търа на гравираната окръжност с помощта на трите повдигател
ни винта на теодолита.

Точното хоризонтиране на теодолита се извършва, като се 
постави цилиндричната алидадна либела успоредно на два от пов
дигателните винтове и чрез въртенето им средата на мехурчето 
се докарва в главната точка 0, т. е. либелата се хоризонтира. След 
това либелата се обръща на 100s спрямо началното положение и 
се хоризонтира с третия повдигателен винт. Тези действия се
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извършват няколко пъти, като при това се проверява да не се е из
местило центрирането на теодолита.

След центрирането и хоризонтирането на теодолита и сигна
лизирането на наблюдаваните точки (най-често с жалони) се при
стъпва към измерването на хори
зонталните ъгли. При обикновени
те измервания се използуват след
ните начини:

а) просто измерване на ъгли;
б) гирусно измерване на по

соки ;
в) репетиционно измерване на 

ъгли .
а. Просто измерване на ъгли,

За измерване на хоризонталния 
ъгъл от т. С зрителната тръба
се насочва към т. А (фиг. IV.47) фнг. IV.47
при първо положение на зрител
ната тръба (по начина, описан в т. IV.5) в най-ниската част на 
жалона (за да се избегне грешката от невертикалното му поста
вяне). Прави се отчет по хоризонталния кръг, който се записва в 
специален ъглов карнет в колона „I положение“ на реда на т. А. 
След това се освобождава алидадата и като се върти по посока 
на въртенето на часовниковата стрелка, се насочва към т. В при 
първо положение на зрителната тръба. Извършва се отчет, който 
се записва в ъгловия карнет на реда на т. В в колона „I поло
жение11.

С цел да се избягнат груби грешки и да се отстранят 
остатъчните грешки от неизпълнението на някои условия в тео
долита (т. IV.9) зрителната тръба се завърта около хоризонтал
ната ос на 200s и при второ положение се насочва към т. В. На
правеният отчет се записва в ъгловия карнет в колона „II положение“ 
на реда на т. Б. Алидадата се освобождава и като се върти в 
посока, обратна на въртенето на часовниковата стрелка, се на
сочва при второ положение на зрителната тръба в т. А. Отчетът 
към т. .4 се записва в ъгловия карнет в колона „II положение“ 
на реда на т . А .

Пример с резултати от ъглови измервания е записан в при
ложения ъглов карнет.

Разликите между отчетите Ох и 0 2 ±200g трябва да бъдат 
приблизително еднакви, а стойностите им да не бъдат значителни 
Ако тези разлики за една от точките или и за двете са значителни, 
това е указание, че по време на измерванията хоризонталният 
кръг не е запазил неизменно своето положение и измерванията 
трябва да се повторят. Изместванията в хоризонталния кръг се 
установяват по горния начин при условие, че измерванията се 
извършват по описания по-горе ред. Трябва да се изтъкне, че
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Ъглов карнет
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освен горното преимущество този ред дава възможности за ели
миниране на други грешки, конто са от значение при точните из
мервания.

За да се получи стойността на ъгъл £i, най-напред се изчис
лява за всяка наблюдавана точка средноаритметичното. 0 =

0.+ О-, :-200-гТ/ и се записва в колона „средно на ъгловия кар
нет. Ъгълът .8 се получава, като от отчета към точка В се извади 
отчетът към т. А (при условие, че надписите на деленията на 
хоризонталния кръг нарастват по посока на въртенето на часов
никовата стрелка), т. е.

р 56,81 30" —375,49 60* ■ 81,31 70*.

Когато отчетът към дясната точка е по-малък от този към 
лявата, както е случаят с разглеждания пример, то към него се 
прибавят 400".

За увеличение на точността ъглите могат да се измерят- по 
няколко пъти и от получените стойности да се вземе средноарит
метичното. При тези случаи е необходимо хоризонталният кръг 
да се размества с оглед при различните измервания отчетите да 
се извършват на различни места върху хоризонталния кръг, за да 
се избягнат грешките от награфяването му.

б. Гирусно измерване на посоки. Гирусното измерване, пред
ложено от големия руски астроном и геодезист Струве (X X п.), 
се прилага тогава, когато от една точка трябва да се иззър лаг 
измервания към няколко точки (фиг. IV.48).

Вместо да се измерва всеки ъгъл между отделните направ
ления, при гирусния начин се извършва определяне на положението 
на всяка посока върху неподвижния хоризонтален кръг, затова се 
нарича гирусно измерване на посоки.

Гирусният начин се състои в следното. При първо положение 
зрителната тръба се насочва последователно по посока на върте
нето на часовниковата стрелка към точките /, 2, . . . ,  п, като се 
правят отчети и се записват в колона „I положение“ След това
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зрителната тръба се обръща във второ положение и се насочва 
най-напред към точка п и при въртене, обратно на първоначалната 
посока, се насочва към останалите точки, като се завършва с 
точка Л Описаните действия образуват един гирус.

Записването на резултатите и изчисленията на ъгловия карнет 
са подобни на тези при измерване на ъгли. С данните, записани 
в графа „средно от двете положения“ могат да се изчислят стой
ностите не само ка ъглите между две съседни посоки, но и 
между които и да е посоки.

При ио-точните геодезически работи измерванията се извърш
ват в няколко гируса, като преди всеки гирус се променя поло
жението на хоризонталния кръг.

Гируснияг начин в сравнение с простото измерване на ъгли 
е свързан с но-малък обем работа и при това осигурява по-голяма 
точност.

в. Репетиционно измерване на ъгли. Може да се извършва 
с теодолити, които имат репетиционен винт или устройство, по
зволяващо въртене на лимба заедно с алидадата (т. IV.4). Репети
ционното измерване се прилага тогава, когато теодолитите имат 
малка точност на отчитане и се извършва по следния начин:

1. Върти се алидадата, докато при първо положение на 
зрителната тръба се получи отчет, близък до 0* (обикновено по- 
голям с 1С —2С). Затяга се алидадата към лимба и при освободен 
лимб зрителната тръба се насочва към точка А (фиг. IV.49). За
тяга се лимбът, а точното насочване в т. А се извършва чрез 
микрометрения винт, като се измества лимбът. Прави се отчет Ог.

2. Освобождава се алидадата (лимбът остава неподвижен) и 
като се върти по посока на въртенето на часовниковата стрелка, 
зрителната тръба се насочва в т. В и алидадата се затяга. Точ-
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мото насочване в т. В се извършва с микрометрения винт, като
се измества алидадата. Отчет не се прави.

3. При затегната алидада се освобождава лимбът и като се 
върти в посока, обратна на въртенето на часовниковата стрелка,

зрителната тръба се насочва 
в т. А. Затяга се лимбът, а 
точното насочване в т. А се 
извършва с микрометрения 
винт, като се измества лим
бът.

4. Отново се освобож
дава алидадата и по начина, 
описан в т. 2, се насочва в 
т. В. С това ъгълът р е из
мерен два пъти. Ако този 
брой е достатъчен, прави се 
отчет Оо.

Лко обаче трябва да се направят повече измервания — и, 
описаните действия се повтарят п пъти, като се прави отчет Оп 
при последното насочване към т. В.

Ъгълът р се изчислява по формулата

Фиг. IV.49

Оп—O-i 
п (IV. 16)

Когато отчетът Оп е по-малък от отчета 0 1 поради обстоя
телството, че нулевият диаметър е преминал през направлението 
СА един или няколко пъти, към отчета Оп се прибавят 40CF 
(или 800г и т. н.).

Полученият ъгъл р1 е измерен при първо положение на зри
телната тръба. За да се отстранят някои инструментални 
грешки при второ положение на зрителната тръба, измерва се по 
описания начин ъгъл <р, а чрез, него (като допълнение до 400g) 
се определя рп. Средното аритметично от pi и р11 се приема за 
окончателна стойност на ъгъла р.

IV.11. ЕКСЦЕНГРИЧ4 0  ИЗМЕРВАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЪГЛИ

Понякога непосредственото измерване на ъгли е невъзмож
но поради различни причини. Тогава се извършва така наречено
то ексцентрично измерване на ъгли. Различават се два случая :

а) ексцентрично поставяне на теодолита;
б) ексцентрично поставяне на сигналите.
а. Ексцентрично постазяне на теодолита се налага тогава, 

когато теодолитът не може да се центрира над т. С (фиг. IV. 50) 
за измерване на ъгъла р. В този случай теодолитът се поставя в
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т. Е, от която се виждат точките А и В , и се измерва ъгълът 
дл. Освен това се измерват разстоянието е и ъгълът 0, а разсто
янията S ac и S^c се измерват или изчисляват от координатите на 
точките А, В и С.

Sac

п
t  /■'

i r  _

'V  т

<7 * j  j •

Фиг. IV.oO

При наличието hi тези данни се изчисляват ъглите о i и од 
ю формулите

S1 и _ >

е .
.  f

Sill Оi; nV.17)

Мужду ъглите j, тi 1 и on сътцесттчи следната зависимост:

ИС' У (IV. IS)
откъдето следва

0,1 (IV.19)

Необходимо e да се изтъкне, че зл да се получат ъглите 
о-.и о/j (а следователно и л) с необходимата точност, разстоя
нието е трябва ;а се определи непосредствено или посредствено 
.глава V) с г о л я м а  точност.

Когато точката Е е близо до точка С, при измерването па 
ъгъла 0 зрителната тръба не може да се фокусира. Н този слу
чай е достатъчно зрителната тръба да се насочи в т- С чрез по
ставените върху нея впзирпи приспособления.

б. Ексцентрично поставяне на сигналите се налага тогава,/ i '
когато сигналът (един или повече) не се вижда от т. С (фиг. IV.51).

Така например, ако от т. С не се вижда сигналът, поставен 
в т. А , поставя се сигнал в т. Ai и при завършване на отчетите 
по хоризонталния кръг се прави отчет av вместо отчет а.

Както и при първия случай и тук се измерват разстоянието 
6, ъгълът G и се определя разстоянието S ac*
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Тогава
s. sin 0

и 5Ш 5д =  * (IV.20)

а=а±-  5. (IV.21)

Фш. IV.51

IV. 12. ГРЕШКИ И ТОЧНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАНЕТО
НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЪГЛИ

Върху резултатите, получени при измерването на хоризонтал
ни ъгли, оказват влияние различни фактори. Ще бъдат посочени 
само някои от тях.

а. Влияние на кривината на Земята. То е незначително и 
при обикновените геодезични измервания не се взема пред вид.

б. Грешка от центрирането на теодолита и сигналите. Вли
янието на тези грешки може да се изчисли по формулите, да
дени к т. 1V.11. Грешката от центрирането оказва по-силно 
влияние при малки разстояния.

в. Грешка от насочването на зрителната тръба на теодолита.
£0"

Приема се, че грешката от насочването е равпа на (гн* уве
личението на зрителната тръба).

г. Грешка от отчитането. Зависи от диаметъра на лимба, на
гряването му и средството за отчитане.

д. Грешка от неизпълнение осовите условия на теодолита 
и други инструментални грешки. Както бе изтъкнато, ако из
мерването на ъглите се извършва при двете положения на тръ
бата, някои от грешките от неизпълнение на осовите условия се 
елиминират.
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е. Влияние на външните условия. Външните условия—освете
ност на сигнала, температура на въздуха и др., оказват същес
твено влияние при дълги визури.

Когато при измерването на хоризонтални ъгли се осигури 
точно центриране на теодолита и сигналите и има добра види
мост, теодолитите, посочени в т. IV.8, както бе казано, осигу
ряват точност на измерването на ъглите в един гирус от +  15сс 
(5") до +  100сс (30"). При неблагоприятни условия (главно поради 
ексцентрицитет на сигналите) грешките при измерването на ъгли
те имат по-големи стойности.

IV.13. ИЗМЕРВАНЕ НА ВЕРТИКАЛНИ ЪГЛИ

Измерването на вертикални ъгли се извършва с помощта на 
вертикален кръг, който е свързан със зрителната тръба на тео
долита и се върти заедно с нея. Награфяването на вертикалните 
кръгове се извършва така, че да се получат вертикални или 
зенитни ъгли (т. IV.3).

За да се получат верни стойности на вертикалните (зенитни
те) ъгли, необходимо е при хоризонтално положение на зрителна
та тръба отчетът по вертикалния кръг (при първо положение) 
да бъде 0s при вертикални ъгли и 100s при зенитни ъгли.

Когато зрителната тръба е хоризонтална, направлението към 
0s (фиг. IV.52) при вертикални ъгли и 100s при зенитни ъгли 
заема отвесно положение (при някои теодолити хоризонтално 
положение).

Отчетът на вертикалния кръг при хоризонтална зрителна 
тръба ще бъде 0s (100s), ако чрез оптическата ос на лещите 1 и2 
(фиг. IV.53) нулевото деление на вертикалния кръг се проек
тира върху нулевото деление 
на скалата на микроскопа за 
отчитане.

Горното изискване се осъ
ществява по различни начини.
При теодолитите Та) и T -t Q 
(фиг. IV.42), Theo 120 това се 
постига чрез хоризонтирането 
па теодолита с алидадната ли
бела. ^  \

При по-точните теодолити, 
например Т10 (фиг. IV.38), к ‘'°~
Te-D2 (фиг. IV.41) и Theo 030
(фиг. IV.24.) се използува така наречената индексна либела 
(18), която се хоризонтира с предназначения за нея микрометри
чен винт 19 (фиг. IV.24).
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В теодолитите Т-, Theo 020 и Те D4 има специално компен
саторно устройство, чрез което условието се изпълнява без на
месата на оператора.

f\
\ - ~

V

г Ч
N

Гпг. 3\ . Ж

Преди да започне измерването на вертикални ъгли, необ
ходимо е да се провери дали е изпълнено споменатото по-горе основ- 
но изисквам е-при  хоризонтална зрителна тръба отчетът по вер
тикалния кръг да бъде (г (100-) При неизпълнение на това ус
ловие отчетите по вертикалния кръг ще бъдат сгрешени с така 
наречената и хигиена грешга.

Прзъерклта се извършва по следния начин. След хоризонти
рането ii.t теодолита зрителната тръба се насочва при първо 
положен.че я ясно видима точка. Ако теодолитът има индексна либе
ла, тя се хорнзоптира с нейния микрометрен винт, след което се из
вършва отчет но-вертикалния кръг Ot (например 96,76s). При те
одолити, в които няма индексна либела или компенсатор, преди 
окончателното насочване на зрителната тръба се хоризонтира то- 
чно алидадната либела, а при теодолити с компенсатор след на
сочването на зрителната тръба се извършва отчетът 0 {.

Зрителната тръба се завърта около хоризонталната ос н при 
второ положение се извършва отчет (най. 303,32s), като, как
то при първо положение, се хоризонтира индексната, съответно 
алидадната либела.
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Стойностите па вертикалния ъгъл, измерени при двете поло
жения на зрителната тръба, трябва да бъдат равни. При измер
ване на зенитни ъгли сумата от двата отчета трябва да бъде 
400С Разликата представлява двойната индексна грешка (2/). И
разглеждания случаи
1 ш/

(О, ~  Оо) —400' -  (9 6 .7 6 6 3 0 4 ,4 2 ')  400—  400,08-— 400' =
- -  Н'

а самата индексна грешка 4г.
С получената индексна грешка се нзчн.слява верният отчет 

ирн второ положение 0.3 в случая (Л/ — ()2— г =  30.4,42s -—4С =  30.4,28% 
след кое го поправката се извършва в зависимост от устройство
то на теодолита по един от следните начини:

а. При теодолит с индексна либела. С мпкрометрення винт 
ка индексната либела отчетът ври второ положение на зрител
ната тръба се изменя от б \  кд СЛ Вследствие на това мехурче
то па индексната либела с е  измества. Тогава с поправителните 
винтиета на индексната либела мехурчето се връща в средата.

б. При теодолити без пнлшксьа либела (Ts, Theo 020, Te-I) i. 
Том. Т: rTheo 120). С помощта нд мпкрометренин винт за вер
тикално изместване на зрителната тръба отчетът но вертикалния 
кръг при второ положение се изменя от Ог на 03. Вследствие 
па това хоризонталната нишка на нишковия кръст се отмества 
от наблюдаваната точка. Тогава с поправителните винтчета III и 
IV на нишковия кръст (фиг. IV.46-) хоризонталната нишка се из
местил, докато попадне иа наблюдаваната точка.

Като се има пред вид, че влиянието на индексната грешка 
върху отчетите може да се отстрани, като се вземе средноарит
метичното от измерените при първо и второ положение на тръ
бата вертикални (зенитни) ъгли. при малки стойности па индек
сната грешка поправката може да не се извършва.

За да се измери вертикалният ъгъл между две точки, тео
долитът се центрира и хоризонтира над точката па стоене С, след  
което при първо и второ положение на зрителната тръба, насоче
на в случая във върха на сигнала, поставен в точка А } се пра
вят отчети От и 0о (фиг. IV.54). В зависимост от вида на теодо
лита преди точното насочване и отчитането трябва да се хори- 
зоптират съответно алидадната п индексната либела по начина, 
разгледан по-горе при проверката.

В зависимост от устройството на вертикалния кръг в някои 
инструменти, за да се получи стойността на вертикалния (зенит
ния) ъгъл, измерен при второ положение, необходимо е отчетът 
0 2 да се извади от 400'. Средноаритметичното от тези две 
стойности, както бе изтъкнато, ще бъде освободено от индексна
та грешка. Така например, ако 0^ =  95,4360s и 0 3=-304,5520% зе
нитният ъгъл ще бъде
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От+ (400—CM 
2 2 = 95,4420\  (IV.22)

Както ще бъде показано по-късно, когато чрез измерените 
ъгли се определят превишения, необходимо е още да се измерят

височината на инструмента J  (от точката на стоене до хоризон
талната ос на теодолита) и височината на сигнала «S’ (фиг. IV.54).

При измерване на разстояния с нишков далекомер (т. V.5) 
и при тахиметрична снимка сг. V1IL2) вертикалните ъгли се из
мерват само при първо положение на тръбата. Тогава индексна
та грешка трябва да бъде сведена до около 1С(Г). Освен това в 
тези случаи зрителната тръба не се насочва във върха на сиг
нала, а върху лата, и то там, където е удобно с оглед на изчис
лителната работа.

В много случаи е по-целесъобразно да се определят азимути, 
вместо ъгли. За целта се използуват: бусолни инструменти, жи- 
ротеодолит, астрономични измервания. Тук ще бъдат дадени 
кратки сведения за първия и втория начин.

а> Бусолни инструменти, както е известно, са онези, при 
които направлението на меридиана се определя с помощта на 
магнитна стрелка. Измежду бусолните инструменти за измерва
не на азимути понастоящем интерес представляват бусолните 
теодолити.

В някои бусолни инструменти лимбът е свързан неподвижно 
с кутията на магнитната стрелка и се движи заедно с нея. Със 
специално устройство лимбът може да се съедини неподвижно с 
основата и тогава бусолният теодолит ще служи като обикновен 
теодолит. При освободен лимб, тъй като той е свързан с магнитната 
стрелка, направлението 0—200 s заема направлението на магнитния 
меридиан. Отчетите по хоризонталния кръг при насочване на зри
телната тръба към определени точки представляват магнитните 
азимути на съответните прави.

IV.14. ИЗМЕРВАНЕ НА АЗИМУТИ
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В други теодолити бусолата — градуиран кръг с магнитна 
стрелка, поставена върху острие в центъра на кръга, е свързана 
неподвижно с алидадата или се прикрепва допълнително към вил
ката на теодолита. Направлението 0—200* на градуирания кръг 
ма бусолата лежи във визирната рав
нина на зрителната тръба. При на
сочване на зрителната тръба към
определени точки отчетите 0Л със 
северния край на магнитната стрел
ка по градуирания кръг представля
ват азимутите (или допълнението им 
до 400*) на съответните прави. За 
повишаване точността на отчитането 
а отстраняване на някои грешки от
чет се прави и с южния край на 
магнитната стрелка 0 s , след което 
се изчислява соедноаоитметичното отJ л .

двата отчета:

0
0 - 'Ч  , 200'-) (IV.23)

Фиг. IV.55

В много теодолити за измерване на магнитни азимути се из
ползува тръбна ориентир-бусола (фиг. IV.55), която се прикреп
ва допълнително към вилката на теодолита така, че оста й е ус
поредна на визирната равнина на теодолита. След като магнит
ната стрелка се отпусне с винта върху острието, двата й края се 
виждат разместени, ако тя не заема направлението на магнитния 
меридиан (фиг. IV Г>6 ак Когато двата края съвпадат (фиг. IV.56 б ), 
визирната равнина е в направлението на магнитния меридиан. На
правеният при това положение отчет Ох по лимба се използува 
за получаване на магнитните азимути A f  по формулата

A f  — Ot — Ох, (IV.24)

Фиг. IV.56

з която 0 £ са отчетите по лимба към наблюдаваните точки.
Този начин (непряко измерване на магнитните азимути) може 

да се прилага и при другите теодолити, вместо да се отчита с 
магнитната стрелка



От измерените с бусолните инструменти магнитни азимути 
могат да се получат астрономичните азимути и посочпите ъгли 
по начина, разгледан в глава II.

Азимутите, получени чрез бусолни инструменти, имат сравни
телно малка точност. Така например при използуване на ориен- 
тир-бусола точността е около 3' — 5' (бс — ч Д!. Точността на 
измерването се понижава сплно от намирани1- се блнзо стоманени 
предмети или железни рудни находища. Г1ор,гли малката точност 
бусолните инструменти намират приложение глзкко при измерва
ни*: и гори и мини.

б\ Жиротеодолитът (фиг. IV.37), както п ж зззз  наименовани- 
ето чу, се състои от махалеп жироскоп, с които се установява 
направлението ма меридиана, и теодолит. С жнротеодолитито се

V -  .ч

-1

. V 1 у

л .  . J У-

• т .

Фиг. IV.57

измерват астрономични азимути с точност 10—3 ЗА поради което 
те се прилагат при решаването на широк кръг геодезически задачи.

Чрез допълнително жироскопно устройство- някои теодолити 
могат да се приспособяват за измерване на астрономични азимути.
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I VIA BA V

ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪЛЖИНИ

\  1. НЕПОСРЕДСТВЕ НО ИЗМЕРВАШ: HA ДЪЛКИНИ

'^посредственото измерване па дължини (Ч‘ нпгьршва с по- 
межд: на стоманени мерни ролетки е дължина 20 ж (има и ро
летки с дължина 10 ш, lo in ,  00 ж), ширина И- In ппп, деоелн- 
па 0,25 жж и сантиметрови доления. Подобпа на мерната роск ; ха

* ш.

е мерната лента с доцимефовп деления.
Зе измерване на хоризонталното разстояние D между точки

те А е: В с ролетка най-често се използува следният начин.
Добре изпъната к и хоризонтално положение, ролетката се на

станя О: двама души ио праната А В (фиг. V.1). м помощта ка 
с;неса едни от краищата на ролетката се поставя над точ?-a .-1, 
а дтугинг се фиксира - точка /, със стоманена игла (дължина 
около 30 cm и диаметър около о rnni). По този начин ролетката

А _

се полага между точкпге 1 и -  и т. и. Остатъкът е м еж ду точ-
mS

х v В се измерва с точност до сантиметри.

£

I
II
I

I

D ---------

—о
А

■V.- ■а

Фиг. V.1

"О-
в

Хоризонталното разстояние D ще се изчисли по формулата
D=nt н- Г, (V. 1)

в която : е дължината на ролетката
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За отстраняване на груби грешки и за повишаване точността 
дължините се измерват най-малко два пъти.

Разстоянието D може да се получи освен чрез хоризонтално 
поставяне на ролетката още и чрез поставянето й непосредствено 
по терена. В този случай е необходимо да се измерва и ъгълът 
па наклона на терена.

За непосредствено измерване на дължини с голяма точност 
се използуват специални уреди с инварни* жици с дължина 24 ш

V.2. ГРЕШКИ И ТОЧНОСТ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗМЕРВАНЕ
НА ДЪЛЖИНИ

Точността на измерените с ролетка дължини зависи от мно
го фактори, по-важните от които са:

а) Неточна дължина на ролетката. За да се отстрани влия
нието на този фактор, необходимо е да се сравни (компарира) с 
друг уред — компаратор, дължината на който е известна, с го
ляма точност. При липса на компаратор ролетката може да се 
сравни с друга ролетка, дължината на която е известна.

Ако грешката в дължината на ролетка (20 е по-голяма от 
i 2 mm, резултатите от измерванията трябва да се поправят, 

като съответно се у в е л и ч а т ,  ако ролетката е по-дълга о т 20т ,  
и да се н а ма л я т ,  ако ролетката е по-къса.

б) Изменение дължината на ролетката вследствие изменение 
на температурата. Когато температурата, при която се извършва 
измерването на дължините /, е различна от тази, при която е из
вършено компарирането /0, грешката Д I в дължината на ролет
ката е

Д / ос(1 - д / .  (V.2)

В тази формула а —0,0000125 е температурният коефициент 
на разширение на стоманата.

Когато разликата t —10 е по-малка от 8°, грешката Д/ е по- 
малка от 2 mm и може да не се взема под внимание.

в) Грешка ог нехоризонталност на ролетката. Ако един от 
краищата на ролетката е по-ниско или по-високо от другия с 
20 cm, при дължина на ролетката 20 m грешката ще бъде около 
1 mm. Въпреки че ролетката се поставя в хоризонтално положе
ние на око, грешката в хоризонтирането може да бъде сведена 
под 20 cm и по този начин ще оказва много малко влияние вър
ху измерените дължини.

*Инвар — сплав от желязо и никел с много малък температурен коефици
ент па разширение.
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г) Грешка от неточно поставяне на мерния уред по права
та АВ (фиг. V.1). Тази грешка има същия характер, както и греш
ката от нехоризонталност на ролетката, и не оказва значително 
влияние върху резултатите от измерваните, тъп като грешката от 
поставянето на ролетката по

1
правите е около 5—6 спк

д) Грешка от увисване на 
ролетката. При измерването на £
дължини ролетката увисва (фиг. V2
V.2 i, вследствие на което ре
зултатите от измерванията са увеличени с грешката

Я/г-
* ' “ Т Г  |У Л »

В тази формула /г е увисването, а / — дължината на ролет
ката. При й =  1 0 с т  и /= 2 0  т , А /=1,3 пик. Понеже прописването 
може да бъде сведено под 10 cm, влиянието на тази грешка ще 
бъде много малко.

е) Грешка от неточно фиксиране на краищата на мерния 
уред с отвесите. За да се сведе тази грешка до минимум, необ
ходимо е при всяко полагане на ролетката отвесите да се успо
кояват добре и да се поставят точно над съответните точки.

Грешките а — Д са систематични, а е -— случайна. Стойностите 
на всяка от тях зависят съществено от условията, при които се 
звършва измерването.

Изброените по-горе фактори определят точността на описа
ния в т. V.1 начин на измерване на дължини с ролетка. При 
благоприятни условия може да се постигне относителна грешка
до - » която с влошаване на условията се увеличава и при не-4000 ^ 11>лагоприятни условия достига до дщ у  -

При непосредствено измерване на дължини с инварни жици
1се постига относителна грешка qqq q(){) *

Както бе показано при измерване на дължини с ролетка, 
разстоянието D  между две точки се изчислява по формулата 
(V. 1 j :

D=nt+F.  (V.1)

Ако се пренебрегне остатъкът /\ формулата приема вида
D = n l= t~ l+  . . . + / .  (V.4)

Средната квадратна грешка на разстоянието D на основание 
формула (111.3а) ще бъде

т20 ~ т 2-]-т2-{- . . . + m 2 —nmLt (V.5)
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в която tii е срельпт;] квадратна грешка при едно полагане на 
ролетката.

От формула (V.4i следва

п h  <V.6)

А

/ // /
\ / /i а А

! А/
\

АА/
S

г

Фиг. Y.3

и като се постпвп тази стойност на п във формула (V.5'*, за 
средната квадратна грешка то се получава

Г\ \D  . (V.7)
s 1

ако се постави ш\-и следва
\ -

т. е. средната кнгдтатш; грешка е пропорцнонална на квадратен 
корен от разстоянието.

ж) Влияние на г.;: т •• гд Лсмята. При определяне разстоянието м ек ду
точките А и В по нттдчд., р.-лг.едан s т. Y. I .  отвесните линии бяха приет;: та
успоредни. Тъч ка~о :е не са успоре.-шт (фиг. V.3), при всяко полагане
иа ролетката емсс:о ратг: тнне:о Ъ фактически ще се измерва тангентата /.

Лесно може да се тстлговн, че даже пр:: разстояния 20 km влияниею на 
кривината на Земдта . неян.г-пчелно.

з) Влияние иа надморската височина. Донеже, както вече бе изяснени за 
проекционната но:;ър>::з:.ла на дължините и ьгловнте измервания се приемз по
върхнината на елнгтс; разстоянието D между две точки А и В от физичес
ката земна повърхнн;:;: д;е се- различава от разстоянието D K} между двете' i ятн
върху елипсопда (фиг. V
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t i p i  I D 1000 m, //----500 ш i! R  ̂ 6371 гглъ: л:л а :  бъде А/Г -8  cm.

Тъй като разстоянията, изчислен;: от гтр^зо ъгьлж гз гаусозч коордпи.ън  
■ 15», са отнесени към елипсоплг., при точните тедте-'лес?: : измервания тряб-

се ИМЗ пр:.*,:, ОГ СДП.Ч С : ;iД!; 1, ЧС ТСЗТ p:i.'M'vHi:ТСД Д -'.KKIKU П Г рЛЗ-
: екъпл Hboxv етническата :«е\та мя:ъохннна с р а с  кл;: А,, и -и друга, че

i ^ i j ■ J  I Д —

I \ едпченн с рез.;: нзте AD, кято .е-.чисн от ор.и^жл с :-:а д; г.гте р. 1.5).

\ 3 ПОСРЕДСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛЖИНИ ПО ГЕОМЕТРИЧЕН
11 ТРИГОНОМЕТРИЧЕИ НАЧИН

Разстоянието между две точки освен чрез непосредствено 
полагане на мерния уред може да се определи и по други пачи- 
не. Тук ще бъдат разгледани геометричният и тригонометричният 
е а1* пи за посредствено определяне на дължини. При тези начини 

определяне на дадено разстояние се г;зползуват други вели- 
чи -н, по-удобни за измерване, след кое го чрез геометрични или 
тригонометрични зависимости се изчислява търсеното разстояние.

Пример за геометрично определяне па дължини е даден па 
фиг. V.5. За да се определи разстоянието А В, избира се произ
водни точка С. Спуска се перпендикуляр от точка В към права
та АС (определя се точка D), след което се измерват разстоя
нията а и Ь.
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Тогава
АВ — v а2*Н>2 (V.9)

Като пример за тригонометрично определяне на разстояния 
може да служи даденият в т. II 1.3 пример.

А *
/

/

/

а-

6

а

Фиг. V.5

Точността на получените по геометричен и тригонометричен 
начин дължини зависи от точността на измерените елементи и 
може да се изчисли за всеки конкретен случай по начина, раз
гледан в т. III.3.

V.4. ПОСРЕДСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪЛЖИНИ С БАЗИСНА ЛАТА

Базисната лата (фиг. V.6) представлява метална тръба с ин- 
варен прът в нея, на краищата на който са поставени две мархи 
на разстояние 2 т .  Латата е пригодена за поставяне в хоризон
тално положение върху основа с три повдигателни винта, вър
ху каквато се поставя и теодолитът. За удобство латата е сгъ
ваема— състои се от две части. Третата марка (в средата на ла
тата) се използува вместо сигнал в случаите, когато е необходи
мо да се визира в точката, над която е поставена латата, или 
при малки разстояния, когато се използува половината от латата.

За да се измери разстоянието D между две точки А и В  
(фиг. V.7), над точката А  се центрира и хоризонтира теодолит, а 
над точка В  върху тринога се центрира и хоризонтира базисна
та лата. При освободен винт латата се върти около вертикалната 
ос и чрез визьора се насочва към обектива на теодолита. От 
друга страна, операторът на теодолита насочва зрителната тръба 
във визьора. По такъв начин латата се поставя перпендикулярно 
на правата А В, след което с винта се затяга.
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Хоризонталният ъгъл р, наречен п а р а л а к т и ч е н ,  се из
мерва, като се визира в двете крайни марки на латата.

Хоризонталното разстояние D се изчислява по формулата

- 1-1-1 • л * .

• - • . - V V W - I м т

WWwiiiJR < v

I"-» .ч - :*  _ .- •- ■ - • -  - - j L- i-

- \ -  

.  -
v  ,  v - V . , . , *

ч-Л- .-Л

-  ''Л
-  - /. Vr

Фиг. V.6

Фиг. V7

при b = 2 m

D r cjg 9 ;

SD - c t g -

(V. 10)

(V. l l )

Стойностите на ctg се вземат от шестзначни таблици за стой
ностите на тригонометричните функции.

Описаната схема за измерване на дължини с базисна лата 
се използува при разстояния от 50 до 200 ш. При разстояния до  
400 m базисната лата се поставя приблизително в средата по 
правата АВ  и се измерват ъглите рг и р2 (фиг. V.8). Тогава

D- 2 (V. 12)

При по-големи разстояния (до 1000 ш) се прилагат други 
схеми.

Понеже дължината на базисната лата е установена с доста
тъчни точност, точността на получените резултати зависи от 
грешката в измерването на хоризонталните ъгли. Ако ъглите се 
измерят със средна квадратна грешка ± 3 СС (I"), изчислените дъл-
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жннн при описаните две схеми що имат относителна грешка от
1

ДО —Tw'.-.i, - 1ЛТГО мри по-малки разстояния грешката е по-:ооо
малка. Такава точност в измерването на ъгли може1 да се поеткг-

Фиг.

не само с точни теодолити. Може да се използуват и теодолити 
със скален микроскоп (т. iV.8), като за увеличаване точността па 
измерените ъгли, както бе споменато в т. IY.IO, се прилага ре
петиционният начин, но все пак точността на измерените ъгли и 
па получените резултати за разстоянията ще бъде по-малка.

\ 5. ОПТИЧЕСКО ИЗМЕРВАНЕ НЛ ДЪЛЖИНИ. ШИПКОВ ДАЛЕКОМЕР

Оптическото измерване па дължи ш-i се извършва с оптичес
ки уреди, наречени д а л е к о м е р и .

Принципът па оптическото измерване на дължини е същият, 
кои го се използува up и базпспата лага, т. е. чрез ъгъл н раз-

f
  ------- —---------------------------------      ги

,  _  -

Фиг. Y.9

стонние (база). В зависимост от това, коя от двете величини се 
запазва постояниа, се различават:

а) далекомери с постоянен ъгъл ц променлива база L 
(фиг. V.9);
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б) далекомери с променлив ъгъл (J и постоянна база b 
<фиг. V.10).

В случаите, когато не е необходима голяма точност при из
мерването на дължини, е целесъобразно да се използува нишко- 
вият далекомер, представляващ далекомер с постоянен ъгъл.

V —  4
Фиг. V.10

н

Като нишков далекомер може да се използува всеки геоде- 
зически инструмент, в зрителната тръба на който има най-малко 
две хоризонтални нишки. Обикновено всеки теодолит и нивелир 
4Т. VI.3) може да се използува и като нишков далекомер за из
мерване на дължини, защото, както вече бе изтъкнато, на стък
лената плочка, на която са гравирани хоризонталната и вертикал
ната нишка, определящи нишковия кръст, са гравирани още две 
хоризонтални нишки, наречени д а л е к о м е р н и  н и ш к и  
(фиг. V. 11)-

Фиг. V.11

/

\

В Г

%

У£-

\

I
/

УУ

Фиг. V.12

За измерването на дължини с нишков далекомер е необхо
димо да се разполага и с лата. Латата се изработва от дърво и 
има размери дължина 4 m (две части по два метра) или 3 т ,  
ширина 10 cm и дебелина 2,5 cm. Върху латата се нанасят площ- 
ни деления през 1 сш в два цвята (бял и червен или черен) и
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се надписват дециметровите деления. В зрителната тръба на 
нишковия далекомер латата се вижда, изобразена по начина, по
казан на фиг. V.12. За измерване на разстояния, както ще бъде 
показано, е необходимо да се направят отчети по латата с двете 
далекомерни нишки. За фиг. V.12 отчетът по горната нишка е 
1400, а подолната— 1626. Разликата между двата отчета се на
рича латов отрез L; за фиг. V.12 Z,= 226 mm.

Измерването на дължини се извършва с нишковия далекомер 
по следния начин:

а) При равен терен (фиг. V.13)

Нишковият далекомер се центрира и хоризонтира над точка А 
и при приблизително хоризонтална зрителна тръба се насочва 
към вертикално поставената в точка В лата. Извършват се от
чети с горпата и долната нишка и се получава латовият отрез L.

Както се вижда от фиг. V. 13 при хоризонтална зрителна тръ
ба, хоризонталното разстояние между точките А и В може да се 
определи от зависимостта

D - < H - / + d .  ( V . 1 3 )

Фиг. Y.13

В тази формула а е разстоянието от вертикалната ос па ниш
ковидния далекомер до обектива, а , / —фокусното разстояние на 
обектива.
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Разстоянието d може да се определи по формулата

d i -  ciS 4
1 . © жй- ctg Ч г  L

Р
L, (V. 14 >

в която ф е постоянният далекомерен ъгъл, а р 
между далекомерните нишки.

Ако се означи

]
ctg

СГ-is
*

f K

разстоянието

(V.15)

и

следва
i + f

D=KL+c.

(V.16)

(V.17>
a

Във формула (V.17) K  и с са константи, тъй като за даден  
зрителна тръба / ,  р, и а са също константни величини.

При съвременните иишкови далекомери обикновено К има 
с ипшост 100, това е при ъгъл ф =  63,66с (34,38'), а по-рядко
/v  50 или /С=200. Събирателната константа чрез специална 
аналактична леща, поставена в зрителната тръба, става равна на 
Hina (има обаче и зрителни тръби с друга стойност за констан
тата ек Следователно при зрителна тръба с аналактична леща хо
ризонтал ното разстояние ще се определя гю формулата

D =KL < Y.18*

Както се вижда от формули (V. 17) и (V. 18 за измерване на 
хорнзонталното разстояние между две точки е необходимо да се 
определи само латовият отрез L. Тези формули са изведени и ри 
условие, че зрителната тръба е хоризонтална. Те могат да се при
лагат и при приблизително хоризонтална зрителна тръба.

;  s.

5) При стръмен терен (фиг. V.14)

Когато теренът е стръмен, за измерване на разстоянието меж- 
у две точки зрителната тръба е наклонена на ъгъл у. Латовият 

отрез L при вертикално поставена лата се определя, както и при 
хоризонтална визура, но освен това се прави отчет и по верти
калния кръг по начина, разгледан в т. IV.13 и се определя вер
тикалният ъгъл у (зенитният ъгъл з).

За да се определи хорнзонталното разстояние D, най-напред 
трябва да се изчисли разстоянието D' чрез латовия отрез и вер
тикалния ъгъл. Ако се приеме, че латата е поставена перпендику-
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лярно на визирната линия, тогава латовият отрез ще бъде U. Как 
то се вижда от фиг. V.14,

cosy, т. е. L '^ L  cosy. (V.19)

I

\ У

№

: Ч * ^  ^

Фиг. V.14

При това положение разстоянието Df може да се изчисли, 
като се използува формулата за хоризонтална визура:

D' — KLf-\-c^KL  cos y + c. (V.20)
Понеже

D = D ' cosy, (V.21)
следва

D ~ '̂KL cos2 y + c  cos y. (V.22)
Тъй като

c cos y c o s 2 y, (V.23)
може да се напише окончателно

D =(KL+c)  cos2 у (V.24)
и при с = 0

D = K L  cos2 у. (V.25)

Формули (V. 24) и (V. 25) показват, че при наклонена визура 
е необходимо величината (KL-\-c) съответно ДУ- да се умножи с 
cos2 от вертикалния ъгъл.
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На практика за изчисляване на разстоянието D  чрез латовия 
отрез и вертикалния (зенитния) ъгъл се използуват специални таб
лици, наречени тахиметрични таблици (т. VIII. 2), тахиметрични 
линии и номограми.

L, /*~z
и

Л,
77"2

Фиг. V.15

Стойностите на константите, както и други данни за далеко
мерите се дават в придружаващите ги паспорти—описания. Кога 
то последните липсват, за установяване стойностите на констан
тите се постъпва по следния начин.

На равен терен се измерват с ролетка разстоянията D x око
ло 5—бгп и D2 около 50—60 ш (фиг. V.15). С нишковия дале
комер, поставен над точка Р, се определят латовият отрез L t 
(по вертикално поставена лата в точка А) и латовият отрез L% 
(по лата, поставена в точка В).

От зависимостите

D ^ K ^ + c ,
D2= K L2 + c  (V. 26)

най-напред се получава стойността на константата

к =  . (V.27)L2 —

след което чрез К  и уравнение (V.26) се изчислява константата с-
Ако получената стойност за А" е близка до 100 (50,200), а 

тази за с—до нула, константите са съответно 100 (50, 200) и 0, 
Когато получената стойност за константата с се различава значи
телно от нула, необходимо е да се извършват няколко измерва
ния с цел да се установи по-точно.

Както бе отбелязано в началото, измерените с нишковия да
лекомер дължини имат малка точност. Преди всичко точността
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зависи от грешката, с която се определя латовият отрез. Понеже 
при отчитане с далекомерните нишки милиметрите се преценяват 
на око, то във всеки отчет може да се очаква грешка най-малко 
1 mm, а при големи разстояния, когато деленията на латата не се 
виждат добре, тази грешка е значително по-голяма. Освен това в 
интервала между отчетите по двете нишки латата не е непо
движна, поради което грешката в латовия отрез се увеличава. За 
да се намали този интервал, а следователно и грешката, горната 
далекомерна нишка се поставя с микрометрения винт за вертикал
но движение на тръбата точно на някое дециметрово деление на 
латата (най-често 10, т. е. отчетът е 1000) и веднага се прави отчет 
по латата с долната нишка. Трябва да се помни, че 1 mm грешка 
в латовия отрез дава 1dm грешка в разстоянието (при /<"—100).

Освен изброените фактори върху точността на измерванията 
с нишковия далекомер оказват влияние невертикалността на лата
та (т. VI.10), рефракцията— изкривяването на визирните лъчи вслед
ствие различна температура и гъстота на въздушните пластове, и др.

Съвкупното влияние на всички фактори определя точността
на измерените разстояния от — (при разстояния до 100 m) до 

(при разстояния до 300 т ).

V.6. ДРУГИ ВИДОВЕ ДАЛЕКОМЕРИ

Освен нишковия далекомер съществуват различни видове да
лекомери, някои от които ще бъдат разгледани накратко.

а) Двуобразни далекомери с постоянен ъгъл
Двуобразните далекомери са инструменти за оптическо измер

ване на малки разстояния— до 120—150 m с относителна грешка 
1 1

от 5000 д0 1000 *
Същественото в устройството на двуобразните далекомери с 

постоянен ъгъл е поставянето на оптически клин (стъклена приз
ма) пред половината от обектива на зрителната тръба, вследствие 
на което наблюдаваните през двете половини на обектива образи 
са отместени един спрямо друг. Оптическият клин може да се 
постави пред горната или долната половина на обектива при из
ползуване на хоризонтално поставена лата и пред лявата или дяс- 
ната половина — при вертикално поставена лата.

Ако при хоризонтално поставена лата хоризонталната нишка, 
се постави по средата на латата, частта от вертикалната нишка 
наблюдавана през свободната част на обектива, ще се проектира 
в точка т от латата, а другата част от вертикалната нишка, на
блюдавана през закритата с оптическия клин част на обектива,
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ще се проектира в точка п (фиг. V.16). И обратно, за началното 
деление 0—t на латата (фиг. V. 17) ще се наблюдават два образа, 
разместени един спрямо друг (фиг. V.18). Долната част на това 
деление (/') се използува като индекс за отчитане и намиране на 
латовия отрез L (фиг. V.16 и V.18).

h
ь

с

Л'7
L

В

/77

Фиг. V.16

Q- 1 I 1 1 I I 1

Хоризонталното разстояние D (фиг. V.16) ще се определи по 
■формулата

D = Lctgp+ c, (V.28)

в която с е разстоянието от оптическия клин до вертикалната ос 
на инструмента.

Като се има пред вид 
коефициентът на пречупване 
на стъклото, от което е из
работен оптическият клин, 
ъгълът е (фиг. V.16) се под
бира така, че р = 63,66с (34,38') 
и ctg [3^100. Освен това чрез
съответна конструкция на 
латата се постига t —0.

Съществуват различни 
видове двуобразни далекоме
ри с постоянен ъгъл. При 
някои оптическият клин се 
явява като допълнително
приспособление къгл обикновените теодолити, а при други той е 
неподвижно свързан със зрителната тръба. Освен това, както бе 
отбелязано, някои далекомери са приспособени за работа с хори- 
зонтална лата, а други — с вертикална. Далекомерите с верти-

Фиг. V.17

0L 1 I I LA
/ I

| | | | | (
)

Фиг. V.18
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кална лата са по-удобни за работа, но имат по-малка точност 
вследствие рефракцията.

Особено голямо приложение намират допълнителните далеко- 
мерни приспособления, поставени към обективите на теодолитите. 
Така например с теодолитите Т20 и Т30 (t.IV- 8) чрез далекомер- 
ното приспособление ДН-10 с вертикална лата могат да се из
мерват разстояния с точност ——̂ — на 100 m. С по-точните

теодолити Т10 и Т5 чрез далекомерното приспособление ДНР и
вертикална лата се постига точност — на 100 ш?oOUU ouUU
а с далекомерното приспособление ДН-04 и хоризонтална лата —

1 на 100 ш. Същата точност — — —  на 100 ш, дава да-5000 5ооо
лекомерното приспособление Димескайл 002 към теодолитите 
Theo 030 и Theo 020, а също така и далекомерът „Редта* (ГДР).

б) Двуобразни далекомери с постоянна база

На основата на далекомерното приспособление ДНБ (дально- 
мерная насадка Белицина) в СССР понастоящем се изработват 
далекомерни приспособления ДНТ-2 (ДН-08) с постоянна база (хо
ризонтална лата), с които могат да се измерват разстояния от 50
до 700 m с точност — fgoo- на ^ 0  т .

Към тях принадлежи и далекомерът ОТД (оптический топо- 
графическийдальномер), с който могат да се измерват разстояния
от 35 до 400 ш с точност — —

6000

в) Светлинни далекомери и радиодалекомери

През последните две десетилетия все по-голямо приложение 
намират светлинните далекомери и радиодалекомерите, с които 
измерването на дължини се извършва чрез електромагнитни вълни 
(светлинни и радиовълни).

За определяне на разстоянието D  между две точки се измер
ва времето t за преминаване на електромагнитни вълни от една
та точка до другата, на която има отражател, и обратно. Тогава

D = v ^ ,  (V.29)

при което v е скоростта на разпространение* на електромагнитни 
вълни.
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На сегашния етап радиодалекомерите имат по-малка точност 
от светлинните далекомери. Последните (подобно на теодолитите) 
са предназначени за различни по точност геодезически измерва* 
ния. С най-точните светлинни далекомери се измерват разстояния
30—40 кш с точност, по-голяма от -г ■ \  — . За геодезическиоОи UUO
работи с по-малка точност се използуват светлинни далекомери,

1осигуряващи точност—jqqqq-  пРи измерване на разстояния от 
100 m до 10 km.

ГЛАВА VI

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРЕВИШЕНИЯ

V1.1. ВИДОВЕ НИВЕЛАЦИИ

За изобразяването на релефа на земната повърхност, както 
и за решаването на различни геодезически, инженерни и други 
задачи, е необходимо да се знаят височините на редица точки. 
Надморската височина на 
точка от земната повърхност, 
например т. В (фиг. VI. 1), се 
определя чрез измерване на 
превишението между тази 
точка и точка, на която е 
известна надморската висо
чина, например т. А . Тогава

Н в  —Н а ~тклв •

Превишението предста
влява разликата между висо
чините на две точки, при 
което

Нав —Н в - Н а у 

Нва —Н а —Н в 'у 

квА =  —клв • (VI. 1)

Измерванията, които имат за цел определянето на превише
ния и височини на точки, се наричат вертикални измервандо или 
нивелации.

/
/

/
/

/
/

I/
/

Фиг. VI. 1
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Съществуват различни видове нивелации в зависимост от 
принципа, по който се определят превишенията. Тук ще бъдат 
разгледани:

а) геометрична нивелация;
б) тригонометрична нивелация;
в) хидростатична нивелация;
г) барометрична нивелация,

като главното внимание ще бъде насочено към геометричната 
нивелация, намираща най-голямо приложение в практиката.

\  1.2. СЪЩНОСТ НА ГЕОМЕТРИЧНАТА НИВЕЛАЦИЯ

Геометрична нивелация се нарича определянето на превише
нието между две точки с помощта на хоризонтална визирна ли
ния, осъществена от специални геодезически инструменти — ни
велири. За определяне на превишението между две точки А и в  
нивелирът се разполага по средата между двете точки, върху 
които се поставят в е р т и к а л н о  лати. Чрез отчетите а и bt 
направени с хоризонталната визирна линия (фиг. VI.2), се опре
деля превишението Ьлв по формулата

h — b. (VI.2)

Така се определят превишения между точки на разстояние 
една от друга до около 150 m и при превишение, не по-голямо

от 3,5 т .  При по-големи разстояния или превишения, както ще 
бъде показано в т. VI.8, превишението се определя като сума от 
превишенията между отделни точки, отговарящи на горните изиск
вания.
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Превишението между точките А и В  бе определено при 
предпоставката, че вертикалните линии (латите) са успоредни, 
т. е. не е взета под внимание кривината на Земята.

Ако се приеме, че Земята е сфера, превишението между две 
точки може да се получи по горната формула при условие, че 
нивелирът се поставя точно по средата между тях. Така напри
мер превишението между точките А и В (фиг. VI.3), които са с 
еднакви височини, ще има стойност нула, защото влиянието на 
кривината на Земята Ah върху отчетите а и Ь ще бъде едно и 
също.

Ако се означи с ф ъ г ъ л ъ т  между отвесните линии, минаващи п р е з  точка А 
и п р е з  точката, в която е поставен нивелирът, и с D р а з с  :<>янието между тях, 
влиянието па кривината па Земята върху отчетите а н b ще бъде

Ф
2 (VI.3)

Понеже

9
D
R (VI.4)

0

следва

lh Л2
2 R (VI.5)

Тук R е радиусът на Земята (/?=6371 km).
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Когато при геометрична нивелация нивелирът не се поставя по средата 
между двете точки А и В (фиг. VI.4), влиянието на кривината на Земята върху

D2
отчета по латата, поставена в точка А, ще бъде -—— , а върху отчета по латата,

2/?
D%

поставена в точка В — — —  . Тогава разликата2 R

\

\

\

I
»
f / 
I /

\ i
V

Фиг. VI.4

/

AhАЗ 2R
Гр-иЯ
~2R

1
—  ( D2 - D 2 ) 2R v А В* (VT6)

ще представлява грешката вследстви е кривината на Земята 
Ако например DA = 6 0  ш, a D s  ==5 m,

Д Д 0 , 3  шгп.

В случаите, при които превишението между две точки се 
явява като сума от голям брой измерени превишения, горната 
грешка ще се отрази чувствително върху крайния резултат. Ето 
защо, за да се избегне влиянието на кривината на Земята при 
извършване на геометрична нивелация нивелирът трябва да се 
поставя по средата между двете точки. Колкото по-големи са 
изискванията към точността, толкова по-малки трябва да бъдат 
разликите между разстоянията D a и Ds .
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VI.3. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНА
НИВЕЛАЦИЯ

КОИТО

За извършване на геометрична нивелация 
нивелир и лами.

Н и в е л и р ъ т  е геодезически инструмент, 
да се установява хоризонтална визирна линия, 
част е зрителна тръба, 
визирната ос на която 
се хоризонтира с по
мощта на цилиндрични 
либела или специално 
компенсаторно устрой
ство,. Нивелирът, както 
и теодолитът, има осно
ва с три повдигателни 
винта и свързана с нея 
вертикална ос, позволя
ваща въртене на зри
телната тръба в хори
зонтална равнина.

Според устройство
то си нивелирите могат 
да се разделят на две 
групи.

1.

са необходими

с който може 
Основната му

L

Фнг. VL5

Фиг. VI.6

Нивелири, при 
преди всяко от

читане на латата опера
торът трябва да хори
зонтира визирната ос с 
помощта на цилиндрич
ни либела.

2. Самохоризонти- 
ращи се нивелири, при 
които визирната ос за
става автоматически хо
ризонтално след хори
зонтиране на нивелира с кръглата либела.

За различаване на двете групи нивелири първите се наричат 
нивелири, а вторите — самохоризонтиращи се нивелири.

Към първата група принадлежат нивелири с различни кон
струкции, но в последна сметка те се делят на:

а) нивелири с наклонителен (елевационен) винт (фиг. VL5);
б) нивелири без наклонителен винт (фиг. VI.6).
Цилиндричните либели на тези нивелири най-често са кон

тактни (т. IV.7), но се срещат и с непосредствено наблюдавани 
деления.
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Фиг. VI.7

Фиг. VI. 8

При нивелирите с на
клонителен винт зрителна
та тръба и свързаната с 
нея цилиндрична либела 
могат да се наклоняват 
около оста 0  чрез накло- 
нителния винт II. Този 
винт дава възможност при 
извършване на нивелация 
бързо и точно да се хо
ризонтира цилиндричната 
либела (и визирната ос Z) 
преди всяко отчитане по 
латата. При нивелирите 
без наклонителен винт зри
телната тръба и либелата 
не могат да се изместват 
по отношение на вертикал
ната ос Г и това хори
зонтиране се извършва 
чрез повдигателните вин
тове при основата. Тези 
винтове в сравнение с на- 
клоиителкия винт имат ло- 
груб нарез, поради което 
хоризонтираието на визир
ната ос се извършва по- 
неточно. Ето защо пона
стоящем . изработват 
само нивелири с наклони-j

телен винт.
Както б е  изтъкнато, 

при работа с нивелирите 
от първата група преди 
всяко отчитане по латата 
е необходимо да се >при- 
зонтира цилиндричната ли
бела. Това действие и з и с к 
ва внимание и заема не
малка част от времето за 
работа на оператора на 
дадена станция, поради 
което напълно е оправдан 
стремежът за неговото 
премахване чрез автома- 
тично хоризонтиране на 
визирната ос. За пръв път
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vXW/л-У

Фиг. VI.9

самохоризонтиращ се нивелир е бил създаден през 1945 г. от 
съветския изобретател Ю. Г. Стодолкевич. Оттогава досега са 
създадени самохоризонтиращи се нивелири с различни конструк
ции. Основното в тях е компенсаторното устройство, чрез което 
визирната ос се хоризон
тира автоматично след 
приблизително хоризонти- 
ране на нивелира с кръг
лата либела.

Сп оред точността ни
велирите се делят н а :

а) високоточни;
б) точни;
в) нивелири със 

средна точност;
г) технически ни

велири.
Разглежданите тук въ

проси от геометричната 
нивелация са свързани с 
използуването на нивели
ри със средна точност и 
технически нивелири 
първите осигуряват точ
ност ~г(2—8 шш) на 1 km, 
а вторите -~(8—20 шш) 
на 1 km.

Към нивелирите със 
средна точност принадле
жат българският нивелир 
Пи-020 (фиг. VI.7), съ
ветските И3 и НС-4 
самохоризонтиращ се (фиг.
VI.8), произвежданите в 
ГДР Ni 080 (фиг. VI.9) и 
Ni 025 — самохоризонти
ращ се (фиг. VI.10), произ
веждащите се в HP Унга
рия NiB^Cj) (фиг. VI. 11),
Ni D j( D 2 )  — самохоризонтиращ се (фиг. VI.12) и  др.

Към техническите нивелири принадлежат съветските нивели
ри НТ, НТС — самохоризонтиращ се, ТН6, произвежданият в 
ГДР Ni 050 — самохоризонтиращ се, произвежданият в HP Ун
гария Ni Ki(E2) — самохоризонтиращ се, и др. Някои от ниве
лирите са снабдени с хоризонтален кръг и могат да се използу
ват и като ъгломерни инструменти.

Фиг VI.Ю
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'I

За извършване на геометрична нивелация с описаните ниве
лири се използуват д ъ р в е н и  л а т и с  дължина 4 гп и 3 m 
Латите с дължина 4 ш са сгъваеми и са същите, които се из
ползуват за оптическо измерване на дължи
ни. По-точни резултати се получават с ла
тите с дължина 3 m поради обстоятелство
то, че са несгъваеми, а освен това обикно
вено при тях деленията са нанесени по на
чин, осигуряващ по-точна преценка на ми
лиметрите при отчитане (фиг. VI.13). За да 
се контролират отчетите, щ.и някои ла ти 
има по две скали -с разместени нулеви точ
ки), които се нанасят на двете страни на 
латата или само на едната.

Всяка лата се поставя вертикално чрез 
прикрепена към задната й страна кръгла 
либела.

При геометрична нивелация с голяма 
точност се използуват високоточни и точни 
нивелири със специално устройство за от
читане. Латите, предназначени за тези ниве
лири, са с щрихови деления, нанесени вър
ху инварна лента.

Както ще бъде изяснено по-късно, при 
нивелирането л а т и т е  се поставят върху 
точките, които са стабилизирани по един 
или друг начин. Има обаче случаи, когато 
латите трябва да се поставят и на някои 
помощни точки, избрани в процеса на рабо
тата направо върху терена (не са стабили
зирани). В тези случаи, за да не се измести 
латата във вертикално отношение, тя се 
поставя върху специални нивелачни постав
ки (фиг. VI.14). Фиг. VI-14

Фиг. VI-13

VI.4. ПРОЕЕРКА И ПОПРАВКА НА НИВЕЛИРИ
С НАКЛОНИТЕЛЕН ВИНТ

По описания тук начин могат да се проверят и поправят 
всички нивелири, които имат наклонителен (елевационен) винт 
(фиг. VI.5). На всяка станция те се хоризонтират с кръглата ли
бела, а през време на работа неподвижно свързаните зрителна 
тръба и либела се въртят само около вертикалната ос и се хо
ризонтират с наклонителния винт //.

Проверката на нивелирите с наклонителен винт има за цел 
да установи дали са изпълнени следните условия:
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L Тангенциалната равнина на кръглата либела В  (фиг. V 1.5) 
да бъде перпендикулярна на вертикалната ос V7.

Зрителната тръба се поставя успоредно на дка от повдига
телните винтове и се хоризонтира кръглата либела с помощта

на трите повдигателни винта. След 
това тръбата заедно с кръглата ли
бела се завърта на 200" около вер
тикалната ос. Ако мехурчето на 
кръглата либела е вън от гравира
ната върху стъклото окръжност 
(фиг. VI.15), то се премества на по
ловината от разстоянието От чрез 
поправителните винтчета на либела
та и по този начин тя е поправена. 
За хоризоктираке на нивелира, т. е. 
за поставяне на вертикалната ос във 
вертикално положение, мехурчето на 
либелата след това се премества 
чрез трите повдигателни винта д о 

като попадне вътре в гравираната окръжност.
2. Хоризонталната нишка са е действително ризонтална. 
Проверката, дали е изпълнено това условие, се извършва,

Фиг. \  IД 5

чрез отвее или Koia се насочикакто при теодолита (т. IV.9),
зрителната тръба в ясно видима точка така, че последната да 
попадне в един от краищата на хоризонталната нишка и се следи 
дали остава върху нея при преместване па тръбата с микроме
трения винт. Поправката се извършва чрез завъртане на нинжо- 
вня кръст, както при теодолита.

J. Главната тангента на цилиндричният либела L да бъде 
тпсисдна на визионата ос Z.

г  t

Визирната ос на нивелира ще бъде хоризонтална при хори- 
зоптирана цилиндрични либела, само ако е успоредна на главна
та и тангента. Ето защо това условие е особено важно.

За ла се провери, нивелирът се поставя на равни разстояния 
между две точки .4 и Ву намиращи се на разстояние около 50- 
— G0 ш една от друга (фиг. \T.16i, н се хоризонтира с помощта 
на кръглата либела. Насочва се зрителната тръба към латата, 
поставена в точка .4, хоризонтира се цилиндричната либела чрез 
наклонителнпя винт и се извършва отчет с хоризонталната ниш
ка Л(. След това зрителната тръба се насочва към латата, поста
вена в точка В, отново се хоризонтира цилиндричната либела с 
наклонителнпя винт и се извършва отчет Ьх. Тъй като ниволиоът

I  А  I

е поставен по средата между двете точки А и В , превишението 
h;и>. ще се получи по формулата

(У 1.7)
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защото грешките в отчетите аг и 1\ вследствие неусиоредност 
на визирната ос и либелната тангента са еднакви. От изложено
то се вижда, че даже и при неусиоредност между главната 
тангента на цилиндричната либела и визирната ос превишения-

I  Т  Т »  -  .-i

Фш\ \I.it.

п-а ще се получават верни, ако нивелирът се постави т о ч  н о  п о  
с р е д а т а  между двете лати. Независимо от това иеуспоред- 
гоетта трябва да се отстрани особено поради обстоятелството, 
че нивелирът не винаги се поставя на равни разстояния между  
двете шшелирани точки.

След извършване на отчетите и Ьх нивелирът се поставя 
близо ( 3 - 4  т )  до една от латите — например до тази в точ
ка В, и се хоризонтира с помощта на кръглата либела. Насочва 
се зрителната тръба към латата, поставена и точка В, хоризон- 
тнра се ц и л и н д р и ч н а т а  либела с наклонителнпя винт и ее из
вършва отчет Ь.,. Поради малкото разстояние между нивелира и 
латата грешката в отчета /л» вследствие неуепоредността па 
главната тангента па либелата и визирната ос е много малка и 
този отчет може да се приеме за верен. Тогава отчетът кой
то трябва да се получи при хоризонтална визирна ос ше бъде

а,=Ьль+Ь,л (VI.8)

Насочва се зрителната тръба към латата, поставена в точ
к а . 1, и с наклояителния винт хоризонталната нишка се поставя на 
стойността а2, изчислена по формула (VL8), след което с попра
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вителните винтчета на цилиндричната либела последната се хо
ризонтира.

Поправката може да се извърши и по друг начин. Зрителна
та тръба се насочва към латата, поставена в точка Л, и се хори
зонтира цилиндричната либела с наклонителнпя винт. Ако при 
това положение отчетът с хоризонталната нишка е различен от 
изчисления отчет а2~Ьлв-\~Ь2, хоризонталната нишка се измества 
на този отчет чрез поправителните винтчета III н IV на нишковия 
кръст (фиг. IV.46).

V I5. ПРОВЕРКА И ПОПРАВКА НА НИВЕЛИРИ БЕЗ
НАКЛОНИТЕЛЕН ВИНТ

Нивелирите, които нямат наклонителен винт (фиг. VI.6), мо
гат да се проверят по описания по-долу начин. На всяка станция 
те се хоризонтират с кръглата и цилиндричната либела, а през 
време на работа неподвижно свързаните зрителна тръба и либе
ла се въртят само около вертикалната ос. Преди всяко отчита
не по латата цилиндричната либела се хоризонтира точно с по
мощта на някои от повдигателните винтове.

Проверката на нивелирите без наклонителен винт има за цел 
да установи дали са изпълнени следните условия:

1. Главната тангента на цилиндричната либела L и танген
циалната равнина на кръглата либела U да са перпендикулярни 
на вертикалната ос V.

Проверката за изпълнението на това условие и поправката на 
либелите се извършва по същия начин, както при теодолита — 
условие 1 (т. IV.9).

Цилиндричната либела се поставя успоредно на два от пов
дигателните винтове и се хоризонтира с тях. Завърта се на 200s 
и ако мехурчето се е отклонило, половината от отклонението се 
отстранява със същите повдигателни винтове, а другата поло
вина с поправителните винтчета на либелата. За да се хоризон
тира нивелирът, либелата се завърта на 100s спрямо първоначал- 
ното положение и цилиндричната либела се хоризонтира с тре
тия повдигателен винт.

Описаните действия се повчарят няколко пъти, след което 
мехурчето на кръглата либела се докарва с помощта на попра
вителните й винтове вътре в гравираната окръжност.

2. Хоризонталната нишка да е действително хоризонтална. 
Проверката и поправката се извършват, както при теодолита 
(т. IV.9) и при нивелирите с наклонителен винт (т. VI.4).

3. Главната тангента на цилиндричната либела да е успоред
на на визирната ос. Проверката се извършва, както при нивели
рите с наклонителен винт (т. V I4) с тази особеност, че преди
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да се извършат отчетите av bx и Ь2 (фиг. VI. 17), цилиндричната 
либела се хоризонтира с някой от повдигателните винтове.

След като се изчисли какъв трябва да бъде отчетът п2, 
( i зрителната тръба се насочва към латата, поставе
на в точка А, хоризонтира се цилиндричната либела с някой от 
повдигателните винтове и хоризонталната нишка се премества 
чрез винтовете III и IV на нишковия кръст (фиг. IV.46) на този 
отчет.

VI.6. ПРОВЕРКА И ПОПРАВКА НА САМОХОРИЗОНТИРАЩИ
СЕ НИВЕЛИРИ

Самохоризонтиращите се нивелири трябва да бъдат подло
жени на проверка, за да се установи дали са изпълнени следните 
условия:

1. Тангенциалната равнина на кръглата либела U  да бъде 
перпендикулярна на вертикалната ос V.

2. Хоризонталната нишка да е действително хоризонтална.
3. Визирната линия, установявана с компенсаторното устрой

ство, да е хоризонтална.
И трите условия се проверяват, както при нивелирите, с на

клонителен винт (т. VI.4). При проверката на третото условие на 
всяка станция нивелирът се хоризонтира от кръглата либела, за да 
може да действува компенсаторното устройство. Ако отчетът от 
втората станция към латата, поставена в точка .4 (фиг. VI.16), не 
е равен на изчислената стойност =  хоризонталната
нишка на нишковия кръст се измества така, че да се получава 
тази стойност.

V1.7. ПРОВЕРКА НА ЛАТИТЕ

За да се получават при нивелирането резултати с достатъч
ни точност, необходимо е за латите да се извършат следните 
проверки.

1. Установяване дължината на латите. От особено значение 
е да се знае каква е средната стойност на разстоянието между 10 
дециметрови деления или както се казва, каква е средната стой
ност на метъра на латата. За тази цел със специален контролен 
метър с деления през 0,2 шгп се измерват разстоянията между 
дециметровите деления 0,1 и 10, 10 и 20 и 20—29. От получени
те резултати се изчислява средната стойност на метъра за всяка 
лата, а след това и средната стойност за двете лати, с които се 
извършва нивелацията. Измерените превишения се коригират, като 
се умножават с получената средна стойност. Т о в а  се н а л а г а  
о с о б е н о  п р и  г о л е м и  с т о й н о с т и  на п р е в и ш е н и я т а .
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2. Определяне разликата в началните деления на латите. Две
те лати, с които се извършва нивелацията, се поставят последо
вателно върху една и съща точка на разстояние 20—30 ш от 
нивелира. Извършват се отчети по латите, след което се проме
ня хоризонтът и отново се отчита по двете лати. Така за всяка 
лата се правят по три отчета, чрез които се установява разлика
та между началните деления на двете лати. Ако разликата меж
ду  отчетите по двете лати не е равна на нула, з а  д а  с е  о т 
с т р а н и  г р е ш к а т а при извършване на нивелацията, б р о я т  
на с т а н ц и и т е  т р я б в а д  а б ъ д е  ч е т е н  (т. VI. 11).

3. Проверка на кръглите либели. Латите се поставят във вер
тикално положение с помощта на кръгли либели. Проверката им 
се извършва по следния на чип. С отвее латата се установява 
вертикално и ако мехурчето на кръглата либела не попада в 
гравираната окръжност, то се докарва там с поправителните вин
тове на либелата.

Проверката може да се извърши и с нивелир, който след 
хоризонтирането се насочва към латата, поставена на 50—-60 гж 
По указание па оператора помощникът му наклонява горния край 
на латата така, че един от ръбовете на лицевата и страна да 
съвпадне с вертикалната нишка. При това положение мехурчето 
на кръглата либела трябва да попада в центъра на гравираната 
окръжност — в противен случай то се премества с помощта на 
поправителните винтове на либелата. След това латата се завър
та на 100* спрямо началното положение и същите действия се 
извършват отново. Тези две операции се извършват няколко 
пъти.

Освен описаните проверки трябва да се установи латите да 
не с: изкривени, да не са изтрити деленията им и да и е са из
кривени окопните на долния им край.

YI.8- НИВЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ДВЕ ТОЧКИ

а  с еНивелацията между две точки се извършва с цел да 
определи превишението между тези точки.

Когато разстоянието между точките е до 150 m, а превише
нието до 2,5 ги (при триметрови лати) или до 3,5 m (при чети
ри метрови лати), нивелирането се извършва, както бе изтъкнато 
в т. VI.2. само от една станция (фиг.У1.17). Нивелирът се поставя 
по средата между двете точки А и В и се хоризонтира е кръг
лата либела. Зрителната тръба се насочва последователно към 
вертикално поставените лати в точките А и В и се извършват 
отчетите а и b при хоризонтира на цилиндрична либела. Хоризон- 
тиракето на таза либела се извършва с помощта на наклоннтел™ 
вия в ;::т, а при нивелири без наклонителен винт с някои от повди
гателните винтове. Ако нивелирането се извършва със елмо-
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хоризонтиращ се нивелир, това действие отпада, понеже визир- 
ната линия се хоризонтира автоматично след хоризонтиране на 
кръглата либела.

А
-

о

\

л Ci 5

________ U

Фиг. YI.17

Превишехте г ■ деж ду  точките А  и В се получава по фор
мулата

ъ/

hАП a -b. (VI.9)

Когато разст зннето и превишението между точките А н В 
надминава;1 да щат те по-горе стойности, нивелацията се извърш
ва но следния нач н (фиг. VL18). Нивелирът се разполага на раз
стояние 50 -6 0  ги от латата, поставена в точка А. При голям
наклон на терена точа разстояние трябва да бъде по-малко, за 
да се виж за датата през зрителната тръба па нивелира. На при
близително същото разстояние по посока на точка В се поставя 
върху ниведш-ж: поставка втората лата, така че отчетът към нея 
да не е по-да лъ:: от 30 cm. Точката /\ ,  върху която се поставя 
втората лата., с: нарича полпщна точка, тя не се стабилизира. 
Нивелирът с 1 лортзои тира с кръглата либела, след което, както 
вече бе отбе гж.лгц цилиндричната либела се хоризонтира с на- 
кдонптелння it пт, а при нивелири без наклонителен винт с ня
кои от повдигателното винтове и се извършват отчетите а, и bv 
При самохор■= сап г тащп се нивелири визирната линия застава 
хоризонтално след хорпзонтпране па нивелира с кръглата либела.

След зава рил апе на работата на станция С\ нивелирът се 
премества на нота станция Сц, която се избира по същия начин, 
както първата станция. Латата от точка А се препаса н поставя 
върху нивелачнн поставка на помощи ата точка Р2. Латата, пост;*-



вена в помощна точка Р1У само се завърта върху нпвелачната по
ставка с лице към станция Сц, без да се измества във вертикал
но отношение. На втората станция се извършват същите дей
ствия, както и на първата и се получават отчетите а2 и Ь2. По

*

А _  . . - i

I.
/  \

/7U- '?

С

I \/ i т*
ч - ,  '

/

ч/J
С

^  ^  Гdo о
 ̂7

' г.j
О

* 4 -Ь/ о -О- /V/
S

Фиг. VI. 18

описания начин се избират и следващите станции, докато се до
стигне до точка В , към която се извършва последният отчет Ьв.

Понеже нивелацията се извършва от точка А по посока на 
точка В, прието е отчетите а1У о2У . . . , ап да се наричат отчети 
назад, а отчетите Ь1У Ь2У — отчети напред.

От фиг. VI.18 се вижда, че превишението яаб може да се 
получи като сума от превишенията между отделните точки, вър
ху които е поставяна лата, т. е.mf *

h ав=Ь ал A'hio * (VL10)
Понеже

НАЛ = a1~ b1 

hi,2 ~  h2
.............................  (VUl)

hn—\,b @n bn,
TO

Ал, в n2 — b2-\~' • —Aw= i  a — i  b. (VI.12)
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Следователно превишението между две точки се получава., 
като от сумата на отчетите назад се извади сумата от отчетите 
напред.

За проверка на получения резултат се измерва превишение
то Ивуа чрез нивелация от точка В до точка Л. При второто ни
велиране се избират други станции и други помощни точки. Раз
ликата / Л между абсолютните стойности на превишенията кл.в 
и hj^A ПРИ нивелация с малка точност - -  техническа нивелация., 
не трябва да надминава допустимата утойност

. К ,  =30 mm \ ' ^ S . (VI.l.'H

В тази формула 2 «S представлява сумата от разстоянията
S.a.i , 5],i , Sun,  - - • (фиг. VI.18), изразена в к и л о м е т р и .  От
делните разстояния 5  се измерват приблизително с помощта на 
далекомерните нишки на зрителната тръба. Ако разликата е по- 
малка от горепосочената, за окончателна стойност на превише
нието hа, в се приема средното аритметично от превишението, 
получено при първото нивелиране, и превишението, получено при 
второто нивелиране, взето с обратен знак. При по-голяма разли
ка нивелирането трябва да се извърши отново.

Ако е известна височината на точката А, височината на точ
ка В ще се получи по формулата

Н в= Н л+Лл.в . (VI.14)

VI.9. НИВЕЛАЦИЯ НА РЕДИЦА ТОЧКИ ЧРЕЗ ВКЛЮЧЕН
ИЛИ ЗАТВОРЕН НИВЕЛАЧЕН ХОД

Когато е необходимо да се определят височините на точки, 
отстоящи една от друга на разстояние до 300 400 ш — напри
мер т. / ,  2, 3 и 4 (фиг. VI.19), и са известни височините на дру
ги точки — р е п е р и, разположени близо до тях -  например т. .4 
и В, постъпва се по следния начин.

Нивелацията се извършва само един път между точките А 
и В У както при нивелация между две точки (т. VI.8). Разликата 
се състои в това, че тук не се търси превишението между точ
ките Л и By а височините на точките 7, 2, 3 и 4, поради което 
върху тях задължително се поставят лати. Помощните точки (в 
случая Р1У Р 2, Р3) и тук имат същото предназначение — те не 
се стабилизират, а на тях се поставят ннвелачнн поставки.

В приложения ннвелачен карнет в колона 3 и 5 са записани 
резултатите от извършената нивелация. В колона 2 се записват 
разстоянията между нивелнраните точки, така например разстоя
нието между точките А и 1 (118 т )  представлява сумата от раз
стоянията S a,i и 5] 1 (фиг. VL19) и т. н.
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След завършване на нивелирането се прави проверка, за да 
се установи дали не е допусната груба грешка в измерванията. 
За целта се изчисляват На и 2Ь  и разликата На —Н&, представ
ляваща, както вече бе показано, намерената стойност на преви
шението между точките А и В- От друга страна, изчислява се 
разликата между височините на точките А и Z3, представляваща 
дадената стойност на превишението между точките A if В.

Разликата
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се нарича н е с ъ в п а д е н и е  и се дължи на грешки при извър
шване на нивелацията. При техническата нивелация, както бе по
казано (т. VI.8), несъвпадението не трябва да бъде по-голямо ог
допустимото несъвпадение/* , изчислено по формулата (VI.13)

# -

f h = 30  ш ш \й 5 , като 22S се изразява в километри. В противен
случай нивелацията трябва да се извърши отново. За разглежда
ния пример имаме f h<f/;ror * от което следва, че в нивелацията
няма груби грешки, а случайните и систематичните грешки са в 
допустимите граници.

За да се изчислят височините, необходимо е да се изчислят 
превишенията между отделните точки

Нал =  +  -  +  -  1678- 1134= +544 
hipx = +  ~ —1837 — 1052 =  +785

и тяхната сума която трябва да бъде равна на разликата

Получените превишения се поправят, така че сумата им да 
бъде равна иа разликата между височините на точките А и В и 
по този начин се премахва несъвпадението / д. Поправките към 
измерените превишения трябва да бъдат пропорционални на раз
стоянията между нивелираните точки и се изчисляват по фор
мулата

-• - ~/Ц Si. к. (VI16)
Например

v д 1 — — ~   ̂ 1 1 8 ^ + 2  шш.<з4/ 1

Изчислените поправки се записват в колони € и 7 над съот
ветните превишения.

Височините на точките 7, 2, 3 и 4 се получават последова
телно чрез височината на точка А, превишенията и поправките. 
Например

Нх=503,456+(0,544 |-0,002)-504,002 ; 
/+=504,002+(0?785+0,002)+(0,493+0,002)—505,284

и т. н.
Тъй като височините на помощните точки не са необходими, те 
не се изчисляват. Ако към височината на точка 4 се прибавят 
последните две превишения и поправките, ще се види, че се по-
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лучава то ч  но височината на точка 5. Това служи за проверка 
на цялата изчислителна работа.

Когато наблизо до точките, на които трябва да се определят 
надморските височини, има само една точка с известна височина 
(репер) (напр. т. А), след нивелирането на последната точка 
(напр. 4) нивелацията се свързва отново с точка А с помощни 
точки. В този случай се получава затвсрен нивелачен ход, който 
се различава от разглеждания включен нивелачен ход само по 
това, че несъвпадението се изчислява по формулата / д= 2 а  — У1Ь

VI-10. НИВЕЛАЦИЯ с  МЕЖДИННИ ТСЧКИ

Има случаи, когато разстоянията между точките, на които 
трябва да се определят височините, са малки и от една станция 
могат да се нивелират няколко точки с дължини на визурите до 
60—70 ш. Тогава броят на станциите може да се намали 
{фиг. VI.20). Тази нивелация се нарича нивелация с междинни 
точки. При този начин на нивелиране отчетите към първите ни- 
велирани точки за всяка станция се записват в колона отчет 
„назад“, а отчетите към победните точки — в колона отчет

10
г.

О
\

\

S ///

J 4 kJ
\

/

Оч
8

Ч

Сг

У.
У ч

с,гт
Фиг. VI.20

„напред“. Отчетите към всички останали точки, наричани м е ж 
д и н н и  (т. /, 2, 3, 5, 7, 8), се записват в колона отчет „в сре- 
дата“. Точките, към които са извършени отчети „назад“ и „на
пред“, се наричат с в ъ р з в а щ и  (т. 4 и 6).
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Нивелацията с междинни точки се прилага обикновено при 
съставяне на профили (т. Х.14), защото тогава точките са разпо
ложени по една линия — права или крива. Тя се използува и 
при нивелиране на повърхнини, защото тогава точките са разпръс
нати около станциите (т. IX.6).

Лри работа с нивелира трябва да се спазват указанията в
т. VI.8.

Начинът на нивелиране с междинни точки дава възможност 
за откриване на допуснати груби грешки само в отчетите „назад“ 
и „напред“, но не и в отчетите „в средата“.

Пример за извършване нивелация с междинни точки е даден  
в приложения кивелачен карнет.

саXсзг"Z? СЗ

с зсе О т- (г*X
1

А
1
2
3
4 
о 
в
—т /
8
В

г _0с"

\
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1125

[93

)

(
110

32-

-Г} и НО -

Отче! » по  чат:пп 1 епия
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11 ; 

в Срс- ( !
дтгд ! иапГе ■ ~г j
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—  о i •
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Работата по изчислението на нинелачния карнет моят* . -■ се 
раздели па лраепша.  В първия eian по начина, рамледап i: т. Лг.9 
се изчисляват височините на свързващите точки- - - в случая г. 4 
и 6У при известни височини на т. А и /?. Вторият етан обхваща 
изчислението па височините на точките, които са нивелирани с 
отчети „в средата“, чрез височината на хоризонта па нивелира за 
всяка станция поотделно. Така например височината на хоризонта 
на нивелира на първата станция С1 се получава, като към висо
чината на точка А се прибави отчетът „назад“ към същата точка 
и се записва в колона 8. От получената стойност 512,370 ш сеmf *
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изваждат отчетите в средата към точките 1У 2 и 3 и се получават 
техните височини.

Височината на хоризонта на втората станция Сц се получава, 
като към височината на точка 4У получена при първия етап на 
изчислението, се прибавя отчетът назад към същата точка. Ако 
от тази височина на хоризонта се извади отчетът в средата към 
точка 5 ,  получава се нейната височина. По същия начин се изчис
лява и височината на хоризонта на третата станция и височината 
на точките 7 и 8,

V l.ll .  ГРЕШКИ И ТОЧНОСТ ПРИ ГЕОМЕТРИЧНАТА НИВЕЛАЦИЯ

Върху превишенията, измерени чрез геометрична нивелация, 
оказват влияние редица фактори. Тук ще бъдат посочени само 
по-важните.

1. Влияние на кривината на Земята. В т. VI.2 бе изтъкнато* 
че кривината на Земята оказва съществено влияние върху резул
татите от нивелирането и че това влияние може да се отстрани, 
ако нивелирът се поставя точно по средата между двете лати. 
При нивелация с малка точност (техническа нивелация) не е необ
ходимо горното изискване да се спазва строго.

2. Влияние на рефракцията, В т. V.5 бе посочено, че вслед
ствие различната температура и гъстота на въздушните пластове 
визирният лъч се изкривява. Това явление се нарича рефракция. 
За да се намали нейното влияние, трябва на всяка станция ниве
лирът да се поставя на равни разстояния между двете лати. 
Необходимо е още визнрния г лъч да минава поне на o,H0 m н а д 
зем  н а т а п о в ъ р х н о с т .

3. Грешка от нсхпризонталнаст на визирната f с вследствие 
неусиоредност с главната тангента на либелата, а при самохори- 
зоатиращи се нивелири вследствие неизправност на компенсатор
ното устройство. Както бе показано, влиянието на тази грешка 
се отстранява при поставяне на нивелира т о ч н о  по с р е д а -  
т а м е ж д у д в е л а т и .

4. Грешка вследствие неточната хоризонтира не на цилин
дричната либела преди извършване на отчетите по латите. Тя 
зависи от стойността на едно деление на либелата. Освен това е 
необходимо да се напомни, че контактните либели осигуряват но- 
голяма точност па хоризонтирането.

Тук е необходимо пак да споменем, че ако преди извършва
нето на някои от отчетите не се хоризонтира цилиндричната ли
бела, в този отчет ще се появи груба грешка, която ще доведе 
до повтаряне на ттялата нивелация

5. Грешка от невпртикално поставяне на латите. Както бе 
посочено, латите се поставят вертикално с помощта па кръгли 
либели. Ако липсват либели, в отчетите по латите могат да се



яз тг значителни грешки, недопустими дори и за техническата ни
велация.

6. Грешка от неточната дължина на латите — т. VL7.
7. Грешка от- песъвпадането на началните деления на латите 

т. (V1.7). За отстраняване на тази грешка е необходимо броят на 
станциите в нивелачния ход да бъде ч е т е н  и да  се с п а з в а  
т о ч н о  р е д у в а н е т о  на двеге лати при поставянето им на 
началната точка, междинните точки (точките, към които се правят 
отчети „назад“ и „напред“) и последната точка.

8. Грешка от отчитането по латата. Величината на тази греш
ка се определя от увеличението на зрителната тръба и от обстоя
телството, че милиметрите се преценяват на око. При прецизната 
нивелация, както бе изтъкнато, се използуват нивелири със спе
циални приспособления за отчитане и лати с щрихови деления, 
чрез което точността на отчитането се увеличава значително.

9. Грешки от потъването на нивелира и латите — те са зна
чителни при нестабилен терен и в тези случаи трябва да се взи
мат мерки за поставяне на нивелира и латите върху предварително 
забити колове. При точните нивелации се въвеждат специални 
методи за извършване измерванията даже и при стабилен терен.

Освен от изброените фактори грешката на измереното чрез 
геометрична нивелация превишение зависи съществено и от раз
стоянието между двете точки. Действително, ако се предположи, 
че при извършване на нивелацията между точките А и В (фиг. 
VI.21) разстоянията от нивелира до латите са равни (ще бъдат

Фиг. VI.21

означени с S ), то и средните квадратни грешки на отчетите аи  
ev . . . , аю вп също ще бъдат равни и нека бъдат означени с т .

При тези предположения за средната квадратна грешка на 
превишението
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hAtB = 2 a --2 & = a1- 6 1+ a 2 — &a±  . . . +an- b n (VI.17)
на основание формула (III.3 б) може да се напише

ffihAB^m2 -ь ni2 + . . . + т 2 = 2пт2. (VI. 18)

Понеже за дължината на нивелачния ход L важи формулата
L= 2nS , (VI.19)

следва, че

2«=  4 “ • (VL2°)
Тогава

т п А в ^ — f L  . (VI.21)

Ако се постави
т m0J (VI.22)

следва
тн ав= Щ \Г^ ' (VI.23)

Формула (VI.23) показва, че средните квадратни грешки на 
превишенията, получени чрез геометрична нивелация, са пропор
ционални на квадратен корен от дължините на нивелачните 
ходове.

Ако L се изрази в километри, т 0 ще представлява средната 
квадратна грешка на превишението при дължина на нивелачния 
ход 1 km.

В зависимост от целите на нивелацията при извършването на 
измерванията се използуват инструменти и методи, чрез които в 
една или друга степен се намалява влиянието на изброените по- 
горе грешки и се получават едни или други стойности на т0.

Така например нивелацията с малка точност, наречена техни
ческа, която се прилага при изработване на топографски планове 
и карти, а също и при трасировъчните работи на обикновените 
строителни съоръжения, се извършва по начините, описани в VI.8, 
VL9 и VI.10, с разгледаните нивелири, с дължина на визурите 
60—75 т .  При тези условия средната квадратна грешка т 0 има 
стойност, не по-голяма от ± 1 5  mm на 1 km, а допустимата 
грешка в един нивелачен ход, както бе показано, не трябва да
надминава 30 mm yJSS (km).

По-точните нивелации, извършвани със специални нивелири, 
лати и методи, осигуряват значително по-висока точност, достига
ща до 0,5 mm на 1 km.

Геометричната нивелация в сравнение с тригонометричната 
и барометричната дава най-висока точност, поради което тя намира 
голямо приложение при създаването на планове и карти, а също
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така и при строителството на инженерни съоръжения. От друга 
страна, геометричната нивелация е най-трудоемна, поради което 
тя трябва да се използува в случаите, когато се налага да се по
лучат точни резултати.

VI.12. ТРИГОНОМЕТРИЧНА НИВЕЛАЦИЯ

При измервания в райони с хълмист и планински терен, ко
гато не се изисква голяма точност в определянето на превише
нията и височините на точки, се прилага тригонометричната 
нивелация.

Същността на тригонометричната нивелация се състои в 
определяне на превишения и височини на точки чрез вертикални 
(зенитни) ъгли и разстояния между точките.

За да се определи превишението hA#  между точките А и В, 
над точката А  се установява теодолит к се измерва по начина,
разгледан в т. IV.13. вертикалният ъгъл у или зенитният ъгъл з
към точка В, като се наблюдава поставеният там сигнал 
(фиг. VI.22).

Както се вижда от фиг. VI.23, превишението к Ав и надмор
ската височина Нв се определят по формулите

кАв = J-\~ k '—s (VI.24)
Нв = Н А + к АВ, (VI.25)

при което
h! - D  tg y=Z)ctg з. (VI.26)

Фиг. VI.22

В тези формули J  е височината на теодолита, мерена от хо
ризонталната му ос до точката A; s — височината на сигнала — 
разстоянието от точка В до точката на сигнала, в която се на
сочва пресечната точка на нишковия кръст; D  —■ хоризонталното
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разстояние между точките А и В. Височините на теодолита и 
сигнала се измерват с ролетка или лата. Разстоянието D  при 
стойности до 300—400 m се измерва чрез ролетка или далекомери, 
а при по-големи стойности се изчислява от координатите на точ-

Л

Фиг, VI-23

ките А и В, за която цел те трябва да серопределят по един от 
разгледаните в т. VII.4 начини.

Ако разстоянието D  се определя с нишков далекомер, пре
вишението и височината могат да се определят по формулите, 
дадени в т. VIII.2.

За да не се допуснат груби грешки и да се повиши точност
та, превишението се определя втори път, като за целта теодоли
тът се установява на точка В и се измерва вертикалният ъгъл 
към точка А.

Формули (VI.24) и (VI.25) се прилагат при разстояния между 
двете точки до 300 ш. При по-големи разстояния превишенията 
трябва да се изчисляват по формулата

hАВ J  -\-К — $~г/у (VI.27)
в която

(VI.28)

е поправка, чрез която се отстранява влиянието на кривината на 
Земята и рефракцията, т. е. изкривяването на визирния лъч вслед
ствие различната гъстота на въздушните пластове.

Във формула (VI.28) R  е радиусът на Земята (6371 km), а 
k  е така нареченият коефициент на рефракцията. Коефициентът 
на рефракцията е променлива величина, зависеща от температурата 
на въздуха, надморската височина и други фактори. Особено 
бързо се изменят неговите стойности сутрин при изгрев и вечер
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при залез слънце. Все пак установено е, че коефициентът на ре
фракцията има средна стойност 0,10 до 0,16.

Ако за коефициента на рефракция се приеме стойността 0,10 
(която е приета у нас), за поправката /  се получават следните 
резултати: при Z)=300 ш , /=0,01 ш; при D =500 m ,/=0,02 m ; 
при Z)=1000 ш, /=0,08 ш и т. н.

Вследствие неточното познаване на коефициента на рефрак
цията поправката /  при големи расзтояния не се определя точно. 
Оттук следва, че при тригонометричната нивелация разстоянията 
не трябва да бъдат по-големи от 5—6 km и че при разстояния, по-голе
ми от 300 ш, вертикалните ъгли не трябва да се измерват в утрин
ните и вечерните часове. Освен това визирният лъч трябва да 
минава колкото е възможно по-високо от терена и да се избяг
ват визури над или близо до водни площи, защото тогава ре
фракцията е особено голяма.

Когато вертикалните ъгли се измерват с теодолитите, описани 
в т. IV.8, при разстояния 300—400 m разликата между абсолют
ните стойности на определените чрез геометрична нивелация право 
и обратно превишение между две точки не трябва да бъде по-
голяма от 4 cm на 100 ш, т. е. /л доп“  ± 4  с т ^ ^ р

В хълмисти и планински райони определянето на надморски
те височини на редица точки, които отстоят на разстояние 300— 
400 m една от друга, се извършва чрез включен или затворен 
нивелачен ход, в който превишенията между отделните точки се 
определят д в у с т р а н н о  чрез тригонометрична нивелация. Несъв
падението/л, както при геометричната нивелация, се изчислява 
по формулата

/*=  ? h - ( H B - Н а), (VI.29)
в която 23А е сумата от тригонометрично измерените превишения, 
а Н а и Н в са височините на точките, чиито височини са известни. 
Допустимата грешка се изчислява по формулата*

=М4  «  ^Щ  <V I : ! 0 >

в която п е броят на превишенията, a D —средната дължина в 
метри.

Определените чрез тригонометрична нивелация височини на 
точки се закръглявят до сантиметър.

Принципът на тригонометричното определяне на превишенията
се използува и при определяне на височини на предмети. Така
например за определяне на височините Вх и В2 на предметите,

^Съществуват по-точни формули за допустимите грешки за отделните пре
вишения и на нивелачните ходове— т. VII.5.
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показани на фиг. VI.23 и VI.24, се измерват вертикалните ъгли 
към точките 1 и Г , съответно 2 и 2', и хоризонталните разстоя
ния D x и D2 • Тогава

и
B 1= D l tg Ti +  £>! tg T i '= A (tg  Tx + tg TiO

B2= D 2 tg  T a ' - A j  tg  r 2 = D 2(tg  Y a ' - t g  Ya)-

(VI.31)

(VI.32)

/

Dz н

Фиг. VI.24

Във формула (VI.31) у /  се взема с положителен знак

VI.13. ХИДРОСТАТИЧНА НИВЕЛАЦИЯ

При хидростатичната нивелация превишението между две 
точки се определя на основата на закона за скачените съдове 
чрез височините на течността в тях (фиг. VI.25).

Хидростатичната нивелация се извършва с хидростатичен ни
велир, който се състои от поставени в метална кутия два стък
лени цилиндъра, с милиметрови деления на откритата страна, 
напълнени до половината с еднородна течност и съединени с 
гумен маркуч (фиг. VI.25).

За да се определи превишението Ъ,а в  между точките А и В, 
стъклените цилиндри се поставят над тези точки и се правят от
чети d  и bf по скалите на цилиндрите. Тогава за превишението 
кла може да се напише

hAB= (d  — i f f+ sn )—( d —br) — (sii~ Si). (VI.33)
В тези формули sr и Su са разстоянията от основите на цилин
дрите до нулевите деления. Разликата между разстоянията Sn и 
Si за всеки хидростатичен нивелир е постоянна величина. За ней
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ното определяне нивелацията се извършва още един път, като цилин
дрите сменят местата си (фиг. VI.26) и се правят отчети ап и 
6". От тези отчети превишението се- получава втори път по фор
мулата

II

J

< -

g

I

Sn

1-
• ^  ̂  

h/iQ
t

Фиг. VI.25

hAB= (a" + s „ ) -  (&" -  Si)=(a" -  6") +  (Sj | -s , ) .  (VI.34)

От уравнения (VI.33) и (VI.34) се получава

h m =  y - m y - n  (V,.34

^ = « -> > -« ■ -> •1  . (V I.36)

От изложеното се вижда, че щом превишението се измерва 
два пъти, средноаритметичното се получава по формулата (VI.35), 
без да е необходимо да се знае разликата между разстоянията 
5ц и Si.

Когато за определяне на превишенията е достатъчно само 
по едно измерване, необходимо е предварително да се установи 
разликата 5ц — sb като превишенията се изчисляват по формула 
(VL33).
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При нивелиране на повърхнини е целесъобразно един от ци 
линдрите да остане постоякно в една точка, а другият да се по 
ставя на избрани точки от повърхнината.

Фиг. VI.26

Хидростатичните нивелири служат за измерване на превише
ния до 500 шгп при разстояние между стъклените цилиндри 
10— 100 т .  Точността им е различна в зависимост от конструк
цията; така например съветските хидростатични нивелири Мо
дел 115» и НШТ-1 осигуряват средна квадратна грешка на едно 
измерване съответно +0,01 шш и +0,5 mm, а произвежданият в 
ГДР от фирмата Фрайберг— +0,02 mm.

Хидростатичната нивелация се прилага при геодезическите 
работи в строителството, нивелиране през водни пространства, 
наблюдения за деформациите на строителните съоръжения, при 
монтаж ка машини и др.

VI.14. БАРОМЕТРИЧНА НИВЕЛАЦИЯ

Определянето на превишения и височини на точки чрез измерването на ат
мосферните налягания в тези точки се нарича барометрична нивелация.

Известно е, че атмосферното налягане в дадена точка зависи преди всичко 
от надморската й височина. Обаче върху неговата стойност оказват влияние 
температурата и влажността на въздуха, географското положение и др. За зави
симостта на превишението от атмосферното налягане и други фактори същест
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вуват различни формули» но поради тяхната сложност те се прилагат по-рядко 
В практиката обикновено се използува по-простата съкратена формула на Бабине

(VI.37)

В тази формула и В2 са атмосферните налягания в точките /  и 2, а с 
е така наречената барометрична стъпка, която се определя от специални таб
лици с аргументи средноаритметичното от налягания та и средноаритметичното 
от измерените в двете точки температури tr и / 2.

Атмосферното налягане се измерва със специални уреди, нарачени б а р о 
м е т р и .  Най-точни резултати се получават с живачните барометри, но те се 
пренасят труд но. По-удобни за работа са металните барометри — а н е р о и д и .  
Те намират по-голямо приложение в практиката, въпреки че получените с тях 
резултати са по-неточни.

Барометричната нивелация може да се извършва с един или с два ане- 
роида. При работа с един анероид превишенията между отделните точки се из
числяват от последователно измерените атмосферни налягания. Височините на 
точките се изчисляват, както пои включен или затворен нивелачен ход.

При работа с два анероида всяко превишение се определя от едновременно 
измерените атмосферни налягания в двете точки.

Грешките на превишенията и височините на точки, определени чрез баро
метрична нивелация, са около 2—3 гп, а при променливи атмосферни условия 
достигат до 10— 12 ш. При използуване на прецизни барометри грешката е зна
чително по-малка — около 0,30 т .

Поради сравнително ниската точност на барометричната нивелация тя се из
ползува при предварителни проучвания, експедиции и др.
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ИЗРАБОТВАНЕ НА ТОПОГРАФСКИ ПЛАНОВЕ
И КАРТИ

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ГЛАВА VII

ОПОРНА И СНИМАЧНА (РАБОТНА) ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА

VIM. ОПОРНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ
ИЗМЕРВАНИЯ

При снимки на по-големи обекти (например населени места, 
напоителни канали и др.) хоризонталните измервания се основават 
на известен брой опорни точки, взаимното положение на които е 
определено много точно върху приета хоризонтална проекцион- 
на равнина. Определянето на тези опорни точки се извършва по 
два начина — чрез триангулация или чрез полигонометрия.

При триангулацията опорните точки, наречени триангулачни 
(тригонометрични) точки, се явяват като върхове на положена 
върху цялата територия на дадения район мрежа от триъгълни
ци, (триангулачни мрежа), а. при полигонометрията — като върхо
ве на положени начупени ходове (полигонометрични ходове).

а. Триангулация

Основната идея, на която почива триангулацията, е следната.
В положена триангулачна мрежа се измерват ъглите на всич

ки триъгълници и дължината поне на една триъгълникова страна, 
тъй като измерването на ъгли се извършва сравнително лесно и бързо, 
а измерването на дължини върху земната повърхност е трудно и 
в някои случаи даже невъзможно. Така, ако в триъгълника ABC  
(фиг. VII.1) са измерени страната АС=Ь, наречена база, и ъгли
те а, р и у (или поне два от тях), ще могат да се изчислят дру
гите две страни — АВ  и ВС. От базата Ъ можем да определим 
още и страните AR  и CR  в триъгълника ACR, а от страната АВ  — 
страните AD и В О в  триъгълника A BD, а от страната В С — стра
ните BL и CL в триъгълника BCL и т. н. Така последователно 
могат да бъдат изчислени страните на всички триъгълници в 
триангулачната мрежа, а след това и правоъгълните координати
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на всички триингулачни точки в приета равнинна правоъгълни
коордикатна система.

Обикновено в страната не се създават триангулации за все
ки измерван обект, а се полага една обща триангулация, която

лямото към малкото„ или все едно „от общото към частното*. 
Като се спазва този принцип, цялата страна най-напред се по
крива с триангулачна мрежа с възможно най-големи дължини 
на страните. Тази мрежа се нарича триангулачна мрежа I клас. 
В триангулачната мрежа I клас се включват триангулачните мре
жи И, III, IV и т. н. класове, докато се постигне необходимата 
гъстота от триангулачни точки.

За да хиогат да бъдат изчислени всички триъгълникови стра
ни от първокласната триангулация, необходимо е да бъде изме
рена непосредствено поне една или по-добре няколко страни. При 
сравнително голямата дължина на страните от първокласната 
триангулация и като се има пред вид, че точките се избират 
обикновено на високи върхове, непосредственото измерване на 
страните с необходимата точност е почти невъзможно. Затова се 
прибягва до измерване на 3 — 4 пъти по-къси разстояния, които 
се наричат бази и които се избират в подходящи равнинни мест
ности. Всяка база се свързва чрез така наречената базисна мре
жа с най-близката страна от първокласен триъгълник. Чрез из
мерените ъгли в базисната мрежа, като се изходи от базата, мо
же да се изчисли съответната страна на първокласния триъгъл
ник. На фиг. VII.2 е показана базисна мрежа с база АВ  и точ
ките Рг и Я2, които образуват страна от първокласната триангу
лация. След изчисляване на дължините на съответните триъгъл
никови страни последните се приемат по-нататък за базисни стра
ни, т. е. бази в първокласната триангулачна мрежа.

Принципът „от голямото към малкото“ не само че осигуря
ва по-голяма точност, но и от гледна точка на практиката е 
много по-целесъобразен. Така при подробните измервания за съз
даване на планове в едри мащаби — 1:2000, 1:1000 или 1:500, са 
необходими триангулачни точки с разстояние помежду им от 0,8

j покрива територията на ця
лата страна. Чрез общата 
триангулация се свързват от
делните измервания в дадена 
страна и получените от сним
ките планове и карти обра
зуват едно цяло, като при 
това се постига и еднаква

Фиг. VII.1

точност във всички ракоии 
на страната. При развиването 
на триангулация се съблюда
ва общият принцип в геоде
зията— да се работи „от го-
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Фиг. VII.2

1:10000, 1:5000,

до 1,5 km. Ясно е, че при такава гъстота общият брой на триан- 
гулачните точки върху цялата територия ще бъде много голям. 
Полагането, измерването и изравнението на една такава триангу- 
лачна мрежа с много хиляди триангулачни точки ще изисква 
много време и средства. Ето защо след съз
даването на първокласната и евентуално на 
второкласната триангулация по-нататъшното 
сгъстяване на триангулачната мрежа с точки 
от III, IV, V и VI клас може да се извърш
ва обикновено по райони в зависимост от 
нуждите за подробни измервания.

Триангулациите 1,11, III и IV клас образу
ват така наречената държаана триангулация.
Чрез държавната триангулация се създава 
достатъчно гъста мрежа от триангулачни 
точки, необходими за извършване на по
дробни снимки в по-дребни мащаби, като 
например топографски снимки за карти в 
мащаби 1:25 000, 1 :50 000 и т. н. Тези 
снимки обикновено обхващат цялата тери
тория на дадена страна.

За подробните снимки в по-едри мащаби —
1:2000, 1:1000 и т. и ,, както вече казахме, държавната триан
гулация не е достатъчна. Тя трябва да бъде сгъстена още, за да 
се получи необходимият брой триангулачни точки.

Държавни триангулация. Нейното изграждане обхваща 
следните работи:

а. Проектиране и полагане на триангулацията.
б. Извършване на измерванията.
в. Изравнение на триангулацията и изчисляване на координа

тите на триангулачните точки.
Проектирането на държавната триангулация се състои в 

определяне на най-подходящи места за триангулачните точки вър
ху съответна карта. Полагането на точките се извършва след ка
то е проверено, че от и към тях има видимост. Те се стабили
зират (точки I и II клас), както е показано на фиг. VII.3.

Измерванията на ъглите се извършват с големи прецизни 
теодолити (триангулатори). За сигнали върху наблюдаваните точ
ки се използуват специални устройства — хелиотропи, рефлектори, 
прожектори — защото на далечни разстояния пирамидите не мо
гат да се наблюдават.

Разстоянията се мерят за триангулачните бази с базисния 
апарат на Едерин. Напоследък обаче се използуват светло- и ра- 
диодалекомери за директно измерване на страни от триангулач
ната мрежа.

След като се получат и проверят всички резултати, започва 
се с изравнението на триангулачната мрежа, а като се получат

155



изравнени стойности на измерените елементи, изчисляват се коор
динатите на триангулачните точки.

Същите операции се извършват и при създаването на второ
степенната триангулация,(V, VI, и VII кл. но тук вече се използуват

/0 .0 0  д о 2 6 0 0 ТЛ/ ?

: ■  f  :■ - £ ш '  ,

Фиг. VII.3

по-неточни методи и инструменти. За сметка на това броят на триангу 
лачните точки върху единица площ е много по-голям. Както ве
че казахме, второстепенната триангулация се създава обикновено 
само на местата, където има нужда от нея.

б. Полигонометрия

При полигонометричното определяне, както вече казахме, 
опорните точки се явяват върхове на начупен ход, страните и 
ъглите на който се измерват непосредствено на местността. Сле
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дователно при полигонометричния метод всяка следваща точка се 
определя спрямо предната чрез полярни координати, т. е. чрез 
ъгъл и дължина.

Прецизната полигонометрия все още не е намерила достатъч- 
но приложение у нас.

VI 1.2. ОПОРНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОСНОВА ЗА ВЕРТИКАЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Необходимите опорни точки за извършване на всички хори
зонтални геодезични измервания се създават, както вече видяхме, 
чрез триангулация или полигонометрия. За извършване на топо
графски снимки и други геодезически измервания, при които са 
необходими превишения, трябва да бъдат определени опорни точ
ки и по височина. Без тях не може да бъде изобразен релефът 
на земната повърхнина, което е от особена важност за използу
ване на топографските планове и карти за различни нужди, как
то и да се извършва проектиране, при което е необходимо да се 
определят наклони, превишения и др. (например за проектиране 
на пътища и железници, язовири и канали, улици и площад и, на 
поителни площи и т. н.).

Тези опорни точки по височина могат да бъдат определени с 
необходимата точност само чрез геометрическа нивелация. Наис
тина за определяне на височините на опорните точки може да 
бъде използувана и тригонометрическата нивелация, но точността, 
която се получава при нея, не може да задоволи изискванията 
на по-голямата част от геодезнческите измервания. Поради това 
тригонометричната нивелация се прилага само като допълнение на 
геометричната нивелация, и то за определени цели.

Както триангулацията, така и нивелацията се дели на класо
ве. В едни страни нивелацията I, II и III клас образуват така на
речената оснота или още държавна нивелация, тъй като тя се 
полага, измерва и изчислява върху цялата територия на съответ
ната страна; в други страни, както и у нас, държавната нивела
ция се състои от I, II, III и IV клас. Останалите класове — IV и V, 
съответно V и VI клас, се полагат само в отделни райони за 
задоволяване на конкретни нужди.

Нивелацията I клас има за задача да определи височините 
на основните опорни точки в дадена страна, които осигуряват 
изходни данни за нивелациите от по-ниските класове. Едновре
менно с това нивелацията I клас се използува за решаване на 
редица научни задачи.

За да може да бъде използувана за решаването на поставе
ните задачи, нивелацията трябва да бъде повтаряна периодически 
през 20—30 години по същите нивелачни ходове и нивелачни
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точки. Това изисква, разбира се, да се осигури и най-голяма и 
продължителна стабилност на нивелачните репери.

Височините на всички опорни точки в дадена страна, както 
се знае, се отнасят към средното ниво на някое море, т. е. към 
повърхнината на геоида, а в последно време, както се казва, към 
повърхнината на квазигеоида (т. 1.2). За определяне на средно мор
ско ниво се използуват така наречните марсографи (пегели), кои
то автоматически отбелязват колебанията на морското ниво.

У кае височините на опорните точки до 1960 г. бяха отнесе
ни към средното ниво на Черно море. За унификация на геоде- 
зическите работи в социалистическите страни от 1960 г. височи
ните на опорните точки у нас са отнесени към така наречената 
Балтийска система.

Н и в е л а ц и я т а  I к л а с  или както в някои страни се нари
ча високоточна нивелация, се полага във вид на мрежа от поли
гони, която обхваща цялата територия на дадена страна.

Обикновено нивелачните ходове се полагат по пътища или 
железопътни линии, като по тях се означават и стабилизират 
нивелачни точки, които най-често се насичат нивелачни репери. 
Нивелачните точки в различните страни имат различна гъстота. 
В някои страни те се поставят на всеки km, в други на всеки 
2 —3 km, а в Съветския съюз съгласно последните изисквания 
на всеки 5—7 km. Нивелачните точки трябва да се поставят на 
най-стабилни обекти, като здрави скали, солидни постройки с 
най-малко 20-годишно съществуване и др. Само при липса на та
кива нивелачните точки се стабилизират с бетонни блокове.

Съобразно с изискванията за точност във високоточната ни
велация се използуват прецизни нивелири, при които зрителните 
тръби имат увеличение не по-малко от 40 пъти, фокусното им 
разстояние е около 45 cm, а диаметърът на обектива около 40 шш. 
Употребяваните лати са обикновено триметрови, несгъваеми, де
ленията на които са нанесени на инварни ленти. Нивелирането се 
извършва обезателно на отиване и връщане, като се използува 
най-благоприятното време.

Н и в е л а ц и я т а  И к л а с  или, както се нарича още, точна 
нивелация, се полага най-често във вид на нивелачни ходове, 
свързани с точки от първокласната нивелация. Дължината на те
зи ходове е най-различна и зависи най-вече от големината на по
лигоните от първокласната нивелация.

При точната нивелация обикновено се използуват същите 
нивелири и лати, както при първокласната, като се спазват и вси
чки други условия за получаване на изискваната голяма точност.

Т р е т о к л а с н а т а  н и в е л а ц и я  (а в страни, в които е при
ето държавната нивелация да се състои от 4 класа) и н и в е л а 
ц и я т а  IV к л а с ,  се полага с цел да бъдат задоволени всички 
общодържавни нужди от опорни точки по височина. Третокласна
та нивелация (и евентуално нивелацията IV клас) се полага във
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вид на нивелачни ходове, свързани с нивелачни точки от по-горен 
клас. Дължината на ходовете или получените затворени полигони
е различна.

J - ® - 1
I ^ Й Ф И Н С !* ^

Г

70 -

~ Л Л / \ Л Л А А /

Фиг. VII—Г

тI
50тпт

Фиг. VII. 5 Фиг. VII.6

В много страни при 
крупни строителни обекти, 
при снимки ка големи гра
дове и др. се полагат ни
велачни ходове или мрежи 
от I, II, III и IV клас по 
специални схеми. Тези хо
дове или мрежи, разбира 
се, трябва да бъдат свър
зани с държавната нивела
ция, ако такава същест
вува.

За нуждите на топог- 
рафските снимки нивелация
та у нас есгьстена с нивелач
ни ходове IV клас, дълги 5—
7 km. За нивелачните ре- 
пери тук са използувани 
главно триангулачните ка
мъни. За самото нивелира
не са използувани по-малки нивелири и дървени лати със санти
метрови деления. Нивелирането и тук се извършва в две проти
воположни посоки.

;/у  *

Фиг. VI1.7
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Положените по този начин у нас нивелачни мрежи I, II, III и 
IV клас отговарят напълно на съвременните изисквания и задово
ляват всички нужди на науката и на нашето стопанство.

У нас при държавната 
ция се използуват следните 
нивалачни знаци.

нивела-
видове

Фиг. VII.8

Г. У . Г. К.

J9 кя

Н Р-Ш -1  ч

Фиг. VII.9

която се характеризира с 
ладията IV клас.

Стенна нивелачни призми (фиг. VII.4). 
Те се зазиждат във фасадите на масивни 
сгради* Надморската височина при нивелачли- 
те призми се дава от центъра на отвърстие- 
то и горната хоризонтална повърхнина на 
издатината, минаваща през центъра.

Стенни нивелачни болтове (фиг.
VII.5). Те Се поставят на масивни сгради, 
по челните плочи на мостове и водостоци, а 
така също и в скали.

Надморската височина при стенните бол
тове се дава от горната хоризонтална допи
рателна равнина към повърхността на болта.

Гъбовидни нивелачни болтове (фиг.
VII. 6). Те се поставят върху хоризонтални 
стени на мостове и водостоци, а също и 
върху забетонирани камъни. Надморската 
височина при гъбовидните болтове се дава 
от хоризонталната допирателна равнина към 
сферичната повърхнина на болта.

Каменни нивелачни марки (фиг. VII.7). 
Те се получават чрез издълбаване върху 
хоризонталните каменни стени на мостове, 
водостоци, отделни скали и др. Надморската 
височина при каменните марки се дава от 
вдлъбнатата хоризонтална повърхнина.

При третокласната нивелация напосле
дък нивелачните точки се означават с болто
ве. Болтовете се поставят в цокли на масив
ни постройки (фиг. VII.8 V или в дялан твърд 
камък, бетониран в изкопана дупка. Размери- 

- те на камъка и дупката както и надписът, 
който се поставя върху циментова замазка, са 
показани на фиг. VII.9.

Нивелацията IV клас не се из
вършва върху цялата територия на 
страната, а само върху обекти, на 
които предстои да се извърши по- 
дробна геодезична снимка. В много 
случаи нивелацията IV клас се за
мества с тригонометрична нивелация.

Освен нивелацията IV клас раз
лични служби провеждат още така 
наречената техническа нивелация, 

понижена точност в сравнение с ниве-
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У нас нивелацията IV клас се извършва с нивелири, кои 
то имат зрителни тръби с най-малко 24 пъти увеличение и ли 
бели с чувствителност 20", а при контактните либели 30". Ниве 
лачните лати трябва да бъдат със сантиметрови деления и за 
дължително да са снабдени с кръгли либели. Деленията на 
латите трябва да се сравняват с проверен метър и ако имат по- 
големи разлики от ±  0,3 mm на 1 in, получените превишения 
трябва съответно да се поправят. При нивелирането трябва да се 
употребяват нивелачни поставки (жаби). Нивелирането трябва да 
се извършва от средата при дължина на визурите до 60 т ,  и то 
два пъти — на отиване и на връщане. Разликата между двете 
противоположни нивелирания не трябва да надминава

d =  +  20 у/б' (mm),

където 5  е нивелираното разстояние в km. Несключването на 
нивелачните полигони не трябва да надминава

w  --- . I ~ 15 \jS j

където S  е дължината на полигона в km.
По-строги изисквания у нас се поставят на нивелациите в 

градовете и при някои строителни обекти.

VII.3. СНИМАЧНА (РАБОТНА) ГЕОДЕЗИЧНА ОСНОВА

За различните видове снимки (ортогонална, тахиметрична, 
мензулна или фотограметрична), от които се съставят планове и 
карти, определените чрез триангулация (или полигонометрия) опор
ни геодезически точки са недостатъчни. Трябва да бъдаг опре
делени още значителен брой допълнителни точки, които образу
ват така наречената снимачни основа и от които непосредствено 
се извършва самата снимка.

Точките от снимачната основа според съответните условия 
и изисквания могат да бъдат определени чрез така наречените 
засечки или чрез обикновени полигони.

Различаваме следните видове засечки:
а. Засечка напред (права засечка), която може да се форму

лира, както следва (фиг. VII. 10).
Дадени са правоъгълните координати хл » ул  и Хв, у  в на 

двете триангулачни точки А и В  и са измерени хоризонталните 
ъгли Рх и р2 при двете точки. Търсят се координатите х  и у  на 
новата точка А.

б. Странична засечка, която може да се формулира, както 
следва (фиг. VII.11):
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Дадени са правоъгълните координати х а * у  а  к х в 9у в  на две
те триангулачни точки А  и В  и са измерени хоризонталните ъгли 
Pi и р3, от които единият — рь при дадената точка Л, а другият

р3, при новата точка Р .

 )>Р

Фиг. VII.10

Фиг. VJI.12

Търсят се кординатите х  и у  на нова
та точка Р.

Обикновено този случай се 
явява, когато едната от дадени
те две точки (в нашия пример 
точка В) е недостъпна (гръмоот
вод, фабричен комин и др.).

в. Засечка назад (обратна за- 
сечка,) която може да се форму
лира по следния начин (фиг. VII.12). 

Дадени са координатите х а ,
У  А  ; Х в , У  в  И х с у У с  на три те 
триангулачни точки Л, В и С. От 
новата точка Р  са измерени хори
зонталните ъгли pj и р2 към да
дените точки. Търсят се кордина
тите х  и у  на новата точка Р.

Както се вижда от казаното 
дотук, при определянето на нови 
точки чрез засечки има да се из
вършват с а м о  ъглови измерва
ния. Измерването на ъглите се 
извършва съобразно с точността, 
която се изисква за снимачната 
основа. Обикновено за тази цел 
се използуват теодолити със сред
на точност. Измерването на ъгли
те се извършва в един гирус. В 
някои случаи, когато се изисква 
по-малка точност, могат да бъдат 
използувани даже и по-малки тео
долити с точност на отчитане 10с 
и по-преценка 1с.

Най-голямо приложение за 
определяне на точките от снимач
ната основа обаче намират поли*
гоните.

С оглед на формата, начина 
на изчислението и начина на из
мерването полигоните се разделят 
на няколко вида.

Според формата си полигони
те се разделят на затворени и 
отворени. Затвореният полигон
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представлява многоъгълник (фиг. VII.13), а отвореният поли
гон — начупена линия (фиг. VII.14). Затворените полигони на
мират сравнително малко приложение в геодезичната практика. 
Те се използуват при измерване на малки обекти, и то обикно
вено когато снимката не се свързва 
с триангулачни точки.

Независимо от това делене по
лигоните могат да бъдат още свър
зани и свободни. Свързаният поли
гон е скачен с точки с дадени ко
ординати, а свободният полигон не 
е свързан с точки с дадени коорди
нати. Така например, ако на фиг.
VII.14 точките А и В  са дадени с 
кординатите си, ще имаме отворен 
свързан полигон. Ако обаче коорди
натите на тези точки не са дадени, ф Иг. VII.I3
полигонът ще бъде свободен. Поня
кога се използува отворен полигон, свързан само с една точка. 
Такъв полигон се нарича висящ. Почти при всички видове по- 
големи снимки най-голямо приложение намират отворените свър
зани полигони.

А В

Фиг. VII.14

В полигоните, както ще видим, се измерват ъгли и дължини. 
В зависимост от начина, по който се измерват ъглите, полигони
те се разделят на теодолитни, при които ъглите се измерват с 
теодолит, и бусолни, при които с бусолен инструмент се измер
ват магнитните азимути на полигоновите страни.

При геодезична снимка на големи обекти между триангулач
ните точки се развива мрежа от полигони, която покрива целия 
обект. На фиг. VH.15 е показана полигонова мрежа, в която 
точките Aj Ву С и D са триангулачни, а останалите точки са по- 
лигонови. В полигоновите мрежи имаме два вида полигони 
— главни и второстепенни. Главните полигони са тези, които са 
свързани за триангулачни точки, а второстепенни, които са свър
зани за две точки от главните полигони или една триангулачна 
и една от главен полигон.
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Гъстотата на полнгоновата мрежа и разположението на по
лигоновите точки зависят от подробностите — предмет на сним
ката, от снимачния метод, от нужната точност и от терена.

При полагане на полигона е необходимо да се спази усло
вието от всяка точка да се виждат съседните полигонови точки. 
При тахиметричната и мензулната снимка полигоновите точки 
трябва да са разположени така, че от тях да могат да се определят 
полярните координати па всички подробни точки. При ортогонал- 
ната снимка е нужно полигоновите страни, всяка от които пред
ставлява сннмачна линия, да са разположени така, че към тях 
да могат да се спуснат и измерят къси перпендикуляри от всич
ки подробни точки.

Гъстотата на полигоновите точки зависи главно от нужната 
точност, т. е. от мащаба, в който ще се изработи планът. При 
по-едър мащаб е нужна по-голяма точност, а това изисква по- 
голяма гъстота на полигоновите точки. При дребните мащаби е 
обратно. Естествено гъстотата на полигоновите точки зависи и 
от релефа на терена.

За да се постигне необходимата точност при различните ка
тегории снимки, дължината на полигоновите страни и общата 
дължина на полигона не трябва да излизат от следните граници.

З а  I категория — снимки на населени места с градски характер и мащаб 
1:500. Дължините на полигоновите страни не трябва да надминават 130 ш и да не 
са по-къси от 20 ш. По изключение отделни страни могат да достигнат до 150 гп. 
Общата дължина на полигона не трябва да надминава 1000 ш.

З а  II категория — снимки в мащаб 1 :К00 на населени места със сел
скостопански характер, на райони за разширяване на населените места и за 
строителство. Дължините да бъдат до 150 ш и не по-къси от 20 ш. По изктюче- 
ние се допускат до 200 т .  Общата дължина на полигоните е до 1200 гп.
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З а  III категория — снимки в мащаб 1 :2000 за незастроени райони. Дьл- 
жините на полигоновите страни да не надминават 200 m при дължина на по
лигона до 2000 ш.

З а  IV категория — снимки в мащаб 1 : 5000 и 1: 10 000. Дължините на поли
гоновите страни при мащаб 1 :5000 да не надминават 300 гп, а при 1 : 10 000— 
—350 ш. При измерване на полигоновите страни с лента допустимата дължина 
на полигоните е за мащаб 1 :5000 до 3000 m и за 1 : 10 000 до 5000 ni, а при 
измергане с нишкоз далекомер за мащаб 1:5000 до 1500 ги и за 1 :10  000— 
до 2000 гп.

Стабилизирането на полигоновите точки има особено го
лямо значение, когато точките ще се използуват дълго време и 
след измерването, какъвто е случаят в населените места, в гори
те и др. Поради това за различните категории измервания то не 
е еднакво. У нас съгласно споменатите вече технически норми 
полигоновите точки се стабилизират по следния начин.

За I и II категории с каменни блокчета от гранит, сиенит или твърд пя
съчник с размери 12/12/40 cm, закопани в земята. Центърът на точката се озна
чава върху камъка с издълбана дупка, широка 2 cm н дълбока 3 cm. При лип
са на камък може да се използуват и бетонни блокчета със същите размери ка
то центърът се означава с чета ша тръбичка.

За III категория в зависимост от предназначението на снимката или, както 
при първите две категории — с каменни или бетонни блокчета или с дървени 
колове (със забит гвоздей отгоре), дълга 40 cm, а при камениста почва 30 era, и 
с дебелина от 5 до 7 cm. Коловете по възможност да са дт»бови или акациеви.

За IV категория с дървени колове (със забит гвоздей отгоре), дълги 40 cm, 
а при камениста почва 30 cm и с дебелина от 5 до 7 cm. И тук за предпочита
не са дъбови или акациеви колове.

При стабилизиране и а полигоновн точки с дървени колове, за да се запа
зят коловете по-дълго време, за препоръчване е те да бъдат обгорени и горният 
им край се стегне с метална гривна.

Номерата на полигоновите точки се написват с блажна боя на близка по- 
пронка. на задялано дърво или ако няма подходящ обект — на втори забит за
дялай кол.

Сигнализирането на полигоновите точки през време на из
мерването се извършва почти винаги с жалоки. Само в населени 
места или в паркове, когато полигоновите страни са много къси, 
при измерване на ъгъла може да се визира в конеца на отвее, 
закачен на тринож.ка и поставен точно над полигоновата точка. 
Ако точката е стабилизирана с дървен кол или камък, жалонът 
се поставя над камъка, като се закрепва във вертикално положе
ние с помощта на метална триножка.

Измерването на тсодолитните полигони се състои от из
мерване на полигоновите ъгли и страни.

Полигоновите ъгли се измерват при двете положения на зри
телната тръба. Съгласно споменатите технически норми за всички 
категории снимки полигоновите ъгли се измерват с теодолит, 
който има директно отчитане 1с, като само за IV категория се 
разрешава и теодолит с точност 2С. Данните от измерването на 
полигонови ъгли се записват в общия карнет за измерване на 
ъгли с теодолит.
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Грешката от центрирането на теодолита и сигналите, особено 
при по-къси полигонови страни, достига стойности, които не мо
гат да се пренебрегват. Поради това когато е необходима по- 
голяма точност за измерването на полигоновите ъгли, при опти-

Фнг. VII.16
ческите теодолити се използуват три триноги с основи (тринож
ни) и две визирни плочки (фиг. VII.16). Трите триноги трябва да 
са еднакви и върху техните триножки да може да се поставя 
теодолит или визирна плочка. Измерването на ъглите в даден 
полигон— Рх, Р2, Рз» Р 4 . . -, с такова съоръжение се извършва 
по следния начин.

Поставяме по една тринога в първите точки — Pv Р2 и Р3 на полигона. 
Центрираме добре, като обръщаме особено внимание на центрирането в първата 
точка Plt Поставяме теодолита на триногата в точка Рх, а визирната плочка в 
точката Рг и измерваме полигоновия ъгъл Л Р1Р 2, където точка А е съседна 
триангулачна точка, сигнализирана с постоянен сигнал. След това вземаме тео
долита без триножката от точка Рх и го поставяме на триногата в точка Р 2> а 
визирните плочки поставяме на триногите в плочки Р1 и Р 3. Измерваме ъгъла 
в точка Р 2. Преместваме триногата с визирната плочка от точка Рх в точка Р 4, пос
тавяме теодолита на триногата в точка Р 3, а визирната плочка о т Р 3 преместваме 
в Р 2- Измерваме полигоновия ъгъл в Р 3. По същия начин продължаваме до края 
на полигона. При центирирането в крайната точка на полигона, както и в междин
ните точки, от които излизат второстепенни полигони, трябва също да се обър
не особено внимание.

Дължините на полигоновите страни се измерват пряко — с 
мерна лента или ролетка, или оптически—с прецизен или нишков 
далекомер. Пряко измерване или с прецизен далекомер се прила
га за всички категории измервания, като всяка полигонова страна 
се измерва два пъти — на отиване и връщане. Измерване с ниш
ков далекомер се допуска само при измервания от IV категория.

Допустимата разлика между две измервания на една полиго
нова страна зависи от категорията на измерването и от теренните 
условия, при които се извършва измерването. В следващата таблица

1 6 6



Допустима разлика d между I и II измерване на полигоновата страна

1

11
1
; Условия за измерването

d при категория
d в cm за 

5= 100  m при 
категория

1
■

1
1
1
*

\

I 11 III I II
1

III

|
j При добри условия и при 

наклон на терена до
4%

j

1 S 
4000

1 S 
3000

1 S
2000

2,5 3,3 5,0

При средно благоприятни 
условия или наклон на 
терена от 4 до 8 %

1 5
3000

1 5
2000

1 5  
1500

3,3 5,0 6,6 I
1

При лоши условия или 
наклон на терена над 
8 %

1 5
2000

1 5  
1500

1 5  
1000

5,0
11
1
11

6,6

i

10,0

са дадени допустимите разлики d  за първите три категории 
снимки.

При IV категория снимки полигоновите страни се измерват 
при наклон, по-малък от 8%, с 20-метрова лента или ролетка два 
пъти, а при стръмен терен — оптически с прецизен далекомер два 
пъти или с нишков далекомер четири пъти назад и напред в 
двете положения на зрителната тръба.

Допустимите разлики за IV категория между две измервания на полигонови 
страни, извършени с лента, ролетка или прецизен далекомер, са :

а) при добри условия </ — или п^ и m d = 1 0  cm ;

б) при лоши условия а =  ^ 5, или при S=100 m d = 14 cm.

При измерване с нишков далекомер

d sb  !----  5. или при 5 = 1 0 0  m </ =  33 cm.
300

Оптическо измерване на полигонови страни за I категория, по-дълги от 
120 т ,  за II и III категория — от 140 ш и за IV категория— по-дълги от 180 т ,  
се извършва, като дадената дължина се разделя на части.

При бусолните полигони се измерват дължините на полиго
новите страни и магнитните азимути на тези страни. Дължините
на полигоновите страни се измерват винаги оптически — с ниш
ков далекомер, какъвто имат всички бусолни инструменти със 
зрителна тръба.
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Магнитните азимути при бусолните полигони могат да се из
мерват по два начина: чрез станциониране във всяка точка или. 
чрез станциониране през точка.

При станциониране във всяка точка се получава по-голяма 
точност, а при станциониране през точка точността е по 
малка, но измерването е около два пъти по-бързо.

При бусолните полигони, свързани с точки от теодолитни 
полигони, в свързващите точки от теодолитните полигони се из
мерват магнитните азимути и към съседните точки от теодолит- 
ния полигон.

VIJ.4. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КООРДИНАТИТЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ СНИМАЧНАТА
ОСНОВА

За да могат да се използуват точките от снимачната осно
ва, трябва да бъдат определени техните равнинни правоъгълни 
координати в приетата гаусова координатна система. Ето защо 
тук ще разгледаме изчисляването на координатите на точките 
от снимачната основа, получени чрез засичания или полигони.

а. Изчисляване на засечки

Засечка напред. Изчисляването на засечка напред може да 
се извърши с логаритми или със сметачна машина.

Тъй като измерените ъгли и р2 могат да бъдат от едната 
или другата страна на правата АВ, най-добре е при всяка права 
засечка да се прави съответна скица, за да не се изчислят греш
ни координати на точката Р.

Решението на задачата тригонометрично с логаритми се 
извършва, както следва (фиг. VII. 10).

От дадените координати на точките А и В се изчисляват 
посочният ъгъл оса,в и страната S a ,b  по известните формули

, Ув-Ул
t g « A , B  = хв ~ хл

и
У в ~ У а  х в ' ~ х л

S a.в S in  (X j  j g  COS ОС t ^

След това се изчисляват посочните ъгли осА,р и осв ,р

<х>а ,р  —  &а ,в  +  pi  
и

ял,/>“ ав#л — ал,в ±200" ±
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По синусовата формула се изчисляват страните Sa,p и  Sb,p .

с- S A , B

SA -Р " • 51П ^
И

s n ? 1 ‘

От така получените страни Sa,p и  S BjP и  п о с о ч н и  ъ г л и  оса,р 
м ct$tp се изчисляват координатните разлики:

X — Хл — S a ,P - cos 0Сл,Р, х — X b —Sb,P - cos освур,
y —y A = S A>p . sin aA,p> У - y i i= - - S Byp . sin осзуР.

Оттук се получават търсените координати

х ~ . \ л  ~г ^ атр . cosaj,/>, x = X b ~\-Sb,p . cos <xb,Pj 

У~~Ул -\- S a ,р . siri ocaj>, y = y B+ S B,p . sinocB,p•

При изчисление със сметачна машина могат да се използу
ват и формулите от логаритмичното изчисление, но тези формули 
не са удобни за работа със сметачна машина. Ето защо са изве
дени начини и формули за решаване на засечката напред специ
ално със сметачна машина. От многото начини за решаване тук 
ще разгледаме само един.

Уравненията на правите АР  и ВР  са

у  у л  = ( х —Хл)  • I /ун ]
У - У в ^ { х - Х в )  . tga^p

Ако извадим тези уравнения едно ог друго, получаваме

—ул-ГУн=(Х—Хл) . tgaл ,р - ( х —Хв) * t g осв ,р
или

* —  V A-1-.V 1 n - X n  . t<f a,, nJC= (Vn 2v

Ако от двете страни на равенството (VIJ.2) извадим хл к 
преработим, ще получим

1 У в ~ ~ У л (л л х л ) ■ *в ,рх —хл  ----- tg аЛ,Р —tg %В,Р

По същия начин ще имаме

(А/з У а ) {х в  х а ) * tg %А , Р

Х Хв tg ЛА,Р tg aBtP
(VII.4)
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Редът за решаването на засечката напред по тези формули 
е следният.

Най-напред по познатите формули се изчисляват посочните 
ъгли ал(в> ал,я и ссв,р'-

tg*A, В
Ув-Ул
ХВ ~ ~ х  А

И

& А , Р —

*в,р=ав,А  — %=<ХА,в ± 2 0 0 g— р2,

След това по формули VII.3 и VII.4 се изчисляват коорди
натните разлики х —Х а и х —Хв, откъдето се получава абсцисатах 
на точката Р .

Най-сетне по формулите VII.1 се изчисляват ординатните раз
лики у —у л  и у —у  в, откъдето се получава ординатата у  на точ
ката Р .

Проверката на изчислението е двойното получаване на коор
динатите на търсената точка Р.

Странична засечка. Страничната засечка се решава, като се 
превърне в права засечка. Това се постига, като се изчисли ъгъ
лът р2 (фиг. VII.11) по формулата

р2— 200-— (Рх+Рз).

С други думи, страничната 
засечка се отличава от правата 
засечка само по отношение на 
полската работа.

Засечка назад. Съществу
ват много начини за решаване 
на засечка назад. Тук ще раз
гледаме само един от тях.

Решение с помощна точка. 
Това решение е дадено от Ко- 
линс и затова помощната точка 
К  се нарича колинсоеа точка. 
Помощната точка К  се получа
ва като пресечна точка на 
окръжността, прекарана през 
двете дадени точки А  и С и 
търсената точка Я, и правата, 

която съединява търсената точка Р с третата дадена точка В 
(фиг. VII. 17).

Решението на Колинс в същност се свежда до решение на 
две прави засечки. Чрез първата права засечка се определят ко

Фш\ VII.17
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ординатите на помощната точка /С, а след това чрез втората 
права засечка — координатите на търсената точка Р.

Първата засечка е от / \  АСК, в който прилежащите ъгли 
към страната АС са равни на измерените ъгли и р2 като впи
сани в окръжност ъгли с равни дъги.

От координатите на дадените точки А и С се изчисляват по
сочният ъгъл осл,с и разстоянието S ax  по формулите

. Ус~~Уа е Ус ~Уа хс~ хл
1@0Са  С ~  —  “— —— И О Л  С  '  = --------  *& л ’с  х с - х А л ’с  5 Ш а л с  coscla c

След това се изчисляват разстоянията S a.k и $ с,к и посоч- 
ните ъгли ал,/о и осс,к от равенствата

р р sin Pj р р sin Р2
А , К ~  А Х  s i n (p i + p2)  ’ C,fC—  А , С  s i n ^ i + p2)  ’

a  A X  =  а Л X “  Яс, к —  а С , А +  Р I-

Координатите на помощната точка К  ще бъдат

Xk --=Xa + S a ,k - cos оса,k = X b + S b .k  - cosas,^

Ук=Уа -Ь$а,к • s in a ^ = j/s - r* S >B,A- • sina^Ar-

По-нататък изчисляваме посочния ъгъл ак х —^к.р п0 форму
лата

У в~  У к
х в ~ х к

а също така и ъглите и о2 по формулите

^ = 2 0 0 ^ —[(ад',,4—а^з)4-р1],
52= 200s — [(а к9в — а кх) +М -

След това се решава втората засечка от /-ДСР. За тази цел 
се изчисляват страните S a x  и $сх  и посочните ъгли а ах  и оссх 
от равенствата

р  р Sin(pj-j-5j)   _1_5\■ - s j n  р — » ал.р—я д ^ -t-Op

с  о  sin(pf + a 2) я
•зс.р—ос./с sin ’ ас,/>=ас.АГ~°*

Координатите на точка Я ще бъдат

Xp =Xa -{~Sa x  - cos9M(p“ -£c+*Sc,p ■ cosac.p.
У р ~ У а . sina,4ip = iyc"KSc,p * sinac.p-
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Невъзможност за решаване на засеяка назад. Опасна окръж
ност. Когато трите дадени точки А, В  и С и новата точка Р ле
жат на една окръжност (фиг. VII.18), наречена опасна окръж
ност, обратната засечка не може да се реши. Това може лесно

да се докаже. Колннсовата точка К  в този случай съвпада с т.

Под изчисляване на полигони в същност се разбира опреде
лянето координатите на полигоновите точки, като се използуват 
измерените ъгли и дължини.

При свободните полигони координатната система се избира 
напълно произволно. Все пак най-удобно е координатното начало 
да се положи в първата полигонова точка, като за положителна 
посока на абсцисната ос се приема първата полигонова страна. 
При свързаните полигони очевидно координатите на полигонови
те точки се изчислгшат в координатната система на дадените 
точки.

Координатите на полигоновите точки се изчисляват последо
вателно, като се изхожда от точка с дадени или приети коорди
нати, след като се изчислят координатните разлики, или

Р

3
Фиг. VII.18

В  и посочният ъгъл ад-,£ се получава неопределен

б. Изчисляване на полигони

(VII.5)
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където
Ax/_i i ггтз Si . j . cos ос:- t i
д ‘ . > (VII.6)Д.У1—1, i S[—it [ . SID CC[—15 [ J’

Във формулите за координатните разлики полигоновите стра
ни се вземат от измерването, а посочните ъгли се изчисляват 
посредством измерените полигонови ъгли.

Посочните ъгли в полигоните се изчисляват последователно, 
за което е нужно да е известен поне един посочен ъгъл. Нека 
в полигоновата точка P t (фиг. VII.19) е измерен полигоновият
ъгъл {3; и е даден посочният ъгъл Ясно е, че във всяка
полигонова точка има два полигонови ъгъла, в случая р' и р7,
които взаимно се допълват до 400*. От фиг. VII.19 се вижда, че 
между посочните ъгли на две съседни полигонови страни има 
следната зависимост:

i-и =y.i~ 1, i ± р £* ±200*.

В тази формула при измерени полигонови ъгли вляво от по
соката на изчислението на полигона ще имаме ± р  или

аи ,-+i = а г_1, t +,%• ±  200", (VIL7)
а при измерени полигонови ъгли вдясно ще имаме — р или

<4 1+1 =«1—1, ±200*. (VII.8)
Относно двойния знак пред 200*, както вече изяснихме, е

безразлично кой знак ще се вземе. За улеснение при изчисления
та, ако i +-pt- )>200*, вадят се 200*, а когато (a,*-!, i ±р; )<
<200* прибавят се 200*

\

Фиг. VII. 19

В практиката е прието винаги да се измерват левите полиго
нови ъгли и тогава посочните ъгли се изчисляват по формула 
(VII.7).
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Когато се изчисляват полигоните, може да се извърши и 
строго изравнение по метода на най-малките квадрати. В практи
ката обаче се прилага опростен начин, като се изравняват отдел
но и последователно полигоновите ъгли и координатните разлики.

Изравнението на ъглите при затворените полигони ( е извърш
ва, като сумата на вътрешните измерени полигонови тг и р' се 
изравни към тяхната теоретична сума, т. е. разликата

/ ,  ={п -2 ) .2 0 0 г-[Р'] 

се разпределя по равно на полигоновите ъгли или

Vi = +  П̂
и тогава изравнените полигонови ъгли ще бъдат

p i  >

след което вече трябва

[? ]= (л -  2). 200*.
Разликата се нарича ъглово несъвпадение; тя трябва да 

бъде в допустимите граници за съответната категория измерване.
При отворен свързан полигон, за да може да се извърши 

изравнение на ъглите, трябва в дадените точки А и В (фиг. VII.20) 
да се измерят ъглите и към други две дадени точки С и 
D. Тогава от координатите на дадените точки се изчисляват по- 
сочните ъгли а. .̂с и а А к о  се изчислят последователно по 
формула (VII.7) посочните ъгли на всички полигонови страни, на-

£

Фиг. VII.20

края ще се получи посочният ъгъл в точка В  към точка D, кой
то да означим с oCBD или

°Ч о= +[.8'] -  п • 200к,

където ,й' са измерените полигонови ъгли.
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Изчисленият по този начин посочен ъгъл a'BD ще бъде на
товарен с грешките от всички измерени полигонови ъгли, поради 
което той няма да бъде равен на авУо  и тогава ъгловото несъв
падение ще бъде

Така полученото ъглово несъвпадение и тук се разпределя 
по равно на измерените полигонови ъгли, с което се получават 
техните изравнени стойности.

Изравнението на координатните разлики при затворен по
лигон се извършва въз основа на условието, че сумата от тези 
разлики е равна на нула. С други думи, получените стойности 
за сумата на координатните разлики ще бъдат самите координат-

От получените fx — абсцисно несъвпадение, и f y  — ординат- 
но несъвпадение, се изчислява така нареченото линейно несъв
падение по формулата

което трябва да бъде в допустимите граници за съответната ка
тегория измерване. Координатните несъвпадения се разпределят на 
координатните разлики пропорционално на дължините на поли
гоновите страни или

Сумата от така получените изравнени координатни разлики 
вече трябва да е равна на нула или

или с оглед на стойността за <хв D имаме

/з  —(ад,/)—ас,л) — 200g. (VIL10

ни несъвпадения, тъй като

/лг=0—[Длгу],
0 - [ Д / ]

и оттук
/ г= - [ Л х ' ]  И / , = _ [ д у ] .

и

и тогава

[Дх]=0 и [Ду]=0.
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При отворен свързан полигон се постъпва по подобен на
чин, само че тук сумата от координатните разлики трябва да е 
равна на разликата от дадените координати на началната и край
ната точка. Ако изчислим последователно координатите на поли
гона на фиг. VII.20 по формулите (VII.5), накрая ще се получат 
координатите на точка В  или

Така изчислените координати обаче ще се различават от да
дените координати хв  и у в  поради това, че координатните раз
лики са натоварени с грешки от измерванията. Тогава разликите 
между дадените и така изчислените координати ка точката В 
ще бъдат координатните несъвпадения, т. е.

От полученото ординатно и абсцисно несъвпадение се из
числява линейното несъвпадение

и ако то е в допустимите граници за съответната категория из
мерване, координатните несъвпадения се разхвърлят върху коор
динатните разлики пропорционално на дължините на полигонови
те страни, т. е. както при разгледания вече случаи за изравнение 
на затворен полигон.

На табличката са дадени възприетите у нас допустими граници за ъглово 
несъвпадение при изчисляване на полигоните; в табличката п е броят на гю-
лигоновнте точки, в които са измерени ъгли.

И
х'в = х А +  [ Д-v'] 

Ув=Ул +  [А/1-

f У  у В -у  в

или с оглед на стойностите на х в и у в получаваме

(VII. 12)

Категория на снимката ; при главни полигони: £ при второстепенни 
полигони

I
II
III

1,5°. v п 
1,75°. si л
2с. у/и
Зс. у п

1,75с . sj п
2С. sjn
2,5°. J~n
5С. v п
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На следните две таблици са дадени възприетите у нас допустими граници 
за линейното несъвпадение f s  при изчисляване на полигоните; в табличните
[«£] е сумата от полигоновите страни.

При каклон на терена до 15%

Кате
гория 
на из
мерва
нето

При главни полигони 
с наклон на терена 

до 4%

При главни полигони 
c наклон над 4 %  и 

второстепенни полигони

При [S]- 

гл. пол.

= 1000 m 
ta

втор. пол.

I f s  =0,005. v/[5]+0,10 4/=0,01 .>/[5]+0,10 26 cm

i
1i

42 cm
1

п f s  =0,01 . V[5J+0,10 4/=0,015 .  Vf-sj+o.io 42 cm i 57 cm1

ш f s  =0,015 .  V f5j+0,10 4 /= 0 ,0 2 .  V[5]+0,10 57 cm 73 cm

IV f s  = 0,03 .  V[5]+0,10 4 / = 0 ,0 5 .  >/[5]+0,10 1,15 m 1,78 m

! Кате- ..
■ Г О р И Я  !

на из-! 
мерва- 

нето

При наклон на терена над 15%

При главни полигони

Н и Н Г  / s = 0 ,0 2 . \/[5]+0,10
I _______

IV /« ,= 0 ,0 6 .^ 5 1 + 0 ,1 0

При второстепенни 
полигони

f s =0,03 . -/[51+0,10 

f s =0,12 . v/[5]+0,20

При [5] =  100 m за

Н Л . П О Л . |ВТОр. П О Л .:

73 cm | 1,05 m;i j
; 2,10 ш ! 4,0 m !

Ъглите и координатните разлики могат да се изравнят само 
при затворените и свързаните полигони, но не и при висящите 
полигони.

Координатните разлики могат да се изчисляват по няколко 
начина: логаритмично, със сметачна машина, със специални таб
лици и с номограми. При логаритмично изчисление и изчисление 
със сметачна машина са достатъчни петзначни таблици.

Изчисляване на свързан полигон. В свързания (включения) 
полигон А Р гР^РвР^В (фиг. VII.21) са дадени с координатите си 
началната и крайната точка А и В, както и точките С и D  и са 
измерени полигоновите ъгли рл>рi, Рг» Рз> р4 и ря и полигонови
те страни S a,U ^ 1,2» Sst4t S4.B.

В този случай най-напред се изчисляват посочните ъгли ас.л 
и oc&tD по познатия вече начин:

tg *с. у  А - У с
ХА *  ГС

4. / I гглсч ЛХС,Л+ДУС,Лtg  (« с .л -Ь 5 0 Е) = ^
С.,1 л>’с, ,1
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^вм^^У в.о
t g  4 o : — -------—  ’ t g  ( а а д + 5 0 к)V V b \ n'U I / ДГ — AVn

X D  X  B  # , D  Л^ В , 0

3a изравнението на измерените полигонови ъгли се опреде 
ля ъгловото несъвпадение по формулата

Сд

D

Фиг. VII.2I

Л  ==-(зс/,,о-ас, а п . 200«) - [?\.
Ако ъгловото несъвпадение е в допустимите граници, то се 

разпределя по равно на полигоновите ъгли, т. е.

и тогава изравнените полигонови ъгли ще бъдат

Посочните ъгли (понеже измерените полигонови ъгли са вля
во от посоката на изчисляването на полигона") се изчисляват по 
формулата

QC[ — 1 -J- [j/ + 2 0 0 g

Тогава
Ьрл +200g,

+ Pi ±200% 
a2,3=«if2+p2 ±200g,
а3,4~а2,3 + рз ±200g,
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a4,s a3j4 +  p4 ± 2 0 0 \
&B,D = a4,B + т^200Ч

Ако полигоновите ъгли са добре изравнени и посочните ъгли 
са вярно изчислени, полученият накрая посочен ъгъл трябва да е 
равен на този, изчислен първоначално от координатите на точ
ките В  и D.

След това се изчисляват координатните разлики

\x 'A i S AA . cos осАА Аул , S A,i - sin a 4J
Ax. 9 ~S\o * cos oc\9 Ay. 9 --*Si.2 • sin cx.\,2j i

A x _ j ^ . cos oc4,,s Ay  ̂^ .sin oc4iв

[Ax'] [Ay']

От разликите между дадените координати на точките А и В 
и сумата на координатните разлики получаваме по формула 
(VII.12) координатните несъвпадения

/д (Хв - Х л )  -  [Ax'],

/ у  ( У в  - J / л ) - [А/].

Определя се линейното несъвпадение

/*= > /
и ако то е в допустимите граници, изчисляват се поправките на 
отделните координатни разлики по формулите

•71 -V — С . ; 7 Ь  С  .
1̂ *1 А' 9 t *

£'-У 5, = k y .S t .

За контрол сумата от поправките трябва да бъде равна на 
съответното координатно несъвпадение

Ю  fx и

След това са изчисляват изравнените координатни разлики

=Ax'i+ vf,

Ayi =Дy l+ v -У
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* 1  —хА Уу = У а + Ь ул ,  1
*2 = ^ + ^ 1 , 2  Уъ=У\ +  ЛУи

Хв  =  ЛГ4 +  Дл;4,в .Уя —^ 4 +

Ако координатните разлики са вярно изравнени и координа
тите вярно изчислени, получените координати на точката В  тряб
ва да са равни на дадените координати.

Изчисляване на отворен свободен и на висящ полигон. 
В отворения свободен полигон, даден на фиг. VII.22, са измерени 
полигоновите ъгли $х, р2» • * -> Ря-i и полигоновите страни S0tl,
*̂1,2» «̂2,3» • ■ *> S„-i.n . Тъй като полигонът е свободен, полагаме 

произволна координатна система, на която началото е в точка Р0 
и положителната посока на ординатната ос + Y  съвпада с първата 
полигонова страна РцРх. При такъв полигон не може да има 
изравнение нито на ъглите, нито на координатните разлики.

При приетата координатна система посочният ъгъл на поли- 
гоновата страна Р0РХ ще бъде аол =  100* и тогава останалите 
посочни ъгли ще бъдат

*o,i =  100g
a i,2 =«ол + Pi i^OO*
«2,3 =«1,2 ~fp2±200*

и чрез тях координатите на полигоновите точки

« л —1,л ~~ « л —2, n—l~t~P/z—1±200 •

fin-1

Фиг. VII.22

Ако съберем тези равенства, получаваме проверка на изчис
лените посочни ъгли, или

«л—I, л — 100*=[р]—Л . 200*
където k  е броят на извадените стойности по 200*.

// w
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След това се изчисляват координатните разлики

Д лг0д— . cos а0д 
А^ь2“ *$1,2 • cosa1#2

А У0,1—*$о,1 • si11 ao,i
^ 3̂ 1,2 ” 5*1,2 • sina1>2

• •
A x n~~i( n — —it n * cos a„—j n ^  Vn—i, и —l, n • s in a „ —j n

и координатите на полигоновите точки

Arj=0
Х%' Х^ *4“ A Xjf2

Л = 0
Уя — Уг + А _у1>2

->гя=Л:я—1 + А  ДГ„_1 „ Уп—Уп—i +А V/i—i,

Ако приемем, че в полигона на фиг. VII.22 точките Рг и Р0 
са дадени с координатите си, ще имаме висящ полигон. Такъв 
полигон се изчислява по същия начин, както отвореният свободен 
полигон, но тук координатната система е дадена чрез координа
тите на точките Р х и Р0. (В този случай страната S 0tl не се 
мери, а се изчислява.) Следователно посочният ъгъл на страната 
РХР2 тук ще се получи по следния начин.

Най-напред се изчислява посочният ъгъл на страната Р0Рг 
по познатата формула

tg «0.1
.У1 —Уо Д х  д v-— ----  и за контрол tg(aOtl-}-50g)“  0,1 0,1
Х\ 0 А х0,1 ДЛ,1

и оттук се получава посочният ъгъл на първата измерена поли
гонова страна, т. е.

ai,2 ~ аол Р ±200*\

Останалите изчисления са, както при разгледания вече отво
рен свободен полигон.

Изчисляване на затворен свободен полигон. В затворения 
свободен полигон, даден на фиг. VII.23, са измерени полигоновите 
ъгли р2, . . ., % и полигоновите страни S1)2, S 2t3> - . S6tl, За 
да може да се изчисли полигонът, тъй като той е свободен, полагаме 
координатна система с начало примерно в точка Рг и положи
телна посока на ординатната ос + Y по полигоновата страна РгР2.

Най-напред се изравняват полигоновите ъгли. Ъгловото не
съвпадение ще бъде

U  =  ( « - 2 ) .  200g—- [ £ ']=600g—[р'].
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Ако ъгловото несъвпадение е в границата на допустимите 
норми, поправяме измерените полигонови ъгли с

/

и

О̂ Ц

ft
Сумата от така получе

ните изравнени полигонови 
ъгли [р] трябва да е равна в 
случая на 6О0*\

Посочният ъгъл на пър
вата полигонова страна ще 
бъде а Ь2 =  100". Останалите 
посочни ъгли се изчисляват 
по общата формула

а, а,- _i -Ь ji,* +200
или

аЬ2 100«

а., +8.4-200**ч I 1'  А I | --------- -

аЬ2— а5Л4-^х +200е.
Повторното изчисление на аЬ2 е за контрол или в случая 

трябва да се получи точно аЬ2 =  1008.
След това се изчисляват координатните разлики:

Д Х .  COS ОС
*

Д х  ' =5.> t cos а.»2,3 -
Д3'1'.2= 5 1-2 sinali2

— »*>

Д x '= S *  r cos а,1,5 1 1 *5 ДЛ 5 = 5 '-3 Sin “1-3
Тъй като полигонът е затворен, координатните несъвпадения 

ще бъдат

г, [Ajc'J и / у  ~ [ Д У ] .

Ако изчисленото линейно несъвпадение

е в допустимите граници, изчисляваме поправките на координат
ните разлики по формулите

v f = j k - S ^ k ' . S t
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и
V" = (У- . s(S| '

За проверка сумата от поправките трябва ла е равна на 
координатните несъвпадения, т. е.

I?'1 !---/> И [V» 1 = / , . I

След това се изчисляват из
равнените координатни разлики

и
A X, А х /  +  v f

Ь у ,  * у /  ' V",

и чрез тях координатите на поли
гоновите точки :
х х —0
х 2=-х1 + ̂ х 1г1 

лг5=лг4+Длг4,-

У  1=0
У-i'-y У t.i 

У:, У4 I ДУ4.-,

Уг-^Уь+ЬУал

Фиг. VII.24

Изчисляване на затворен 
свързан полигон. Затвореният по
лигон, даден на фиг. VII.24, включ
ва и точка А у която е дадена с 
координатите си. Следователно 
този полигон трябва да се изчис
ли в координатната система, в която са координатите на точ
ка Л- За това обаче е необходимо да се измери в тази точка
освен полигоновият ъгъл рА още и ъгълът между една от поли
гоновите страни и страната към друга дадена точка.

В полигона са измерени ъглите $л, $1У р4 и (0> полиго
новите страни S A,u *̂ 1,2) и S itA и са дадени с коорди
натите си точките А и В.

Този полигон се изчислява, както разгледаният вече затворен 
свободен полигон, само че тук посочният ъгъл на първата поли
гонова страна се изчислява чрез дадените две точки. Това се по
стига по следния начин.

Изчислява се посочният ъгъл между двете дадени точки А 
и В у или

f ̂  л Аtg a з , а — -  и за контрол
В, А

tg(aд, а +  50s) *ХВ, А + Ауд А 
Д ХВ, А Д У В, А
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Тогава посочният ъгъл на първата полигонова страна ще бъде

«л, л +  (<*>+Рл ) ± 200г.

Останалата част от изчислението е напълно еднаква с раз
гледания вече случай на затворен свободен полигон.

VII-5- ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИСОЧИНИТЕ НА ТОЧКИТЕ
ОТ СНИМАЧНАТА ОСНОВА

Обикновено височините на получените чрез засечки точки от 
снимачната основа се определят чрез тригонометрична нивелация. 
За тази цел едновременно с измерването на хоризонталните ъгли 
се измерват също така и зенитните или вертикалните ъгли. От 
това следва, че измерването се извършва само еднопосочно — 
при засечката напред от дадените точки към новата, а при за
сечка назад — от новата точка към дадените. Изключение в това 
отношение прави само страничната засечка, при която се измер
ват двупосочно зенитните или вертикалните ъгли от едната точка 
към новата и обратно.

Измерването на зенитните (или вертикални) ъгли, разбира се, 
се извършва със същия теодолит, с който се измерват и хори
зонталните ъгли. Особено удобни в това отношение са теодоли
тите с компенсатори за вертикалния кръг, тъй като по този на
чин отпада хоризонтирането на индексната либела преди всяко 
отчитане на зенитния (или вертикален) ъгъл.

За определяне височините на полигоновите точки се извърш
ва геометрична или тригонометрична нивелация в зависимост от 
целта на снимката, релефа на терена и изискваната точност.

Обикновено в равнинни райони с наклон на терена до 5%  
височините на полигоновите точки се определят чрез геометрична 
нивелация. Когато разстоянията и превишенията между полигоно
вите точки не са големи, нивелацията се извършва чрез станцио
ниране с нивелира в средата между всеки две полигонови точки. 
В такъв случай латите се поставят само върху колчетата, с които 
са означени полигоновите точки. При полигонови страни с дъл
жина 250—300 ш или в хълмист терен, когато поради изисква
ната точност се прилага геометрична нивелация, между всеки 
две полигонови точки се правят необходимите междинни стан- 
ционирания с нивелира. В тези случаи латите се поставят и на 
междинни точки върху нивелачни подложки (жаби).

Положените по този начин нивелачни ходове трябва да се 
включат в точки с дадени надморски височини. Полученото пре
вишение между крайните точки, т. е. разликата между сумите на 
отчетите „назад“ и „напред“, трябва да бъде равно на разликата 
между дадените височини на двете точки. Получените несъвпа
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дения не трябва да надминават допустимите, които съгласно ин- 
струкционните изисквания се изчисляват по формулата

доп. / Л =  ± 3 0 .  V [sj k m (шш),

която е същата, както при техническа нивелация.
Полученото несъвпадение се разпределя по равно на всички 

превишения.
Височините на нивелираните полигонови точки се получават 

чрез последователно прибавяне или изваждане на съответните 
превишения, като се започва от началната точка с дадена над
морска височина. При работа със сметачна машина получаването 
на височините се извършва, без да се изчисляват отделните пре
вишения. В този случай за получаването на височината на някоя 
точка е необходимо само към височината на предидуща точка да 
се прибавят отчетите „назад“ и да се извадят отчетите „напред“.

Ако за определянето на височините на полигоновите точки 
се положат затворени нивелачни ходове, допустимите им несъв
падения не трябва да надвишават стойностите, които се опреде
лят по същата формула, т. е. доп./А= ± 3 0  \j [s] кш (шш).

Много по*широко приложение за определяне височините на 
полигоновите точки намира тригонометричната нивелация. Тя на
мира приложение във всички пресечени, полупланински и планин
ски райони, където наклоните на терена са по-големи от 5% , 
както и в равнинни райони, когато не се изисква голяма точност.

Възприето е при тригонометрично нивелиране на полигонови точки измерва
нето на зенитните ъгли и изчисляването на превишенията между точките 
да се извършва двустранно. Допустимите разлики между правите и обратните 
превишения се изчисляват по формулата

Д Л = 4  . D +ОД . tg-f ,

когато дължините на полигоновите страни са измерени с ролетка или прецизен 
оптичен далекомер и по формулата

Д h = 4 . D + 0 ,3  . t g f ,

когато страните са измерени тахиметрично. В тези формули дължините D  се 
вземат в стотици метри, а Д Л се получават в сантиметри.
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ГЛАВА VIII

ТОПОГРАФСКИ СНИМКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА ПЛАНОВЕ И КАРТИ

VIII.1. ВИДОВЕ ТОПОГРАФСКИ с н и м к и

В геодезията названието снимка обхваща всички геодезичес
ки работи, които се извършват върху местността, за да се създа
де план или карта. Ако в резултат на снимката се получава план 
или карта с изобразени сгради, пътища, реки, граници на кул
турни видове и други, без да се изобразява релефът на зем
ната повърхност, снимката се нарича х о р и з о н т а  ли а (си- 
туационна). Когато в резултат на снимката се изобразява и реле
фът на местността, снимката се нарича т о п о г р а ф с к а .  Обик
новено снимките имат за цел да се съставят планове и карти, 
на които се изобразяват както ситуацията, така и релефът на 
местността.

Снимките, които се използуват за създаване на планове и 
карти, у нас са известни под названията тахиметрична, мензулна, 
ортогонална и фотограметрична снимка. Днес топографските пла
нове и карти се изработват предимно по фотограметричен начин 
(т. VIII.5). Тахиметричната мензулна снимка се използува за 
заснемане на малки участъци от земната повърхнина. За инжене- 
рите-строители най-голямо значение имат тахиметричната и орто- 
гоналната снимка, тъй като чрез тях при необходимост могат да 
изработят топографски план на малка част от земната повърхнина, 
като използуват изучените досега инструменти. Ортогоналната 
снимка се прилага при едрите мащаби 1:500 и 1:1000, а тахи
метричната при 1:2000 и 1:5000, 1 :10 000, а в някои случаи и 
при мащаби 1:1000 и 1:500. Фотограметричният начин за изра
ботване на планове и карти изисква специална апаратура и под
готовка, поради което се разглежда осведомително с цел да се 
познават и използуват възможностите му. Мензулната снимка се 
излага също осведомително предимно поради връзката й с фото
граметрията.

При тахиметричната, мензулната и ортогоналната снимка за 
изобразяване на ситуацията и релефа се определят (заснемат) 
подходящи точки от земната повърхнина, наречени п о д р о б н и  
т о ч к и ,  по отношение на точките и линиите от снимачната (ра- 
ботната) геодезическа основа. Заснимането се извършва чрез 
пространствени полярни координати при тахиметричната и мен
зулната снимка и чрез правоъгълни координати при ортогонална
та снимка.
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VI1I.2. ТАХИМЕТРИЧНА СНИМКА *
ПОЛЯРНА СНИМКА

Същност, инструменти и формули за изчисление

При тахиметричната снимка определянето (заснимането) на 
подробните точки Р 1У Р3, . . Рп от ситуацията и релефа се из
вършва по полярен начин чрез хоризонтален ъгъл, разстояние и

Q Рп

/О
Фиг. VIII. 1

превишение по отношение на точка А и линия АВ  от снимачната 
геодезическа основа (фиг. VIII.1). Определянето на горните еле
менти се извършва чрез измервания от точките от работната гео
дезическа основа с инструменти, наречени т а х и м е т р и .  Обик
новено всички теодолити са и тахиметри, защото с тях могат да 
се измерват хоризонтални ъгли, разстояния и вертикални ъгли.

Въз основа на изложеното в т* V.5 разстоянието от точката 
А  от снимачната геодезическа основа до подробната точка Р 
(фиг. VIII.2) се определя чрез отчетения по латата с нишковия 
далекомер латов отрез L и вертикален ъгъл у по формулата
(V.26)

D=(KL-\-c) cos" у. (V.26)
За определяне на превишението Н а р  и височината се използува 

принципът на тригонометричната нивелация (т. VI.12)

hAp =  J+ h ' — s, (VIII. 1)
Нр =  H A+ J + h ' - s  и  (VIII.2)

h' = D tg Y = D c tg z ,  (VIII. 3)
като s е отчет по латата със средната нишка.

* Т а х и м е т р и я  означава бързо измерване и произтича от названието 
на тези думи на гръцки език.
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Понеже при тахиметричната снимка хоризонталното разстоя
ние се изчислява по формула (V.26), за превишението К  се полу
чава h9= (K L  + c) cos2y tgr=(AX-H0 siny cosy =  (KL +  c) ^ s i n  2y

(VIII.4)

Фиг. VIII.2

Когато събирателната константа с е нула,

h!~KL  sin у cos у — KL sin 2 у. (VIII.

Изчислението на А', както и на разстоянието Л, се извършва 
чрез специални т а х и м е т р и ч н и  т а б л и ц и ,  тахиметричниличии 
и др.

Съществуват и специални инструменти за извършване на 
тахиметрична снимка, наречени тахиметри-саморедуктори или та- 
химетри-автомати. При тези тахиметри хоризонталното разстояние 
и превишението се получават, без да се прибягва до използува
нето на тахиметрични таблици или линии. Срещат се различни 
тахиметри-саморедуктори, но най-разпространени са диаграмните 
тахиметри — ТА (СССР), Далта (ГДР), ТА-Л^ЛД — (УHP). В
зрителното им поле се виждат няколко криви (фиг. VIII.3) — ос
новна крива 0, крива за хоризонталните разстояния Л и криви за 
превишенията кг и А3. В зависимост от наклона на зрителната 
тръба в зрителното поле се появяват криви за превишенията с 
надписи +Ю 0, +20, +10, —10, —20, —100. За да се определят 
разстоянието и превишението, основната крива се поставя на на- 
чалната точка на с п е ц и а л н а  л а т а ,  намираща се на висо
чина 1,40 m (на такава височина се поставя и тахиметърът), и с

188



кривите за хоризонталните разстояния и за превишенията се от
читат съответните латови отрези. Получените отрези се умножа
ват с константа 100 за хорнзонталното разстояние, а за преви
шението с константата, записана при кривата, с която е извър
шен отчетът.

Тахиметричната снимка, из
вършвана с обикновените тео
долити — тахиметри или тахи- 
метри-саморедуктори, има мал
ка точност главно поради об
стоятелството, че разстоянията 
се определят неточно (т. V.5).
Вследствие на това тя се при
лага при изработване на плано
ве и карти в мащаби 1:2000,
1:5000, 1:10 000. За изработва
не на планове в мащаби 1:1000 
и 1:500 обикновено се извърш
ва ортогонална снимка или та- 
химетрична снимка, като раз
стоянията се измерват с двуоб- Фиг* VIII.3

трябва
както
опре-

разни далекомери или с ролетка.
Преди започване на работа теодолитите — тахиметри 

да бъдат проверени. Извършват се проверки и поправки, 
преди измерване на хоризонтални и вертикални ъгли и се 
делят далекомерните константи. Грешките трябва да бъдат све
дени до минимум и особено индексната грешка, тъй като хори
зонталните и вертикалните ъгли при тахиметричната снимка се 
измерват само при едно (първо) положение на зрителната тръба.

В равнинни райони тахиметричната снимка може да се из
вършва с нивелири, които имат хоризонтален кръг.

Извършване на тахиметрична снимка

Както вече бе изтъкнато, заснимането на под робиите точки 
за изобразяването на ситуацията и релефа на дадена местност 
се извършва по отношение на точките и линиите от снимачната 
(работната) геодезическа основа, създадена предварително по ме
тодите, разгледани в глава VII.

Точките от снимачната геодезическа основа, върху които се 
поставя тахиметърът за извършване на тахиметричната снимка, 
се наричат и с т а н ц и и .

За заснемането на много малки участъци от земната повърх
ност (0,1—1 km2) като снимачна основа може да се използува 
свободен затворен полигон, а при още по-малки участъци засни
мането може да се извърши и само от една станция.

189



Още преди да се излезе на местността, се подготвя специална 
скица (кроки), на която ще се нанесат заснетите при тахиметрич
ната снимка подробни точки. При снимка в мащаб 1:2000 (и по- 
дребни) скиците се изработват на основата на съответните кар
тни и планови листа съгласно описаната в глава II разграфка и 
номенклатура. При снимки в по-едри мащаби се подготвят една 
или няколко скици с оглед да се обхване целият сниман участък.

Върху скицата се нанасят по координати точките от опорна 
та геодезическа мрежа и точките от снимачната геодезическа ос
нова чрез измерените ъгли и дължини. При наличие на въздушни 
снимки копия от тях могат да се използуват за основа на скица
та на тахиметричната снимка.

Полските работи при тахиметричната снимка започват от ко
ято и да е точка от снимачната геодезическа основа и се извър
шва от група в състав: ръководител, оператор, карнетист и ла- 
тоносачи (двама или трима).

Ръководителят на групата обхожда местността около точката 
— станцията, и избира подробните (латовите) точки, които тряб
ва да се заснемат за правилното изобразяване на ситуацията и 
релефа. Тези точки не се стабилизират. При избора им той се 
ръководи от изискванията на съответните инструкции за гъстота
та на точките и за отдалечеността им от станцията. Като ориен
тировъчно указание за гъстотата на точките може да служи из
искването да бъдат избрани така, че върху плана да се намират 
една от друга на разстояние около 2 cm. Това означава, че в 
М =  1 :2000 точките трябва да отстоят една от друга средно на 
40 in, а при М =  1: 5000—на 100 т .  Разстоянията от тахиметъра 
до подробните точки за изобразяване на ситуацията не трябва да 
бъдат по-големи от 130 m при М =  1:2000 и 150 m при М =  1:5000. 
За заснемането на точки, които ще служат сам о за изобразяване 
на релефа, тези разстояния не трябва да бъдат по-големи от 150 ш 
при М — 1 :2000 и 200 m при М =  1: 5000.

При спазване на инструкционните изисквания ръководителят 
трябва да се стреми с възможно по-малък брой точки да засне
ме ситуацията и релефа. Особено внимание трябва да се обръ
ща на подробните точки, които ще се използуват за изобразяване 
на релефа. Те трябва да се избират по характерните места (точ
ки и линии) на релефа. По възможност линията между две точки 
трябва да бъде линията на най-големия наклон и да представлява 
най-добре кривата на терена. Отделните подробни точки за изоб
разяване на терена трябва да образуват равнини, които имат най- 
малки отклонения от земната повърхност.

Избраните подробни точки ръководителят на групата нанася 
върху скицата с молив на око приблизително мащабно, като се 
съобразява с нанесените точки от снимачната геодезическа ос
нова. Всяка точка се означава с кръгче или кръстче (фиг. VIII. 4), 
като заедно с това се показва как ще бъдат използувани 
тези точки за изобразяването на ситуацията и релефа. За целта
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се нанасят съответните условни знаци. Характерните теренни форми 
се изобразяват схематично с хоризонтали.

Желателно е особено при терен със сложен релеф върху 
скицата на тахиметричната снимка да се поставят линии със

103

Фиг. VIII.4

стрелки между точките, които ще служат за интерполиране на 
хоризонталите. Всички подробни точки се номерират, като за 
следващите станции номерирането продължава. На фиг. VIII.4 е 
показана част от скица на тахиметрична снимка, оформена с 
условни знаци, надписи на местността и др.

Докато ръководителят на групата избира подробните точки 
и ги нанася върху скицата, операторът извършва необходимите 
проверки и поправки на тахиметъра, след което го центрира и 
хоризонтира над точката от геодезическата основа и измерва 
височината на инструмента.

Първите измервания от станцията се извършват към две съ
седни точки от снимачната геодезическа основа, за да се полу- 
чат данни за ориентиране на снимката и да се направят необхо
димите проверки. Зрителната тръба се насочва последователно 
към латите, поставени в тези точки, и като се установи горната 
нишка на кръгъл отчет (обикновено 1000), прави се отчет с дол
ната, а след това и със средната нишка. Освен това отчита се 
по хоризонталния кръг и по вертикалния само при първо поло
жение на зрителната тръба. Както вече се знае (т. IV.13), преди
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да се извърши отчетът на вертикалния кръг, хоризонтира се точ- 
но индексната либела. Това действие отпада при тахиметри със 
самохоризонтиращи се индекси за вертикалния кръг.

След тези измервания започва заснимането на избраните по
дробни точки. Ръководителят на групата посочва на латоносачи- 
те местата, на които трябва да поставят латите, а операторът 
извършва както и към точките от снимачната геодезическа осно
ва пет отчета — три с нишките, един по хоризонталния кръг и 
един по вертикалния кръг. Направените отчети се записват от 
карнетиста в тахиметричен карнет, като номерата на точките 
трябва да съответствуват на номерата в скицата на тахиметрич
ната снимка. При записване на отчетите по латата карнетистът 
следи дали отчетът по средната нишка е равен на средноаритме
тичното от отчетите по горната и долната нишка, допуска 
се разлика няколко милиметра при големи разстояния. 
Работата на станцията завършва с отчет по хоризонталния 
кръг към една от двете съседни точки от снимачната 
геодезическа основа, с което се цели да се провери дали 
хоризонталният кръг не е изменил своето положение. Ако разлика
та в отчетите е по-малка от ± 5 С, приема се, че работата е из
вършена добре, в противен случай следва да се повтори. Про
верка за положението на хоризонталния кръг може да се извър
шва н периодически чрез отчитане по хоризонталния кръг 
към избрана ясно видима неподвижна точка.

По описания начин се извършва тахиметричната снимка от 
всички точки от работната геодезическа основа, като се внимава 
да не останат незаснети подробности. За проверка на измервани
ята от всяка станция се заснемат повторно няколко точки, кои
то са били заснети от други станции.

Тук е дадена част от тахиметричен карнет, в който колоните
1—7 вкл. се попълват по време на полската работа.

Изчислението на тахиметричния карнет се извършва по фор 
мулите(У.26) ,(VIII.4) h(VIIL2) в колони 8— 14 вкл. В последната коло-~ 
на се записват височините на точките от снимачната геодезическа 
основа и се сравняват с получените за тези точки височини чрез 
геометрична или тригонометрична нивелация.

При терен с малки наклони е целесъобразно да се работи с 
хоризонтални визури. Необходимо е преди всяко отчитане със 
средната нишка по латата отчетът по вертикалния кръг при хо
ризонтирана индексна либела да бъде 0s — при вертикални ъгли, 
или 100s при зенитни ъгли. По такъв начин се постига намале
ние на изчислитената работа.

В равнинни райони, когато е необходимо релефът на местност
та да се изобрази с хоризонтали с височина на сечението, по- 
малка от 0,50 ш, е целесъобразно да се използува нивелир, който 
има хоризонтален кръг. Разликата в сравнение с работата с та- 
химетър се състои в това, че отпада необходимостта от отчита-
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не на вертикални ъгли. Тук е особено важно преди отчитането 
по латата със средната нишка да се хоризонтира цилиндричната 
либела. Височините на подробните точки се изчисляват, като от ви
сочината на хоризонта се изваждат отчетите към тези точки, на
правени със средната нишка. Височината на хоризонта на всяка 
станция се изчислява два пъти, като отчетите със средната нишка 
към съседните точки от снимачната основа се прибавят към височини
те им. За окончателна стойност се приема средноаритметичното. За 
определяне на разстоянията се използуват далекомерните нишки, а 
при мащаби 1:500 и 1:1000 — ролетка, за да се повиши точността.

Съществуват и други начини за заснимане и изобразяване на 
релефа с голяма точност (т. 1Х.6).

Изработване на топографския план

Резултатите от тахиметричната снимка се използуват за 
съставяне на топографски план на заснетата част от земната по- 
върхност, като се нанасят върху специална чертожна хартия, 
залепена върху алуминиев лист. При малки самостоятелни сним
ки може да се използува и обикновена чертожна хартия.

Най-напред се на
нася координатната ква
дратна мрежа (т. ИЛ), 
образувана от линии, 
успоредни на осите X  
и У. Тези линии са 
една от друга на раз
стояние 10 cm при ма
щаби 1; 500 до 1 : 10 000. 
За целта се използуват 
специални големи коор- 
динатографи (фиг.УШ.5). 
Към едната страна на 
масата е прикрепен не
подвижен линеал, по 
който, разположен пер
пендикулярно на него, 
се движи друг линеал, 
а по него шейна с бо- 
дец. По такъв начин 

бодецът може да се придвижва в две взаимно перпендикулярни 
направления. Големите координатографи осигуряват точност при 
нанасянето на координатите от порядъка на 0,03—0,02 тш .

Координатната мрежа може да се построи също с линийката 
на проф. Ф. В. Дробьниев (фиг. VIIL6) с цинков лист, на който

Фиг. VII 1.5
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са продупчени точките от координатната мрежа, или с обикновен
линеал и мащабна линия.

След нанасяне на координатната мрежа се нанасят върховете 
на рамката на плановия лист. При мащаби 1:2000 и по-дребни 
върховете на всеки картен лист, както вече бе изяснено (т. II.2),

- I
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й
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: - ■ 11; J ‘ ̂ ; f: if
- 1 : а,»
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^ ^ LV 1  - f 4  .  ■'ОЛ

Фиг. VIII.6 Фиг. vm .7

имат точно определени географски, а следователно и правоъгъл
ни координати, чрез които се нанасят четирите точки, определя
щи рамката на листа. При мащаби 1:500 и 1:1000 линиите, кои
то ограждат съдържанието на топографския план, представляват 
линии от координатната мрежа.

Точките от снимачната геодезическа основа също се нанасят 
чрез правоъгълните им координати, като се означават с приети
те условни знаци и се надписват номерата и надморските им 
височини.

Нанасянето на върховете на рамката и на точките от сни
мачната геодезическа основа при работа с координатограф се из
вършва едновременно с нанасянето на координатната мрежа. При 
останалите случаи те се нанасят при ползунане на построената 
кординатна мрежа.

Заснетите при тахиметричната снимка точки се нанасят от 
точките на снимачната геодезическа основа с помощта на поля
рен координатограф (фиг. VIII.7). Той се поставя така* че центъ
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рът му да попадне над съответната точка от снимачната основа, 
а отчетите с вътрешното подвижно рамо към съседните точки от 
снимачната основа трябва да са равни на отчетите, направени към 
същите точки по хоризонталния кръг на тахиметъра при извърш
ване на тахиметричната снимка. За всяка заснета точка вътреш
ното подвижно рамо се поставя на съответния отчет по хоризон
талния кръг, след което с острието на движещата се по него 
шейна се отмерва разстоянието и се отбелязва с бод образът на 
заснетата точка. До него се записва номерът на точката и ней
ната височина с точност до дециметър, а при снимка с ниве
лир — до сантиметър.

Ако липсват полярни координатографи, нанасянето на подроб
ните точки може да се извърши с транспортири — пълен или 
половин кръг.

Въз основа на скицата на тахиметричната снимка, като се 
съединяват съответните точки, се изчертава с молив ситуацията 
и след като се провери, се тушира с черен туш.

Следващият етап е изобразяването на релефа чрез хоризон
тали, които се получават от височините на заснетите точки чрез 
интерполация — числена или графическа.

При числената интерполация следите на хоризонталите меж
ду две точки се определят чрез изчисления. Така например раз-
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Фиг. VIII.8

стоянията хл и л:2 по правата РХР2 (фиг. VIII.8a) от точката Рх 
до следите — местата, през които ще преминат хоризонталите 104 
и 105, се изчисляват на основание фиг. VIII.8A по формулите
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като разстоянието D се отмерва от плана.
Графическата интерполация се извършва чрез прозрачна хар

тия с разчертани върху нея успоредни линии на равни разстоя
ния, надписани по начина, показан на фиг. VIII.9. Прозрачната 
хартия се поставя върху плана така, че точките Рг и P., да по
паднат на такива места между успоредните линии, които съответ- 
ствуват на техните височини. Местата, в които успоредните ли
нии 4 и 5 пресичат правата Р1Р2, представляват следите на хо
ризонталите 104 и 105 и се отбелязват върху плана чрез по-сил- 
но натискане с молива.

Интерполирането трябва да се извършва, като се използува 
скицата на тахиметричната снимка, в която са показани схема
тично (с хоризонтали) теренните форми, които трябва да се по
лучат, и направленията, по които може да се интерполира.

След получаване на следите на хоризонталите чрез тяхното 
съединяване се получават и самите хоризонтали.

Преди да се тушират хоризонталите, се извършва проверка 
на съставения план на самата местност както чрез общо оглеж
дане и сравнение на плана с местността, така и чрез извършване 
иа контролни измервания.

Провереният план се оформя окончателно, като хоризонтали
те се тушират с кафяв туш съгласно указанията, дадени в 
т. П.З. Във всеки квадрат от дециметровата мрежа се тушират

Фш YIII.9

височините на 10—15 характерни подробни точки, а останалите 
се изтриват.

Полученият в резултат на цялата извършена работа топо
графски план след съответна картографска работа се отпечатва в



необходимия тираж и предоставя за ползуване за различни цели. 
При малки обекти се изваждат копия от топографския план вър
ху прозрачна хартия или копирно платно.

VIII.3. JV-ЕНЗУЛНА СНИМКА

Същност и инструменти

При мензулната снимка определянето на подробните точки, 
както и при тахиметричната снимка, се извършва с простран
ствени полярни координати. Разликата се състои в това, че хо
ризонталните ъгли не се измерват, а се построяват (на местност
та) непосредствено върху чертежа.

Основните инструменти за извършване на мензулна снимка са 
мензулата и кипрегелът (фиг. VIII.10). Преди да се започне ра
бота с тях, необходимо е да се провери дали са изпълнени из
вестни условия и да се направят необходимите поправки, ако 
тези условия не са изпълнени. Така например при мензулата е необ
ходимо да са изпълнени следните условия.

Фиг. VIII.Ю

1. Мензулата да бъде устойчива. За да се провери дали е 
изпълнено това условие, кипрегелът се поставя върху мензулна
та дъска и се насочва в произволно избрана точка. Притиска се 
леко един от ъглите на мензулата и след това се отпуска. Ако
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пресечната точка на нишковия кръст остане върху избраната 
точка, мензулата е устойчива и се е върнала след натискането в 
първоначалното си положение.

2. Горната повърхност на мензулната дъска да представля
ва равнина. Проверката на второто условие се извършва, като се 
движи върху мензулната дъска един проверен линеал и се следи 
дали навсякъде линеалът допира плътно дъската.

3. Горната повърхнина (равнина) на мензулната дъска да е 
перпендикулярна на вертикалната ос на мензулата. За да се про
вери това условие, мензулата трябва най-напред да се хоризон
тира. Хоризонтирането се извършва чрез трите повдигателни 
винта на мензулата, като се използува цилиндрична (или кръгла) 
либела. Цилиндричната либела се поставя успоредно на линията, 
образувана от два повдигателни винта на мензулата, които се 
въртят едновременно навън или навътре, докато мехурчето на 
либелата дойде в средата. След това либелата се вдига, завърта 
се на 200" и отново се поставя върху мензулната дъска. Поло
вината от отклонението на мехурчето се отстранява с повдига
телните винтове, а другата половина--с поправителните винтче
та на либелата. След като по този начин либелата е проверена и 
поправена, тя се вдига, обръща се на 100" и се поставя по посо
ка на третия винт. Сега цялото отклонение на мехурчето се от
странява с този винт. По такъв начин мензулната дъска е хори- 
зонтирана. За да се види дали горната повърхност на мензулна
та дъска е перпендикулярна на вертикалната ос, освобождава се 
затегателният винт па мензулата и дъската се върти бавно. Ако 
мехурчето на поставената върху дъската хоризонтална либела при 
въртенето остава в средата, условието е изпълнено.

Когато разглежданите условия не са изпълнени, поправката 
им трябва да се извърши в механична работилница.

Трябва да се знае, че ако при мензулна снимка хоризонтира
нето се извършва, след като мензулата е ориентирана, неизпъл
нението на третото условие не оказва влияние.

При кипрегела трябва да са удовлетворени следните изис
квания.

1. С чертожния ръб на линеала трябва да се изчертава пра
на линия. За да се провери дали действително линията, която се 
изчертава с линеала, е права, постъпва се така. Поставя се кии- 
ретелът върху мензулата (върху която е поставен неподвижен 
чист хартия) и с чертожния ръб на линеала се изчертава линия. 
След това кипрегелът се обръща на 200" и с помощта на линеа
ла се изчертава друга линия, която минава през крайните точки 
на първата линия. Условието е изпълнено, ако двете линии се 
сливат. В противен случай линеалът не дава права линия и тряб
ва да се поправи от механик.

2. Визирната ос Z  трябва да бъде перпендикулярна на хо
ризонталната ос Н. За да се провери дали е изпълнено това
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условие, кипрегелът се поставя върху хоризонтираната мензул- 
на дъска и при първо положение на тръбата се насочва в точка, 
намираща се близо до хоризонта, след което се пзчертава права по 
чертожния ръб на линеала. Обръща се кипрегелът така, че тръ
бата да бъде във второ положение и ръбът на линеала се по
ставя по изчертаната права. Ако пресечната точка на нишковия 
кръст съвпада с избраната точка, условието е изпълнено, ако не 
съвпада, разстоянието между двете точки представлява двойната 
грешка. Поправката се извършва, като се измести вертикалната 
нишка чрез поправителни винтчета на нишковия кръст иа половина
та от разстоянието.

3. Хоризонталната ос Н  да бъде действително хоризонтални.
Проверката се извършва по следния начин. Кипрегелът се по

ставя върху хоризонтирана мензулна дъска и визирната тръба 
(при първо положение) се насочва във впсокостояща точка. Ли
белата на хоризонталната ос L (фиг. V1II.10) трябва да бъде 
хоризонтирана, когато пресечната точка на нишковия кръст е 
насочена в избраната точка. Прочертава се права линия по ско
сения ръб на линеала на кипрегела, след което кипрегелът се 
обръща при второ положение на тръбата и ръбът на линеала се 
поставя по изчертаната линия. Хоризонтира се отново либелата 
на хоризонталната ос и зрителната тръба се движи бавно във 
вертикално отношение, като се следи дали вертикалната нишка 
ще премине през високостоящата точка. Ако има известно раз
стояние между тази точка и вертикалната нишка, то представля
ва двойната грешка. С винта на либелата на хоризонталната ос 
последната се измества, а заедно с нея и вертикалната нишка 
на половината от разстоянието. От това мехурчето на либелата 
на хоризонталната ос се измества и с поправителните винтчета 
то трябва да се върне отново в средата.

4. Вертикалната нишка трябва да бъде действително верти
кална, а хоризонталната — хоризонтална.

Проверката се извършва по същия начин, както при теодоли
та и нивелира.

5. Индексната либела да е проверена и поправена. Проверка
та на това условие се извършва по принцип, как то при тахиметъра, 
като колонката на кипрегела при първо и второ положение на 
тръбата трябва да се поставя на едно и също място върху мен- 
зулната дъска.

Това са главните условия, па които трябва да отговарят 
мензулата и кипрегелът. Преди да се започне работа с мензулата 
и кипрегела, освен проверката на тези условия трябва да се опре
делят константите на далекомерната тръба на кипрегела, тъй 
като с нея ще се определят разстоянията до сниманите точки. 
Начинът за определяне на константите е същият, както при тахи- 
метъра, и затова тук няма да бъде разглеждан.
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Извършване на мензулната снимка

За заснимането на част от земната повърхност с мензула и 
кипрегел е необходимо, както и при тахиметричната снимка пред
варително да се определят координатите и височините на известен 
орой точки, представляващи снимачната геодезична основа. Ог 
тези точки с помощта на мензулата и кипрегела се заснимат 
всички обекти и релефът на определената за заснимане част от 
земната повърхност.

Снимачната геодезична основа за извършване на мензулна 
снимка се създава по различни начини в зависимост от мащаба, 
в който се извършва снимката.

1. Снимачна геодезическа основа за извършване на мензулна 
снимка в едри мащаби (1:5000 и по-едри).

Точките на снимачната геодезична основа за извършване на 
мензулна снимка в едри мащаби трябва да имат същата гъстота, 
както и при тахиметричната снимка. Разликата се състои в това, 
че докато при тахиметричната снимка координатите на всички 
точки от снимачната геодезична основа се определят по аналити
чен начин — чрез засечки и полигони, при мензулната снимка една 
част от тези точки се определят по аналитичен начин, а друга 
част- чрез графични засечки и графични полигони с мензула и 
кипрегел.

2. Снимачна геодезична основа за извършване на мензулна 
снимка в дребни мащаби (1:10000 и по-дребни).

За извършване на мензулна снимка в дребни мащаби на все
ки планшет е необходимо да са нанесени но координатите поне 
3 триангулачни точки и да са дадени височините поне на 2 ни
велачни репера. Точките ог снимачната геодезична основа се-опре
делят предимно но графичен начин чрез графични засечки и графич
ни полигони, а височините им— чрез тригонометрична нивелация.

Графичните засечки и полигони тук няма да се разглеждат.
Мензулната снимка се извършва върху планшети бяла чер

тожна хартия, залепена върху алуминиев лист.
При мащаби 1 :2000 и по-дребни размерите им се определят 

по начина, описан в т. VJU.2. Големината на тези планшети е 
такава, че те могат да се поставят върху мензулната дъска. За 
извършване на мензулна снимка в мащаби, по-едри от 1:2000, 
разграфката трябва да се извършва така, че да се получат план
шети, които могат да се поставят върху мензулната дъска.

Преди да се започне мензулната снимка, върху планшетите 
се нанасят по координати рамката на планшета, координатната 
мрежа, триангулачните точки и определените по аналитичен начин 
точки от снимачната геодезична основа.

При работа с мензула и кипрегел групата, която извършва 
работа, се състои от: оператор — ръководител на групата, карне- 
тист и латоносачи, броят на които зависи от вида на работата.
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Групата трябва да разполага със следните инструменти: мен- 
зула, кипрегел, вилка за центриране, либела, бусола за ориентира
не, напречен (трансверзален) мащаб, ако няма гравиран върху 
линеала на кипрегела, тахиметрична линия или таблица, лати, ро

летка, отвеси,жалони, пер
гел с две остриета, молив, 
гума и чадър, който да за
пазва планшета от дъжд 
и слънце.

Центрирането на мензу
лата се извършва с помощ
та на вилка и отвее (фиг. 
VIII.11). Преди да се цент
рира една точка, нанесена 
върху планшета, над съот- 
ветствуващата й точка от 
местността, планшетът тряб 
ва приблизително да се ори
ентира, като се гледа раз
положението на съседните 

точки, юва е неооходимо, тъй като в противен случай при точ- 
ното ориентиране центрирането няма да се запази.

Точността на центрирането на мензулата зависи от различни 
фактори, главният от които е мащабът на снимката. Така напри
мер при снимка в М = 1:2000 центрирането се извършва с точ
ност 2,5—5 cm, а при снимка в М =  1:5000— 7—10cm.

След като мензулата се центрира, тя се хоризонтира по на
чина, описан по-горе. Тук ще бъде отбелязано, че грешките от 
неточното хоризонтиране на планшета могат да се отстранят, ако 
при всяко насочване на кипрегела либелата към хоризонталната 
ос се хоризонтира.

За да се ориентира иланшегьт, кипрегелът се поставя така, 
че чертожният му ръб да тангира до образа на точката на сто
ене /1(фиг. VIII.11) и до образа в на някоя точка В от местността, 
която се вижда от точката на стоене А. След това се освобожда
ва винтът за затягане на мензулната дъска и тя се върти бавно, 
като се следи тръбата на кипрегела да се насочи в сигнала на 
точката В• Затяга се винтът на мензулата, изяснява се образът 
на сигнала с помощта на винта за фокусиране на зрителната 
тръба и с микрометрения винт за движение на мензулната дъска 
пресечната точка на нишковия кръст се докарва да попадне точ- 
но в основата на наблюдавания сигнал. През време на тези дейст
вия трябва да се внимава кипрегелът да остане неподвижен, т. е. 
ръбът на чертожния линеал да тангира до точките а и в.

За да се провери дали планшетът е правилно ориентиран, 
кппгггелът се поставя така, че чертожният му ръб да тангира 
до топките а и г. Точка с е образът върху планшетата на точка

В
А

еа

Фиг. VIII. 11



С от местността, която също трябва да се вижда от точка А . 
След това визирната тръба се измества бавно във вертикално 
отношение и се следи дали вертикалната нишка ще премине през 
сигнала, поставен в точка С. Вследствие на неизбежни малки гре
шки вертикалната нишка не попада 
точно върху сигнала, Може да се прие
ме, че планшетът е добре ориентиран, 
когато разстоянието с (фиг. VIII. 12) 
между вертикалната нишка и образът 
на сигнала е по-малко от 1/30 от раз
стоянието D между вертикалната нишка 
и края на зрителното поле.

Тъй като при ориентирането мен
зулата се върти, трябва да се провери 
дали не са се изменили много центри
рането п хоризонтирането й. Ако има 
изменение, всички операции по центри- ф„г yili-p
рането, хоризонтирането и ориентира
нето се повтарят. След като мензулата се ориентира, винтовете 
за нейното движение не трябва да се въртят.

Планшетът може да се ориентира и с бусола. Необходимо е 
за тази цел върху него най-напред да се изчертае магнитният 
меридиан. За да се изчертае магнитният меридиан, след като план
шетът е ориентиран по описания по-горе начин, до ръба на лине
ала на кипрегела се поставя бусола за ориентиране (фиг.УШЛО) 
и двата уреда се въртят заедно бавно върху дъската, която оста
ва неподвижна, докато стрелката на бусолата съвпадне с направле
нието N —5(0-^200*). При това положение покрай ръба на линеала 
в двата края на планшета се изчертава магнитният меридиан и 
се означава с буквите N  и S.

За да може центрираният над някоя точка планшет да се 
ориентира с бусола, линеалът на кипрегела се поставя по линия
та N —5, т. е. по магнитния меридиан, а до линеала се поставя 
бусолата. Освобождава се винтът на мензулата и мензулната 
дъска се върти, докато магнитната стрелка съвпадне с направ
лението 0—200*. Точното съвпадане може да се извърши с ми
крометричния винт на мензулата. По този начин планшетът е 
ориентиран.

Когато ориентирането се извършва с бусола, посоката на 
магнитния меридиан трябва да се проверява често.

Заснимането на подробностите — ситуация и релеф, с мен
зула и кипрегел се извършва от определените вече върху план
шета по аналитичен или графичен начин точки от снимачната 
геодезична основа.

Операторът обхожда местността, подлежаща на заснимане, 
и посочва на латоносачите подробните точки, които трябва да 
бъдат заснети, за да поставят там латите. Всичко, което е каза
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но при тахиметричната снимка относно гъстотата на подробните 
точки, разстоянието от станцията до подробните точки и изборът 
им с оглед на правилното изобразяване на релефа, важи и при 
мензулната снимка. Тук ще бъдат разгледани само онези осо
бености, които се специфични за работата с мензула и кипрегел.

Работата започва с центриране, хоризонтиране и ориентиране 
на мензулата върху точка от работната геодезична основа. За да 
се заснеме някоя подробна точка, операторът насочва кипрегела 
към поставената в тази точка лата така, че колонката му да 
бъде близо до образа на точката на стоене върху планшета, а 
чертожният му линеал да отстои на около 1 — 2 cm вляво от 
нея. Горната нишка на нишковия кръст в зрителната тръба се 
поставя на кръгъл отчет, например 1000, и с долната нишка се 
отчита латовият отрез. Поставянето на горната нишка на отчет 
1000 или друг кръгъл отчет е за по-лесното отчитане на латовия 
отрез, но не е задължително. Полученият латов отрез, умножен 
по 100 (при умножителна константа 100 и събирателна кон
станта 0), представлява отчетеното (нередуцираното) разстояние, 
което се записва в колона 3 на карнета за мензулна снимка.

След това операторът измества средната нишка на нишковия 
кръст така, че да се отчете височина, равна на височината на 
инструмента J. При това положение се подравнява индексната 
либела и се отчита вертикалният ъгъл, който се записва в коло
на 4, а в колона 7 се записва S —J. Когато не е възможно от
четът върху латата със средната нишка да бъде равен на висо
чината на инструмента, прави се друг отчет, който се записва в 
колона 7, както е например при точка 4 от карнета (5—2,48).

С получените данни за отчетеното разстояние и за вертикал
ния ъгъл у карнетистът изчислява с тахиметрична таблица или 
линия хоризонталното разстояние до заснетата точка и го съоб
щава на оператора. Последният измества чертожния линеал (без 
да се измества кипрегелът) така, че да премине през образа на 
точката на стоене, отмерва с пергела хоризонталното разстояние 
от напречния мащаб и го нанася по посока на сниманата точка. 
Полученият бод представлява образът на заснетата точка. Вдяс
но от този бод се нзчертава малка черта, над която се записва 
номерът на точката.

През това време карнетистът изчислява с тахиметричната 
таблица или линия превишението /7, а след това и височината 
Нр на точката, на която е поставена латата, по формулата

Нр -~-Нл 5. (V1II.2)

Височината на точката пл стоене Н,\ се записва в колона 1 на 
карнета. Както се вижда, при S ~ J  изчислителната работа нама
лява. Когато обаче изчисленията се извършват с тахиметричната 
линия на проф. Д. Стойчев или с тахиметричната таблица на
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проф. Д. Стойчев и доц. П. Монев, не е необходимо отчетът по 
средната нишка S да бъде равен на височината на инструмента /. 
Получената височина карнетистът съобщава на оператора, кой
то я записва закръглена до дециметър под чертата, поставена 
вдясно от точката.

По разгледания начин операторът заснима всички подробни 
точки. Ситуацията — граници, постройки и др., се цзчертава вед
нага върху планшета, щом като бъдат заснети необходимите точ
ки. След като се заснемат подробните точки за ситуацията и ре
лефа от една или няколко станции, върху восковките се откопир- 
ват необходимите данни и се пристъпва към интерполиране на 
хоризонталите. Интерполирането и изчертаването на хоризонтали
те трябва да се извършва на самото място, за да се наблюдава 
изобразяваната местност — това е главното предимство на мен
зулната снимка пред тахиметричната. Що се отнася до начините 
на интерполиране на хоризонталите, те са абсолютно същите, 
както и при тахиметричната снимка. След завършване на даден 
планшет той се тушира по същия начин, както при тахиметрич
ната снимка.

За да се избегне опасността от изтриването на заснетата си
туация през време на интерполирането, а така също, за да може 
да се знае положението на всяка подробна точка, за всеки план
шет се водят така наречените восковки. Восковките са листа от 
прозрачна хартия, копирно платно или друга прозрачна материя. 
Те са големи колкото планшета, върху който се извършва сним
ката. Върху тези листа се откопирват рамката и координатната 
мрежа на планшета.
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Восковките могат да бъдат две или три. Когато се водят 
две восковки, едната е восковка на латовите точки и височините, 
а другата — восковка на ситуацията и наименованията.

Върху восковките на латовите точки и височините се отко- 
пирват всички триангулачни точки и точките от снимачната гео
дезическа основа и техните височини. Откопирват се също место
положението и номерата на всички латови точки; височините на 
подробните точки не се записват, с изключение на онези, които 
се тушират. За да се улесни търсенето на латовите точки, те мо
гат да се заграждат по групи от 100 точки с червена линия.

За яснота точките могат да се тушират с различни цветове, 
така например точките, определени по аналитичен начин, се ту
шират с червено, точките от работната геодезична основа, опре
делени по графичен начин — със синьо, а подробните точки — с 
черно.

Ако през време на интерполирането на хоризонталите са из
трити номерът и височината на някоя латова точка и е останал 
само бод, върху планшета се поставя восковката на латовите 
точки и се вижда кой е номерът на подробната точка. От кар
нета за мензулна снимка се вижда каква е височината на тази 
точка. По този начин изтритата точка се възстановява.

Върху восковката на ситуацията и наименованията се отко
пирват пътища, реки, постройки и въобще цялата ситуация, а 
така също и наименованията на местностите.

Восковката на ситуацията и наименованията се използува за 
проверяване на планшета след туширането му, за да не се про
пуснат някои подробности.

VII 1.4. ОРТОГОНАДНА СНИМКА

Същност на ортогоналната снимка, инструменти

При ортогоналната снимка положението на подробните точки 
Р{ , Р2 Рп (фиг.УШЛЗ), необходими за изобразяване на ситуа
цията, се определя чрез правоъгълни координати х  и у  по отно
шение на линии от снимачната геодезическа основа. Следовател
но в ортогоналната снимка определящ е начинът на засш.-мане 
на ситуацията, който с дал и названието й.

Ортогоналната снимка много рядко намира самостоятелно 
приложение, тъй като почти винаги е необходимо да бъде изо
бразен и релефът, и затова тя се прилага съвместно с тахиметри
чна снимка. Този комбиниран метод на заснемане намира прило
жение при изработване иа топографски планове в М-= 1:600 и 
М=1:1000 на населени места, когато ситуацията трябва да се 
изобрази с голяма точност. Ако теренът е равнинен и е необходимо 
релефът на земната повърхност да се изобрази с хоризонтали с 
височина на сечението, по-малка от 0,50 ш, ортогоналната снимка
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се комбинира със снимка на релефа, извършена с нивелир (t .VIII.2)* 
При все че тук ще бъдат разгледани всички въпроси по създа
ването на топографските планове и карти в мащаби 1:500 и 1:1000, 
вниманието ще бъде насочено предимно към ортогоналната снимка*

Фиг. VIII. 13

Главните инструменти, с които се извърша ортогоналната сним 
ка, са: двойна петстенна призма за спускане на перпендикуляри, 
ролетка за измерване на дължини, жалони.

Извършване на ортогоналната снимка
Снимачната геодезическа основа се създава чрез полигони, по

неже в населените места видимостта е ограничена и не могат да 
се използуват засечки. Характерна особеност на снимачната осно
ва за ортогонална снимка е това, че полигоновите точки се изби
рат на уличните кръстовища и улиците, така че да съществува 
видимост към полигоновите точки, разположени по улиците, във 
всички направления. Освен това около всеки квартал— простран
ството, заградено от няколко улици и непресичано от други ули
ци, се измерват дължините и ъглите между полигоновите точки. 
Iю такъв начин всеки квартал попада в отделен затворен поли
гон, образуван от точките от полигоновата мрежа. За заснема
нето на отделни парцели чрез правоъгълни координати може да 
се използува произволна права, която се приема за абсцисна ос 
(фиг. VIII.14).

Полигоновата мрежа не е достагъчна за заснемане *на всич
ки подробности във вътрешността на кварталите, поради което 
във всеки квартал се създава допълнителна снимачна основа, на
речена операционна мрежа. Тя се състои от операционни линии, 
определени от точки, лежащи на полигоновите страни и опера
ционни линии, определени от точки, лежащи на операционни линии.

Преди да започне извършването на ортогоналната снимка, се 
подготвя предварително за всеки квартал скица, наречена р ъ ч 
на с к и ц а ,  на която се нанасят по измерените дължини и ъг
ли полигоновите точки и линии, които заграждат квартала. Ски-

А о о 8
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цата се изработва в мащаба, в който ще се изработва планът; при 
гъсто застроени райони може да се работи и в по-едър мащаб.

Заснемането на ситуацията се извършва по квартали, като 
резултатите се нанасят върху ръчната скица, поставена на под-

Фиг. VIII.14

ходяща масичка. От всички точки от ситуацията, подлежащи на 
заснемане, се спускат с двойна петстенна призма перпендикуляри 
към най-близките полигонови или операционни линии. Петите на 
перпендикулярите се отбелязват с игла или тебешир, след което 
се измерват и нанасят върху ръчната скица абсцисите (разстоя
нията по полигоновите и операционните линии) и ордииатите. При 
извършване на ортогонална снимка ординатите не трябва да имат 
дължини, по-големи от допустимите, указани в съответните инст
рукции — от 15 до 20 ш в зависимост от важността на обекта.

На фиг. V1II.15 е дадена част от ръчната скица на един квар
тал, от която може да се види начинът на заснемане и нанасяне 
на ситуацията. Крайните линии 55—54 и 55—6 2  са полигоновите 
страни, ограждащи квартала, а линиите 1—5 и 6—7—операционни. 
Върху ръчната скица всички подробности от ситуацията се озна
чават със съответните условни знаци. Освен това върху нея се 
вписват данни за предназначението и собствеността на сградите 
и имотите, за вида на уличните настилки и др.

Заснемането на релефа се извършва по тахиметричен начин. 
Предварително се подготвя скица за тахиметричната снимка, коя
то обхваща един или няколко полигона. За съставяне на скицата 
се използуват ръчните скици от ортогоналната снимка, от които 
се пренасят по-важните елементи на ситуацията.

Като станции, от които се извършва тахиметричната снимка, 
се използуват полигоновите точки, а също така и операционни 
точки. Височините на последните се определят при тахиметрич
ната снимка, извършена от полигоновите точки.
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За изобразяване на релефа се заснимат тахиметрично харак
терни точки независимо от това, дали са заснети или не при ор
тогоналната снимка. Начинът на извършване на тахиметричната 
снимка е описан в T.VIII.2.
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Фиг. VIII.15

Нанасяне на ортогоналната снимка

Започва се с нанасянето на рамката на картните листове, 
квадратната мрежа и точките от опорната и снимачната геодези
ческа основа, което се извършва, както при тахиметричната сним
ка. Плановете в мащаб 1:500 и 1:1000 се нанасят върху чертож
на хартия, залепена на алуминиев лист с размери 100/70 cm или 
60/60 cm и използуваема площ 80/50 cm или 50/50 cm. Рамките 
на плановите листа представляват линии, успоредни на осите х и  у .

Ситуацията, заснета чрез ортогонална снимка, се нанася с мал
ки координатографи (фиг.УШЛб). По дългото рамо, поставено ус
поредно на дадена полигонова страна или операционна линия, се 
отмерват в съответния мащаб абсцисите на заснетите точки. Чрез 
шейна, която се движи по абсцисната линия, се осигурява въз-
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можност ординатният линеал да се движи както по абсцисния 
линеал, така и перпендикулярно на него. След отмерване на ор- 
динатните точките се отбелязват върху топографския план с по
мощта на бодеца, поставен върху ординатния линеал. Нанесените

Фиг. VIII.Hi

подробни точки се съединяват в съответствие с ръчната скица и 
получените изображения на сгради, граници и др. се тушират 
съгласно приетите условни знаци.

Нанасянето на заснетите по тахиметричен начин точки, интер
полирането на хоризонталите и туширането им се извършва по 
начина, разгледан в T.VIII.2.

От получения топографски план се изваждат копия, които се 
използуват за различни цели.

VIII.5. ФОТОГРАМЕТРИЯ

Известно е, че фотографската снимка представлява перспек
тивно изображение, при което за проекционна (образна) равнина 
се използува плака или най-често филм, а за проекционен цен
тър може да се приеме центърът на обектива. Перспективните 
изобржения не могат да бъдат използувани непосредствено за 
геодезични цели, тъй като изобразените предмети не са в една
къв мащаб — техният мащаб зависи главно от разстоянието на 
предметите до проекционния център. В геодезията, както се 
знае, се използуват планове и карти, които са ортогонални изо
бражения на земната повърхнина и на обектите по нея.

От горното се вижда, че фотографските снимки биха могли 
да се използуват за геодезични цели само чрез превръщането 
им в ортогонални изображения, т.е. чрез получаване на планове
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п карти от фотографските снимки. Това е и основната задача на
фотограметрията.

В зависимост от мястото, от което се правят фотографски
те снимки, фотограметрията се дели на з?мна фотограметрия 
и въздушна фотограметрия. Първоначално значително приложе
ние намери земната фотограметрия за създаване на топографски 
карти в планински местности, където съществуват възможности 
за фотографиране на значителни по големина масиви. С усъвър- 
шенствуването на самолетите се създадоха предпоставки за бър
зото развитие на въздушната фотограметрия и за нейното най- 
широко приложение при създаването на планове и карти в раз
лични мащаби и при всякакви терени.

От друга страна, фотограметрията в зависимост от това, дали 
за превръщането на фотографските снимки в планове или кар
ти се използуват единични или двойки снимки, се дели на едно- 
< бразна фопиграметрия и двуебразна фотограметрия. Едно
образната фотограметрия може да се използува само при възду
шни снимки на равнинни или приблизително равнинни терени. 
При нея се получават само ситуационни планове, които се по
пълват по мензулен начин за изобразяване на терена. Чрез дву- 
образната фотограметрия се получават планове и карти, в които 
е изобразен и релефът на земната повърхност. В днешно време 
се прилага изключително стереофотограметрията (двуобразната 
фотограметрия), при която се използува стереоскопичното виж
дане на двойките снимки.

а. Земна фотограметрия

При земната фотограметрия фотографските снимки се пра
вят от точки на земната повърхност, наречени ф о т о с т а  н ц и и .  
Всяка фотостанция в същност се състои от две точки — лява и 
дясна, от които се правят снимки на един и същ обект, т.е. на 
една и съща местност. Разстоянието между лявата и дясната точ
ка е така н а р е ч е н а т а ф о т о г р а м е т р и ч н а  б а з а .  Фотограф
ските снимки с оглед на положението на оста на снимането би
ват хоризонтални и наклонена.

При фотографската снимка образната равнина (в случая плаката) 
за разлика от перспективната проекция не се намира между обек
та на снимането и проекционния център, а зад този център. По 
такъв начин се получават негативни изображения, при които до
лу се сменя с горе и обратно, и ляво с дясно и обратно. С то
ва обаче взаимното положение на изобразените точки не се изме
ня (фиг. VIII. 17).

За да се определи положението на изобразените точки вър
ху образната равнина, т.е. върху плаката, въвежда се координат- 
на система, която се получава по следния начин: прекараната
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през проекционния център 0 хоризонтална равнина сече образна- 
та равнина (плаката) при хоризонтална снимка в така наречената 
главна хоризонтала h h , а вертикалната равнина през 0 — в та
ка наречената главна вертикала v v. Главната хоризонтала пред-

Фиг. VIII-17

ставлява абсцисната ос X, а главната вертикала — ординатната 
ос Ут Двете оси се пресичат в така наречената главна тсяка Н , 
която е началото на координатната система.

Координатната система и фокусното разстояние определят 
взаимното положение на образната равнина и обектива й. Затова 
главната хоризонтала h hy главната вертикала v  v, главната точка N  
и фокусното разстояние /  се наричат перспективни константи 
или елементи на вътрешното ориентиране. За превръщането на 
перспективното изображение в ортогонално са необходими обаче 
още и така наречените елементи на външното ориентиране —  
това са пространствените координати (абсцисата х , ординатата у  
и надморската височина Н) на фотостанцията (точката, от която 
се извършва снимката), както и ориентираната посока на сни
мането.

Земнофотограметричните снимачни инструменти са констру
ирани така, че с тях се извършват геодезични ъглови измервания 
и фотографски снимки. Това означава, че всеки земнофотограме- 
тричен снимачен инструмент трябва да се състои от един теодо
лит и една фотокамера. С теодолита се извършват всички ъгло
ви измервания за определяне положението на фотостанцията (най- 
често чрез обратна засечка) и на височината й, за ориентиране 
на фотографската снимка, за евентуално засичане от фотостанци
ята на други опорни точки и др. С фотокамерата се правят 
фотографските снимки. Като се има пред вид, че фотоснимките 
при" фотограметрията са на отдалечени местности, чието отда
лечение може да се приеме за безкрайно голямо, образното раз
стояние на фотокамерата трябва да бъде равно на фокусното. 
Освен това върху рамката на камерата, към която в момента на
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снимането трябва да бъде плътно притисната плаката, има чети
ри марки. Двете от тях определят абсцисната ос X , а другите 
две — ординатната ос Y. Тези марки се изобразяват върху пла
ката в момента на експонирането и по този начин определят 
нейната координатна система.

Съществуват различни 
видове земнофотографични
снимачни инструменти. У нас 
най-често се използува фо- 
готеодолит, изобразен на 
фиг. VIII. 18.

Земната фотограметрия 
се прилага изключително ка
то двуобразна земна стерео- 
фотограметрия.

Земната стереофото- 
граметрия, както и въздуш- 
ната, се основава на стереоско
пичното (пластичното, релеф
ното) виждане и мерене.

Разстоянието, на което 
може да се вижда стерео
скопично, е ограничено. То 
зависи от базата в> т. е. от 
разстоянието между двете 
очи, и от паралактичния ъгъл о, 
който може да се въз
приеме от окото (фиг. VIII. 19).
Като вземем пред вид, че 
ъгълът е много малък, за 
разстоянието D до наблюда
вания предмет ще имаме

D
#/

5" Ь.
Фиг. VIII.18Ако приемем, че разстоя

нието между очите е средно 64 шш, а най-малкият ъгъл S, кой
то може да се възприеме, е 20", тогава

D 206265
20“ 64^-660 Ш

От казаното дотук следва, че човек с нормално зрение и при 
нормални условия може да вижда стереоскопично на разстояние 
до 600 — 700 ш. Това разстояние се нарича още радиус на ес
тественото пространствено виждане. Този радиус, както се виж
да от формулата, може да се увеличи по два начина: чрез уве-
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личаване на базата, т. е. чрез увеличаване на разстоянието между 
проекционните центрове и чрез увеличаване на силата на вижда
нето; т. е. чрез наблюдаване с въоръжено око. Тези два начина, 
и то комбинирано, се прилагат и в стереофотограметрията. Така

например във фиг. VIII. 20 
базата е увеличена п 
пъти и следователно ра
диусът на пространствено
то. виждане също така ще 
се увеличи п пъти. При 
наблюдение с въоръжено 
око най-малкият ъгъл о, 
който може да се възприе
ме, е v пъти по-малък от 
този с просто око, където 
v е увеличението на ин
струмента, с който се на
блюдава. От това следва, 
че при прилагане и на два
та начина радиусът на 
пространственото виждане 
се увеличава пя* пъти. G 
всичко това може да се 
постигне стереоскопично 
виждане до значителни 
разстояния, като същевре- 
и самата пластичност на

£  -  77 6

Фиг. VIII.19 Фиг. VIII.20

менно се увеличи до голяма степен 
наблюдавания обект.

Идеята за използуване на стереоскопичното виждане във 
фотограметрията се явява още в края на миналия век. Със съз
даването през 1901 г. на така наречения стереокомпаратор се 
положиха основите на стереофотограметрията- Стереокомпарато- 
рът почива на следното:

От двете точки S x и S 2r отстоящи една от друга на разсто
яние b — това е увеличената база — се правят снимки с успоред
ни или приблизително успоредни посоки на снимане. Съответната 
двойка снимки Р 1 и Р2 се поставят в стереокомпаратора (фиг. 
VIII. 21) и се наблюдават чрез стереомикроскопа (двоен микро
скоп) 0 lf 0 2. По този начин наблюдателят вижда релефния образ 
на фотографираната местност. В образната равнина на все
ки от двата микроскопа е поставена по една стъклена 
пластинка с гравирана марка. При наблюдение двете марки 
се сливат в една пространствена марка, която се нарича мерна 
марка. Чрез придвижване на стереомикроскопа напред и назад 
на двете плаки едновременно наляво и надясно и само на дяс- 
ната плака също наляво и надясно мерната марка може да се 
движи в пространството и да се поставя на всяка точка от мест-
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ността. При това върху скалата X се отчита абсцисата х х на точката 
върху лявата плака, върху скалата Yx — ординататау х на същата точ
ка и върху барабана на микрометрения винт — разликата в абсциси- 
те p = X i— х 2у която разлика се нарича стереоскопичен паралакс. 
Така могат да се измерят 
х, у и р на произволно 
число точки.

В днешно време сте- 
реокомпараторите са зна
чително усъвършенствува- 
ни с по-големи удобства 
за работа и по-голяма точ
ност в измерването на абс- 
цисите, ординатите и па- 
ралаксите на изобразените 
точки. Освен това измер
ванията не се отчитат и 
записват, а с помощта на 
следящи устройства авто- 
матично се записват и пер
форират за обработване с 
ЦЕИМ (фиг. 21 а).

Както вече казахме, 
земнофотограметричните 
снимки се правят от така 
наречените фотостанции, 
всяка от които се състои от 
две точки лява и дясна.
Разстоянието между тези 
две точки представлява 
базата, която не трябва да 
бъде по-голяма от 1/- до

/  г )

1 / 4 от разстоя н ието до 
най-близките обекти и по- 
малка 1/ 10 до 1/ 20 от раз
стоянието до най-далечни- 
те обекти от сниманата 
местност.

Според положението 
на снимачната ос спрямо 
хоризонта различаваме хо
ризонтал ни и наклонен и 
снимки. Хоризонтални са 
снимките, при които сни
мачната ос е хоризонтална, а образната равнина (равнината на 
плаката) — вертикална. При наклонените снимки снимачната ос 
обикновено е наклонена надолу.

Фиг. VIJI.21
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Според положението на снмачните оси спрямо базата разли
чаваме: а) нормални снимки, при които снимачните оси на двете 
снимки от лявата и дясната точка на фотостанцията са перпен
дикулярни на базата; б) отклонени снимки, при които снимачни
те оси на двете снимки са успоредни, но отклонени на определен 
ъгъл ф от нормалата към базата и в) конвергентни снимки, при 
които снимачните оси на двете снимки конвертират под опреде
лен ъгъл у.

При земната стереофотограметрия от двете точки на всяка 
фотостанция се правят необходимите фотоснимки, ъглови измер
вания за определяне на координатите и височината на фотостан
ция, както и измервания за определяне дължината на базата.

Използуването на земните стереофотограметрични снимки и 
изработването на съответния Ълан може да се извърши чрез из
числение или оптико-механично картиране.

При начина чрез изчисление от плаковите координати на подроб
ните точки, които координати се измерват със стереокомпаратор, 
се изчисляват равнинните координати и надморските височини.

При оптико-механичния начин се използуват така наречените 
стереоавтографи. Стереоавтогрофът представлява комбинация от 
стереокомпаратор и специален картировъчен апарат. Стереокомпа- 
раторът е свързан с картировъчния апарат посредством три пре
давателни лоста (фиг. VII1.22) по такъв начин, че когато мерна
та марка на стереокомпаратора бъде поставена върху някоя

Фиг. VII 1.22

точка от снимката, писецът на картировъчния апарат дава поло
жението на същата точка върху изработвания план. Същевре
менно по специална скала може да се отчете и надморската ви
сочина на същата точка.
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Съе стереоавтографа обаче бе решен не само въпросът за 
оптико-механичното получаване на отделни точки, но също и въ
просът за непрекъснатото изчертаване на хоризонталите. Това се 
постига, като върху специалната скала на височините се постави 
исканата надморска височина, например 825 ш, и при това поло
жение с двете ръчки на стереокомпаратора — за абсцисата и 
за паралакса р — се движи мерната марка по земната повърхност 
в хоризонталната равнина с височина 825 ш. С това мерната 
марка се движи непрекъснато по 825-ия хоризонтал, който се из- 
чертава автоматически от писеца върху плана. Известно е, че 
при всички други снимачни методи за изобразяването на реле
фа на земната повърхност се определят само ограничен брой 
подробни точки и чрез интерполиране се изчертават съответните 
хоризонтали. П ри с т е р е о ф о т о г р а м е т р и я т а ,  както се 
каза, х о р и з о н т а л и т е  се и з ч е р т а в а т  н е п р е к ъ с н а т о ,  
т. е. т е  са о п р е д е л е н и  ч р е з  б е з б р о й  т е р е н н и  т о ч 
ки с една и съща височина. По този начин се получава значи
телно по-точно изобразяване на релефа, като се изразяват и 
най-малките негови подробности. В това се състои едно от най- 
големите предимства на стереофотограметрията.

До преди 30—40 години земната стереофотограметрия нами
раше голямо приложение при изработване на планове и карти в 
планински местности.

Като недостатък на земната стереофотограметрия може 
да се посочи сравнително големият процент празнини (от 30 до 
50 %), които са главно по долините, тъй като те обикновено не 
се виждат и не могат да се фотографират. Попълването на праз
нините, както и окончателното изработване на плановете или 
картите, получени по земностереофотограметричен начин, се из
вършва обикновено мензулно.

В днешно време земната стереофотограметрия до голяма 
степен е изместена от въздушната. И сега обаче земната стерео
фотограметрия се прилага главно за ифаботване на едромащаб- 
ни планове, необходими за строителството (особено на язовирни 
стени) и за други цели, при сравнително неголеми планински обек
ти, за изследване на деформации, определяне на земни маси, за 
архитектурни цели и др.

б. Въздушна фотограметрия

При въздушна фотограметрия снимките се правят от само
лет със специални въздушни фотокамери. За разлика от земната 
фотограметрия при въздушното снимане не съществуват възмож
ности за ъглови измервания, чрез които да бъде определено по
ложението в пространството на фотостанцията (в случая проек-
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ционният център на фотостанцията). Поради това тук се работи 
само с фотокамери, без теодолит.

Въздушните фотокамери биват ръчни, полуавтоматични и 
автоматични. В днешно време изключително приложение намират 
автоматичните камери, при които снимането се извършва върху 
филм. Фокусното разстояние при въздушните фотокамери е съ
що така постоянно, като форматът на снимките при почти всич
ки въздушни камери е квадратен, най-често 18 X 18 cm или 
23 X 23 cm. С оглед на ъгъла на обхвата на обектива въздуш
ните фотокамери биват н о р м а л н и  и ш и р о к о о б х в а т н и .  Чрез 
специално устройство въздушната камера се прикрепя към тяло
то на самолета. За да се избягнат трептенията на самолета, това 
устройство е снабдено с пружиниращи гумени буфери, като ос
вен това и самата камера е поставена на сачмени лагери върху 
него. На фиг. VIII.23 е изобразена въздушна фотокамера. Тя ра
боти с филм с формат 18 X 18 cm. Както всички съвременни 
въздушни камери и тя е снабдена с универсален регулатор на

Фиг. V III23

застъпването на снимките. Съществуват въздушни камери, наре
чени панорами, които притежават не един, а няколко обектива. Па
норамните камери почти не намират приложение във фотограмет
рията.
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Съобразно с положението на снимачната ос във въздушната 
фотограметрия различаваме два вида снимки— вертикални, при 
които снимачната ос не е отклонена с повече от 6° от вертикал
ната (обикновено 2 — 3°) и наклонени, при които имаме по-голя
мо отклонение от 6С 
на снимачната ос от 
вертикалната. Поради 
големите предимства 
вертикалната снимка на
мира най-голямо прило
жение при въздушната 
фотограметрия.

Освен това въз
душните снимки могат 
да бъдат единични, 
ивични и площни. Еди
ничните снимки се пра
вят само на отделни 
обекти; такива снимки се използуват много рядко при въздушна
та фотограметрия. Ивинните снимки (фиг. VIII. 24) се правят 
със застъпване между отделните снимки, което в зависимост от 
начина на използуването им и от някои други фактори е от 30 
до 65 %. Площните снимки (фиг. VIII. 25) обхващат няколко 
ивици, които се застъпват с 20 — 30 %. При въздушната фото
граметрия намират най-голямо приложение площните снимки.

^5 $4 $з

в, \ г

I _ 1/Ж.
г

Фиг. VIII.24

Фиг. VIII.25

Мащабът на въздушните 
плана, който ще се изработва, 
формула:

снимки се обуславя от мащаба на 
Установена е следната емпирична

Ма . Ж  =  115 . v/Ж  ,
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където Мв е мащабното число на снимката, а Мк е мащабното 
число на плана или картата. От тази формула следва, че ако из
работваният план е мащаб 1:2000 или 1 :5000, мащабът на 
снимката трябва да бъде съответно около 1:5000 или 1:7000. 
С усъвършенствуването в последно време на обективите на въз
душните камери коефициентът с от горната формула може да 
бъде увеличен до 200, а при преработване на снимките с най- 
модерните картировъчни апарати — даже и до 300. Това, разби
ра се, води до значително увеличаване на стопанския ефект на 
въздушната фотограметрия.

Както вече казахме, не съществуват възможности, поне до
сега, за точно определяне положението на въздушната фотостан- 
ция в пространството. Това обстоятелство не позволява въздуш
ните снимки да бъдат използувани непосредствено за изработва
не на планове или карти, а изисква да бъдат определени извес
тен брой точки п© геодезични начини, които точки да бъдат фо
тографирани и изобразени върху фотоснимката.

Въздушните снимки се използуват главно за създаване на 
планове и карти. В днешно време фотограметрията вече измес
ти до голяма степен другите снимачни методи, особено при из
работване на планове и карти в мащаб от 1:5000 нагоре. Тези 
снимки обаче се използуват не по-малко и за много други цели. 
Във въздушните снимки се изобразяват всички обекти на фото
графираната местност, и то с такива подробности, каквито не 
могат да дадат и най-пълните планове и карти. Освен това пла
новете и картите винаги в по-голяма или по-малка степен са ос
тарели и могат да бъдат п о п ъ л н е н и  чрез въздушни снимки, 
направени за най-кратко време.

Ето защо при проучването и проектирането на различни 
строителни обекти въздушната снимка е необходим и полезен 
спътник на плана или картата. Чрез въздушните снимки градо- 
устроителят ще допълни геодезичните планове и ще се запознае 
много по-подробно и по-нагледно с населеното място и неговия 
район, земеустроителят ще може да обхване по-добре землище
то и да даде по-правилно решение, лесоустроителят ще извлече 
много ценни данни за видовете горски насаждения, за тяхната гъсто
та, за възможността за експлоатация и д р ., които от плана или 
картата не могат да се получат. Въздушните снимки са необхо
дими още и на проектантите на пътища и железници, на язови
ри, на напоителни и отводнителни канали, на геолозите, на поч- 
воведите и на много други специалисти. Не може да не се спо
мене и военното дело, в което въздушните снимки намират мно
го голямо приложение за откриване на противниковите позиции» 
на нови пътища, на снабдителни складове и т. н.

Въздушните снимки, както вече казахме, съдържат много по
вече подробности, отколкото плановете и картите, отразявайки 
по този начин напълно обективната действителност. В много слу
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чай обаче те са същевременно и трудноразбираеми. Ето защо е 
необходимо да се извършва така нареченото дешифриране, чрез 
което се откриват и разпознават различните подробности, изобра
зени на въздушните снимки. Дешифрирането се подразделя на 
общо, или топографско, и специално. Топографското дешифри
ране се състои в откриване и разпознаване на подробности, с кой
то трябва да бъде попълнен съответният план или карта, като 
например нови пътища и жп. линии, нови сгради и технически 
съоръжения, както и на различните изменения в съществуващите 
на плана или на картата обекти. При специалното дешифриране 
се определят различни подробности и данни, които са от значе
ние за определен отрасъл — например за градоустройствени цели, 
за горското стопанство, за геоложки проучвания, за военни нуж
ди и т. н.

Дешифрирането се извършва въз основа на закономерности
те във фотоизображенията, като се използуват контактни копия, 
а в някои случаи и увеличени копия от въздушните снимки. Най- 
добре е контактните копия да се наблюдават с лупа с увеличе
ние от 3 до 5 пъти. Още по-резултатно е дешифрирането, кога
то снимките се наблюдават с обикновен или огледален стерес- 
скоп, с който лесно се откриват постройки, различни съоръжения, 
стълбове от телеграфни, електрически и др. линии, дървета, из
копи, насипи, оврази и др. По тази причина (за да могат да се 
наблюдават стереоскопично) в днешно време почти всички въз
душни снимки се правят с около 60 — 65 % застъпване.

Когато се използуват вертикални въздушни снимки (с откло
нение на снимачните оси до около 6° от вертикалата), в някои 
случаи много по-целесъобразно е отделните снимки да бъдат 
слепени в едно цяло върху картон или планшет. За тази цел се 
използуват, разбира се, само средните части на отделните снимки. 
По този начин се получават така наречените фотомозайки, които 
са в някакъв приблизителен некръгъл мащаб, например 1:8600.

Въздушната еднообразна фотограметрия, както вече казах
ме, може да се прилага в равнинна местност или за местност със 
сравнително малки относителни превишения. При вертикални сним
ки на равна местност съотношенията на обектите в снимките се 
запазват напълно, т. е. такива снимки могат да се приемат за 
ортогонални изображения в някакъв мащаб. Ако определим ма
щаба им, тези снимки могат да бъдат използувани непосредстве
но за различни цели — създаване на нови планове, попълване на 
стари планове и др. При неравна местност обаче съотношенията 
между обектите в снимката се изменят — фотографираните обек
ти се явяват повече или по-малко изместени вследствие на висо
чините им.

Изместването е толкова по-голямо, колкото е по-голямо пре
вишението над приетата средна хоризонтална равнина и колкото
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е по-далече точката от центъра на снимката, и толкова по-малко, 
колкото е по-голяма височината на снимането.

Необходимо е обаче да се изтъкне, че строго вертикални 
снимки практически не могат да се получат. Най-често оста на 
снимките се отклонява от вертикалата с 2 — 3°. Такива снимки, 
както и снимки с по-голям наклон на снимачната ос не могат да 
се използуват непосредствено, тъй като техният мащаб не е един 
и същ.

В случаите, когато е необходимо да се определят отделни и 
малко на брой точки, обикновено се прилагат графически начини 
за използуване на въздушните снимки. Такива случаи се явяват 
при попълване или нанасяне на поправки на вече съществуващи 
планове или карти на местности, където са се появили сравни
телно малки изменения на ситуацията.

Ако е необходимо да се пренасят повече подробности от 
снимката върху плана или картата или да се изработят така на
речените фотопланове, прилагат се фотомеханични начини за из
ползуване на въздушните снимки. При този начин снимките се 
трансформират със специални апарати, наречени фототрансформато 
ри. Чрез трансформирането се получават строго вертикални изобра
жения, което при равнинен терен означава пълна ортогоналност, 
и то в определен от нас мащаб, например 1:5000, 1 :10 000 ит.н. 
За трансформирането на всяка въздушна снимка са необхо
дими най-малко четири опорни точки, определени от съществува
щи планове или карти или по геодезичен начин (чрез засечка на
пред, засечка назад или полигон) и изобразени на снимката. Кога
то се трансформират снимки от една или повече ивици, точките 
се определят така, че да попадат в две или повече снимки. Опор
ните точки, когато се изисква по-малка точност, могат да се опре
делят и по фотограметричен начин чрез така наречената р а д и - 
а л н а  т р и а н г у л а ц и я .

Трансформирането се състои в проектиране на въздушната 
снимка върху проекционна равнина (планшет), като се спазват опре
делени условия.

При съвременните фототрансформатори тези условия се 
спазват напълно автоматически. Съществуват значителен брой 
фототрансформатори. У нас се използуват фототрансформатори 
(SEG 1) (фиг. VIII. 26).

За да се извърши фототрансформирането, опорните точки 
трябва да се нанесат в определения от нас мащаб върху лист 
хартия и да се означат техните образи върху филма с черно 
кръгче, с бод от игла или по някакъв друг начин. След това 
филмът се поставя в специалното гнездо на фототрансформа- 
тора, а листът с нанесените опорни точки — върху планшета. При 
това положение се проектира снимката и чрез движението на две 
крачни шайби и три лостчета се постига съвпадение на означе
ните върху филма и проектирани на дъската точки със съответ
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ните точки, нанесени върху листа. Тогава се поставя червен или 
оранжев филтър на обектива, а на мястото на листа с нанесените 
точки се слага фотохартия, след което се експонира. Проявеното 
копие представлява трансформираната снимка.

В случаите, когато мест
ността не е равна, трансфор
мирането може да се извър
ши по зони, като зоните се 
определят с помощта на хо
ризонталите от съществува
щите карти.

Трансформираните сним
ки, както вече казахме, мо
гат да бъдат използувани 
поотделно за различни цели, 
например попълване или по
правяне на съществуващи
планове и карти и др. Най- 
важното и най-голямото при
ложение на трансформиране
то е обаче при създаването 
на фотопланове, което може 
да се извърши по няколко на
чина.

Получените фотопланове 
се използуват рядко в този 
им вид, тъй като на тях не 
са изобразени редица обек
ти, като извори, кладенци, 
малки мостове, водостоци и
др., липсват наименованията на местности, реки и др. и което 
е най-важно, не е изобразен също така релефът на земната по
върхност. Попълването на фотоплановете с липсващите подроб
ности и изобразяването на терена с хоризонтали и коти се из
вършва обикновено по мензулен начин. При това мензулната 
снимка в случая е улеснена, тъй като за станции с мензулата 
могат да се използуват всички подробни точки, изобразени вър
ху плана. Така накрая се получава топографски план или карта 
на съответния район.

Въздушната стереофотограметрия се прилага при снимка 
на планински и хълмисти местности. Снимането от въздуха в то
зи случай се извършва така, че между съседните снимки от една 
ивица се получава застъпване 60—65%  (фиг. VIII.27). Застъпва
нето между ивиците обикновено е 30% . Застъпената част от все
ки две съседни снимки може да се наблюдава стереоскопично, 
като по този начин се получава един пространствен модел на

Фиг. VIII.26
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съответната част от местността. Разстоянието между първата и 
втората снимка е базата bv  на първата двойка снимки, разстоя
нието между втората и третата — базата Ь2 на втората двойка, 
и т. н.

При обработката на въздушните стереоснимки могат да се 
приложат диференцирани или универсални методи.

Диференцираните методи се прилагат главно при изработ
ване на карти в мащаби 1:25 000, 1:50 000 и по-дребни, къде
то изискванията за точност са по-малки. Поради това не ще се 
спираме на разглеждането на тези методи.

При универсалните методи за преработването на двойките 
снимки в топографски планове и карти се използуват специални 
много сложни и скъпи картировъчни машини с различни наиме
нования. Накратко работата с тези машини е следната.

Двете снимки се поставят в специални носачи на картиро- 
въчната машина. По съответните скали на машината се поставят 
приблизителните стойности на базата, на височината на летенето, 
на наклона на осите, на снимането и др. След това, като се на
блюдава в стереоскопа на машината, чрез последователно отстра
няване на вертикалния паралакс по установени правила се полу
чава релефен модел (стереомодел) на снетата местност. Получа
ването на стереомодела съставлява така нареченото взаимно ори* 
ентиране на двойката снимки. Този модел обаче е в неопреде
лен мащаб и не е ориентиран в пространството. За да се постиг
не определеният мащаб на модела, както и да се ориентира мо
делът в приетата координатна система, трябва да се извърши 
така нареченото абсолютно (или геодезично) ориентиране на 
двойката снимки. За това ориентиране, което се извършва по 
определени начини, са необходими най-малко три опорни точки, 
които да бъдат изобразени ясно и върху двете снимки. След 
ориентирането на двойката снимки операторът обхожда с мерна
та марка при определени височини (коти) релефа на стереомоде.
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ла, при което писецът ка машината изчертава върху планшета 
съответните хоризонтали. При това обхождане операторът движи 
мерната марка в хоризонталната равнина, която отговаря на съот
ветния хоризонтал, само чрез двете ръчки на машината. По съ-

Фнг. УШ.ЗЗ

щия начин, като обаче действува не само с двете ръчки, но и с 
крачната шайба, операторът обхожда с мерната марка всички 
подробности— реки, пътища, граници на културни видове, по
стройки и др., които писецът веднага изчертава върху планшета.

Съществуват голям брой картировъчни машини, които по
чиват на различни оптико-механични принципи. Ще споменем сге- 
реопланиграф (фиг. VIII. 28) от заводите Цайс, както и стерео- 
метрограф от същите заводи, планимат от заводите Оптон(ГФР), 
автографите Вилд А-, А,>, Ат, Ая, А,„ А10, съветския стереограф 
Дробишев, съветския стереопроектор СПР;, и много други.
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Ортофотоскопия. В последно време бяха конструирани та
ка наречените диференциални фототрансформатори, чрез които 
по полуавтоматичен или автоматичен начин могат да се получават 
фотопланове и на планински и хълмисти местности. Тези фото
трансформатори, съответно съединени със стереокартировъчни 
апарати, представляват автоматични системи, като например си
стемата „Стереогригомат“ от заводите Цайс-Йена, за получаване 
на фотопланове с изобразен релеф на местността с хоризонтали. 
Така получените планове се наричат ортофотопланове

Ортофотоплановете свързват в себе си преимуществата на 
топографските планове с тези на фотоплановете. По тези причи
ни ортофотоплановете намират много широко приложение в ин
женерната практика, а също така и за много други цели.
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ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ГЛАВА IX

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ В ПРОМИШЛЕНОТО 
И ГРАЖДАНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО

1Х.1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Съвременното строителство се характеризира със значително^ 
повишаване на точността на строително-монтажните работи и с 
кратки срокове за осъществяване на отделните етапи от изграж
дането на всеки обект. Това от своя страна налага широко при
ложение на геодезията във всички отрасли на строителството. 
Преди да започне проектирането и построяването на какъвто и 
да е строителен обект, е необходима топографо-геодезическа ос
нова. В съответствие със стадия на проектиране се използуват 
планове или карти в различен мащаб. На стадия проектно зада
ние се работи върху карти в мащаб 1:25 000—1:50 000 за озна
чаване района на строителството. Необходима е също така то
пографска карта в мащаб 1: 5000—1:10 000 (рядко 1:25 000) за 
съставяне на ситуационен план на строителството на даден ком
плекс и т. н. Накрая се използуват планове в мащаб 1: 500—1 :2000 
за съставяне на генерален план на дадено предприятие, жилшц- 
но строителство и спомагателни предприятия. След проектиране 
и утвърждаване на проекта на дадено съоръжение се пристъпва 
към пренасянето му върху терена с помощта на подходящи гео- 
дезически методи.

В процеса на строителството е необходимо да се пренасят 
осите на сградата върху всеки етаж, да се следи за вертикал- 
ността на конструкцията, както и да се правят контролни из
мервания, геодезически проверки и т. н. Особено висока точност 
се изисква в крупното строителство, свързано често с монтиране 
на метални конструкции.

След като се изгради съоръжението, периодично се извър
шват наблюдения за следене на поведението му. Многогодиш
ният опит в строителството показва, че всяко съоръжение е под
ложено на хоризонтални и вертикални деформации. Ако своевремен
но не бъдат установени деформациите, може да се стигне до наруша
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ване на нормалната му експлоатация или до разрушаване на съо
ръжението.

Системно трябва да се наблюдават всички хидротехнически, 
граждански и промишлени съоръжения, постройки, тунели и др.

Като основни елементи при геодезнческите работи в строи
телството могат да се приемат: трасирането на проектни ъгли, 
дължини и височини. В настоящия раздел тези въпроси ще бъ
дат разгледани поподробно.

IX.2- ТРАСИРАНЕ НА ПРОЕКТЕН ЪГЪЛ

1. Трасиране на ъгъл с обикновена точност

Трасирането на ъгъл върху местността съществено се раз- 
гтичава от начина на измерването му. Както е известно, при из
мерването на ъгъл (независимо от начина на измерване) съще
ствуват две направления; при трасирането на ъгъл се дава ед
но направление, а другото трябва да се определи. Второто нап
равление, за да бъде трасирано достатъчно точно, е необходимо 
влиянието на грешките на теодолита да бъде сведено до мини
мум.

Трасирането на проектния ъгъл върху местността (фиг. IX. 1) 
се извьршва, както следва:

Поставя се теодолитът върху О, центрира се и се хоризон
тира. След това се освобождава алндадният затегателен винт и 
алидадата се завъртва, докато се получи по хоризонталния кръг 
отчет, равен на кула. Затяга се алидадиият винт, а се освобо
ждава репетиционният затегателен винт Тръбата се насочва към 
точка А. Затяга се репетиционният затегателен винт и с репе

тиционният мнкрометрен 
винт се извършва точно 
насочване. След това се 
освобождава алидадиият 
затегателен винт и тръба
та се завъртва в посока 
на движението на часовни
ковата стрелка, докато с 
получи отчет по хоризон
талния кръг, равен на 
ъгъл р. При това положе
ние се трасира второто 
направление на ъгъла.

По-нататък се трасира по същия начин при второ положе
ние на теодолита (на зрителната тръба).

Ако инструментът има колимационна грешка, при трасиране 
на ъгъл при двете положения на кръга (на зрителната тръба) ще 
се получат точките С* и С".

а

Фиг. IX.1

228



Вярното положение (ОС) на второто направление на ъгъла, 
както е известно, ще се получи, като разстоянието между точки
те С  и С' се разполови и се отбележи точка С.

Трасираният ъгъл е освободен от влиянието на колимаци- 
онната грешка на теодолита.

2. Трасиране на ъгъл с повишена точност

Често пъти в практиката се налага да бъде трасиран даден 
ъгъл с точност, по-голяма от директната точност на инструмен
та. При такива случаи трасирането на ъгъла може да се извър
ши по следния начин:

Трасира се второто напра
вление приблизително.

След това ъгъл се из
мерва в няколко гируса и се 
намира точната му стойност.

По-нататък се изчислява 
разликата между проектния и 
измерения ъгъл AJS. Тази разли
ка следва да се прибави към 
измерения ъгъл, за да се полу
чи проектният, т. е.

Фиг. IX.2

Поради това, че А р не може да се трасира непосредствено 
върху местността, изчислява се ц (фиг. IX.2) по формулата

(/=ОВ1~~- (IX. 1)

и от точка В х перпендикулярно на правата 0ВХ се отмерва q. 
Ъгълът АОВ  ще бъде равен на проектния ъгъл р.

Точността на трасирания ъгъл зависи от грешките при ви
зирането и при отчитането по лимба, от инструменталните греш
ки и от влиянието на външните условия.

1Х.З. ТРАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНА ДЪЛЖИНА

В строителството твърде често се налага да бъдат трасира
ни върху местността проектни дължини. За да се трасира про
ектната дължина, изхожда се от определена точка и по дадено 
направление се отмерва хоризонтално дължина, равна на проек
тната.
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Както е известно, при измерването на дължини почти винаги 
се получава наклонено, а не хоризонтално разстояние. Необхо
димата дължина може да бъде получена само тогава, когато на 
измерената дължина се въведат редица поправки — за наклона на 
местността, за температурата и за неточност на мерния прибор.

Поправките трябва да се вземат пред вид в процеса на тра
сирането на проектните дължини, което затруднява и усложнява 
работата, особено при високоточни измервания. Поради това и 
тук може да се постъпи, както при трасирането на проектен ъгъл.

Върху местността се трасира и отмерва разстояние, приблизи
телно равно на проектното. Това разстояние се измерва с необ
ходимата точност, като се въведат и съответните поправки. След 
това се намира разликата между проектното и измереното раз
стояние, която се отмерва със съответния знак, за да се получи 
на терена точната проектна дължина.

Трябва да се има пред вид, че при отлагането върху мест
ността на проектните разстояния поправките за наклон, температура 
и неточност на мерния прибор имат знаци, обратни на тези при 
измерването на дължини. При измерването на дължини, ако дъл
жината на мерния прибор е по-голяма от неговата номинална 
стойност, необходимо е да се въведе поправка със знак плюс. 
При отлагането на проектна дължина със същия прибор поправ
ката трябва да бъде със знак минус. Ако дължините се измер
ват върху наклонена местност, трябва да се въведе поправка със 
знак минус.

При отлагане на проектно разстояние поправката трябва да 
бъде със знак плюс.

Пример. За трасиране на цех трябва да се отложи дължината на една от 
неговите оси, равна на *350 т .  Поправката за наклон е изчислена по формулата

л /  =  _ . . ( ,5. _  /(1 (IX.2)
21 8I3

и е равна на +14,3 cm ;

J0= + 2 0 ° ;  t -  + 10" ; поправката на температурата А//, изчислена по фор
мулата

(IX.3)
е равна на 3,0 cm
и поправката за неточност на мерния прибор е + 3 ,4  cm.

Общата поправка ще бъде

1 —14,3+3,4+3,0--20,7 cm.

Следователно върху местността трябва да се отложи 250,207 гп.

За отлагане върху местността на проектни дължини се из
ползуват в зависимост от необходимата точност стоманени и ин- 
варни мерни прибори, оптически далекомери, малки светлодалеко- 
мери и др.
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IX.4. ТРАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ВИСОЧИНИ

Трасирането на проектната височина на точка се извършва 
от реиер, разположен близо до нея, като се използува височината 
на хоризонта на инструмента.

Нека приемем, че е дадена проектната височина Нр на точ
ка Р.

За трасирането на Нр се поставя нивелирът между точка 
R и точка Р (фиг. IX.3) и се определя височината на хоризонта 
на инструмента

H X = HR +  a, (IX.4)

където Н% е височина на репера,
а — отчет по латата, поставена върху репера.

За да се постави точка Р на проектна височина Н р , необхо
димо е предварително да се изчисли отчет 6.

От фигурата се вижда, че

Ь =  Нх — Нр . (IX.5)

След изчисляване на отчета b латата се поставя върху точ
ка Р> повдига се или се смъква дотогава, докато се получи от
чет по средната нишка, равен на изчисления Петата на латата 
ще бъде на проектната височина.

Проектната височина понякога се отбелязва с хоризонтална 
черта на стената на сграда, разположена наблизо.

IX.5. ТРАСИРАНЕ НА ЛИНИЯ И РАВНИНА С ДАДЕН НАКЛОН

Трасирането на л и н и я  с д а д е н  н а к л о н  се налага при 
вертикална планировка на земната повърхност, при строителство
то на пътища, железници и канализационни мрежи, а също така 
при монтажни работи в строителството и т. н.
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Да приемем, че трябва да се трасира от точка А към точ
ка В  (фиг. 1Х.4) линия с наклон L

По дадените разстояние и наклон се изчислява проектната 
височина на точка В  и се трасира по начина, изложен в т. IX.4.

гт ̂  
I I\ Iч

Фиг. IX.4

След това нивелирът се поставя така, че два от подравнителните 
му винтове да бъдат успоредни или перпендикулярни на линия
та АВ. Наклонява се зрителната тръба с подравнителните винто
ве или с елевационния винт, докато отчетът по латата, поставе
на в точка Ву се изравни с височината J  на инструмента.

При това положение визирната линия става успоредна на 
проектната линия. Ако искаме по-нататък да трасираме подробни 
точки по проектната линия, поставя се латата по линията, по
вдига се или се смъква дотогава, докато се получи отчет, равен 
на отчета в крайните точки А и В.

При трасиране на значителен брой подробни точки върху 
проектната линия и ако не е необходима голяма точност, обик
новено се използуват три визирки с еднаква дължина (фиг. IX.5).

Опорните визирки, поставени в точка А и В, определят ли
нията А ХВ Ъ която е успоредна на проектната АВ. По тази ли
ния на око се поставя подвижната визирка, основата на която 
фиксира положението на точка С, която лежи на проектната ли
ния АВ.

По аналогичен начин се трасира и п р о е к т н а  р а в н и н а .  
Трасирането на наклонена равнина намира широко приложение в 
планировъчните работи на строителната площадка. След при
ключване на строителството на основните обекти територията 
около тях подлежи на подравняване; на местността се дава 
един или друг наклон, за да се отвеждат повърхностните води 
или по други съображения.
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За трасирането на наклонени равнини се използуват няколко 
начина.

Например ако трябва да се трасира равнина с голям наклон, 
може едновременно да се приложи теодолит и нивелир.

Да приемем, че трябва да се трасира площадка с размери 
50x60  гп, с наклон 0,05 от страната MQ към страната N P  
(фиг. IX.6).

Нека приемем, че височината на точка М  е равна на 183,25 т 
и е пренесена върху местността.

Трасирането се извършва, както следва.
Построява се квадратна мрежа (обикновено с теодолит) със 

страни 10 ш, като за изходна база се използува страната 
M N — 60 ш. След това нивелирът се поставя на точка М, измерва 
се височината му и по ли
нията MQ се нивелират 
колчетата, поставени по вър
ховете a, b, с, d  и Q на 
квадратите. При това кол
четата трябва да се заби
ват на такава височина, 
че отчетите на латата, по
ставена върху тях, да бъ
дат равни на височината 
на инструмента.

По-нататък се намира 
височината на точка N, 
изчислена по следния на
чин :

HN=  183,25-0,05 X 60 =
=  180,25 m.

След това нивелирът се поставя между М и N и се траси
рат както точка N, така и точките а\ b\ с\ d! и Р . Подробните 
точки от мрежата се трасират, както е показано на фиг. IX.5.

Ако по теренни причини (голям наклон) е затруднено траси
рането с нивелир, може да се използува и теодолит.

N

а'

д'

с '

dJ

/77 П Е___ I... J
1
1
i

0 , 0 5 / 0 0 0

■

1

\ — _____

i

Г 1,4 -•*

1
i
iji
i

£

т* п* р ' f  s' <Z

Фиг. IX.6
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В тези случаи за трасировката могат да се използуват също 
така и визирки.

Ако разликата във височините на точките М и N не е го
ляма и наклонът на проектната

М
Раз/;оА8шме 1
/ 7зЗ/7а5//имеАяи/77е

Q
Фиг. IX. 7

клонява визирната тръба, докато

равнина позволява трасирането 
да се извърши с нивелир, 
може да се приложи още и 
следният ничин.

Поставя се нивелирът в 
точка Ь (фиг. IX.7) така, че 
единият подравнителен винт 
да бъде разположен по ли
нията bb\ а другите два — 
по линията MQ, като се 
предполага, че проектната ви
сочина на точка Ь е траси
рана.

Поставя се лата върху 
точка Ь\ височината на която 
е също така предварително 
трасирана. С помощта на 
подравнителния винт, разпо
ложен по линията ЬЬ\ или
с елевадионния винт се на- 
се получи отчет по латата,

равен на височината на инструмента. При това положение визир
ната ос е успоредна на проектната равнина и по начина, указан 
на фиг. IX.4, се трасират подробните точки от линията bb\

1X 6. НИВЕЛИРАНЕ НА ПЛОЩИ

За вертикалното планиране на летища, строителни площадки, 
игрища и други е необходимо да бъде изобразен релефът на 
терена. В зависимост от характера, формата и големината на 
обекта, който ще се планира вертикално, теренът може да бъде 
изобразен чрез профили, квадратна мрежа или разхвърлени точки.

Първият начин — чрез профили, се прилага, когато трябва 
да се изобрази теренът на дълга и тясна ивица — например 
улица, път, жп. линия и др. В този случай по ивицата се полага 
полигон, на който се измерват ъглите и дължините. На този по
лигон се измерват надлъжният профил и голям брой напречни 
профили, височинно свързани с надлъжния профил (фиг. IX.8). 
По тези профили се определят височините на характерните 
точки и разстоянията между тях. Така определените точки се 
нанасят в подходящ мащаб, като се надписват и надморските им 
ви-очини. По този начин се получава к о т и р а н  план.
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За да се изобрази теренът на строителни площадки, площа
ди и други обекти с неголям и еднообразен наклон, широко 
приложение в практиката намира нивелирането чрез квадратна 
мрежа.

//агф . лрйфш м
. vчч 2

V

*\ 1

\

\

*
I

4-

*
\

*
i

' '  //смеля наЗльмен лрофхл

ги
ч Ю
-V

\
\

L

Ч v
7- - 'V.

Фиг. IX.8

При този начин взаимното положение на точките от терена 
се определя от квадратната мрежа (фиг. IX.9) със страни 5, 10 
или 20 ш, а по височини чрез геометрична нивелация, като се 
прилага начинът на нивелиране с подробни точки („в средата1*) 
от няколко станции.

Квадратната мрежа се трасира на терена с помощта на тео
долит или инструмент за отмерване на прави ъгли. Точките от 
мрежата се означават на терена с колчета. След като приключат 
полските измервания и се изчислят височините на върховете на 
малките квадратчета, мрежата се нанася в подходящ мащаб, ка
то под номера на всяка точка се записва съответната височина, 
закръглена до сантиметър.

От така нанесените точки чрез интерполиране се получават 
теренните хоризонтали. Височината на сечението се избира 10, 
20, 25 или 50 сш в зависимост от целта, за която ще се използува 
алощната нивелация.

Също така върху топографски планове с хоризонтали могат 
да се построят мрежи (съответствуващи на формата на строи
телния участък), като теренните коти на точките от мрежата се 
определят графически чрез интерполация от хоризонталите. Та
кава мрежа може след това да се използува също за вертикално 
планиране.
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Площна нивелация чрез разхвърляни характерни точки се
извършва в случаите, когато теренът е пресечен. За целта върху 
участъка се измерват (хоризонтален ъгъл, разстояние и превише
ние) известен брой точки, които най-добре ще очертаят релефа

D

Трасират
хЗаЗратш
мрежа

Граници т

Фиг. IX.9

*

Фиг. IX. 10

(фиг. IX.10). Взаимното положение на взетите точки в хоризон
тално отношение се определя както при тахиметрията, но вместо 
вертикален ъгъл се мери превишението. При по-голям обект се 
развива полигон, като върховете на полигона са станции, от кои
то се измерват подробните точки. За този вид нивелация се из
ползува нивелир с хоризонтален градуиран кръг. От нанесените
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мащабно и надписани с надморските си височини характерни 
точки се получава котиран план. Въз основа на него релефът 
може да се изобрази чрез хоризонтали.

1X7. ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Вертикалното планиране на терена е основен елемент от ин
женерното подготвяне, което има за цел да измени и организира 
земната повърхност с оглед изискванията на строителството и 
благоустройството на гражданските и промишлените съоръжения, 
населените места, пристанищата, летищата и др.

Проектните равнини или повърхнини трябва да осигурят 
правилно проектиране и строеж на всички подземни улични и 
вътрешноквартални мрежи и съоръжения, обслужващи комунал
но-битовите и производствените нужди на населението в жилищ
ните райони и на отделните предприятия в индустриално-про- 
мшплените зони. Освен това те трябва да осигурят възможност 
за оттичане на дъждовните и други повърхностни води извън 
територията на населеното място или строителната площадка, както 
и да създадат условия за удобно и безопасно движение по ули
ците и площадите и т. н.

Преобразуването на съществуващия релеф е свързано с из
копи и насипи, отводнителни и укрепителни работи и др. Висо
чината на насипа и дълбочината на изкопа във всяка точка на 
проекта характеризира стойността на работната височина. Поради 
това заключителната част на изчисленията при изготвяне на про
екта за вертикалното планиране се явява определянето на работ
ните коти по формулата.

А=//г — Нп, (IX.6)
където

h е работна височина;
Нт --- теренна височина;
Нп — проектна височина на същата точка.

По-долу ще бъдат дадени елементарни задачи за преобразу
ване на релефа на строителна площадка.

1. Проектиране на хоризонтална равнина
чрез квадратна мрежа

Най-често хоризонтални равнини се проектират при подрав
няване на терени за отглеждането на ориз. Подравняването на 
терена на басейните позволява да се намалява средната дълбочи
на на заливането и свързаното с това количество изразходвана 
вода. Обикновено при проектиране на хоризонтални площадки
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се поставя условие обемите на изкопа и на насипа да бъдат рав
ни. За да се реши тази -задача, необходимо е предварително да 
се извърши площна нивелация. Върху площадката се полага 
мрежа от квадрати (фиг. IX.11) и се нивелират върховете на

Фиг. IX. 11

квадратите. След това се пристъпва към проектиране на хори
зонтална равнина. Първо се изчисляват височините //'. на върхо
вете и се определят височините Н£ на центровете на всеки 
квадрат:

Н [ + Н ' 2+ Н \ + Н ' 2 Н \  +  2 Н г + Н \

н
Н '2+ Н '2+ Н 3+ Н '4 2 Н 'г+ 2 Н \

а

Н
Н  2~Ь Н 2 ~ \ ~ Н Jhf q 2 Н 4+ 2  Н  2

(IX. 7)
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По-нататък се определя средната височина на всички квад
рати, която е и проектната височина:

Я1+Я2+ . . . -\-Нп Z /yi + Z / / 2 + Z^/ 4 /tv
Д>=“ ----------------   = ------4я------------ ’ 0 Х 8 >

където
— сума от котите на ъгловите точки на квадратната 

мрежа;
£  Яо — сума от котите на точките, разположени по външ-

ната страна на мрежата без ъгловите точки; 
Z //4 — сУма от котите на всички вътрешни точки на

мрежата
За да се изчисли обемът на земните работи—насип и изкоп* 

трябва да се определят разликите между котата на проектната 
равнина и теренните коти на центровете на отделните квадратчета

hi =  Н0 -  Hi .

При hi >  0 знакът е + А/ , което значи, че при съответната 
точка трябва да се направи насип с височина hi , при А, <  G 
знакът е —h i , т. е. прави се изкоп с дълбочина hi .

Обемът на земните работи във всеки елементарен квадрат е

V' =  hi a2, (IX.9)

където а 2 е площта на елементарното квадратче.
Обемът на изкопите за цялата мрежа е

Ги =  а 22 Аи> (IX .10)
а на насипите

а22Ан. (IX.11)

При 2 А„ =  2 Ан и V u ^ V H.

2. Проектиране на хоризонтална равнина чрез
теренни хоризонтали

При този начин за проектиране на хоризонтална равнина се 
извършват следните работи:

а. Изчислява се обемът на земните маси между два съседни 
хоризонтала (фиг. IX. 12). Хоризонталите пресичат масива хори
зонтално и го разчленяват на елементарни тела, които могат да 
се разглеждат като приблизителни цилиндри, конуси и др.
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Обемът на телата с приблизително цилиндрична форма се 
определя по формулата

(IX.12)

\N\

Фиг. IX .12

където Р( и Р.л [ са площите на горната н долната основа, опре
делена най-често с планиметър;

/г0 — височина на сечението на хоризонталите. 
Горната част на тялото, която наподобява на конус, се из

числява по формулата

Гк - - з • 1\  • (IX.13)

Обемът на масива Гм ще бъде равен на сумата от обемите 
на елементарните тела

i - п

V. 1' '  •
/ =1

б. От така изчисления обем VM се определя средната висо-
V

чина Нср=  ” » където Рс е сумата на отделните площи (ос-
i

нови). Така се определя нивото на търсената проектна равнина 
с балансирани земни маси.

3. Проектиране на наклонена равнина

За да се осигури оттокът на дъждовната вода, най-често 
площадките се проектират с даден наклон i. Ако например во
дата трябва да се стича по направление на X  (фиг. IX. 13), про-
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сктната височина на точките / , 2, 3 и 4 се дава или се приема 
равна на Я 0.

Проектните височини на точките в следващата успоредна ли
ния се изчисляват от наклона i и разстоянието d между двете

iX

/ 2 ? 4%

S 7 в

■/
--- ---- ■- ■ ■■ . 1Ги //

1
1

?3 7S /2

Фиг. IX.13

линии. Така че точките 5, 69 7 и 8 ще имат проектна височина 
/Y0-H‘rf; за точките, разположени в следващата успоредна линия, 
проектните височини ще бъдат H0-h2id и т. н.

Положението на проектната наклонена равнина понякога се 
дава с проектната височина на дадена точка Н0 и наклона i0 на 
стръмната права с посочен ъгъл а0.

В такъв случай най-напред се изчисляват наклоните ix и iy 
по осите X  и У  на квадратната мрежа. Тези величини се нами
рат по формулите

ix= i0 cosa0 и =  sina0. (IX.14)

Тогава превишенията по страните на квадратната мрежа ще
бъдат

hx= ix d и hy—iyd . (IX. 15)

С hx и hy се изчисляват по-нататък проектните височини на 
точките от строителната мрежа.
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IX. 8. С ТР О И ТЕ Л Н А  М РЕЖ А

Строителната мрежа намира широко приложение в практика» 
та за трасиране осите на постройки или група постройки и съо
ръжения. Тя представлява мрежа от квадрати или правоъгълници 
със страни, успоредни на основните оси на съоръжението; ако 
страните не са успоредни на осите, мрежата губи своето значение 
като мрежа за извършване на трасировките. С помощта на строи
телната мрежа значително се опростява изчислението и пренася
нето на проектните координати на точките от съоръжението върху 
местността. Освен това тя дава възможност да се трасират незави
симо отделните съоръжения и сгради. Тъй кат® осите за всяко 
съоръжение се трасират непосредствено от точките на строител
ната мрежа, не става и натрупване на грешки.

Проектирането на строителна мрежа се извършва върху ге
нералния план, на който са проектирани всички основни здания, 
пътища, подземна комуникация и др.

Едновременно с избора за направление на страните на квад
ратите (или правоъгълниците) на мрежата, т. е. направлението на 
координатните оси, трябва да бъде решен и въпросът за гъстота
та на точките от строителната мрежа. За голяма част от промиш
лените предприятия трасировъчните работи се извършват с дъл
жина на страна от мрежата 200 ш. В редки случаи,когато трябва 
да се трасира комплекс от много съоръжения, може да се използува 
мрежа със страни 100 ш. При проектиране на мрежата трябва да 
се има пред вид още и запазването на точките през време на 
строителството, т. е. да не попадат в зоната на землените работи.

След проектирането се изготвя трасировъчен чертеж на мре
жата, на който се вписват координатите на всички точки 
(фиг. IX. 14).

За начало на координатната система обикновено се приема 
югозападният ъгъл на мрежата.

За пренасяне на строителната мрежа върху местността пред
варително се трасира изходно направление. Ако на площадката или 
близо до нея съществуват инженерни съоръжения (например же
лезопътна линия, автомобилен път и т. н.) и те са нанесени на генерал
ния план, то от осите на тези съоръжения чрез отчетени от плана 
данни може да се трасира изходното направление. Най-често за 
трасиране на изходното направление се използуват точки от гео- 
дезическата (снимачната) основа.

На генералния план се подбират геодезически точки, разполо
жени в различни краища на площадката и близо до точки от 
строителната мрежа (фиг. IX.15).

След това по графичен път се определят координатите на 
тези точки в системата на строителната мрежа.

От координатите на точките от мрежата и геодезнческите 
точки по втора основна геодезическа задача се определят траси-
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ровъчните елементи S  и по които се трасира изходното на
правление на строителната мрежа върху местността.

Поради това, че координатите на точките са определени 
графически по генплана, точността на пренесеното направление

1QOQ
10

'<?
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800
■

j

2000
т

600
2000
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2000

200 100 1 200 200 П

гооо
$20

2200

&?2
2400

%
1600

В,Г£-1/

2806 
: 26

Фиг. IX .  14

ще бъде 0,2—0,3 mm в мащаба на плана. Това няма съществено 
значение, тъй като тази грешка ще предизвика изместване на 
целия комплекс, без да се нарушават разстоянията между отдел
ните съоръжения.

При разширение или реконструкция на предприятия този на
чин за трасиране на изходно направление не може да се приложи, 
тъй като не е допустимо изместването на новоизграждащите час
ти по отношение на съществуващите.

В тези случаи строителната мрежа се трасира като продъл
жение на старата мрежа.

Ако не са запазени точките от старата мрежа, трябва да се 
продължат осите на изградени цехове или други основни съоръ
жения, с които технологически е свързано новото строителство 
и от тези оси да се трасира строителната мрежа.

При трасирането на изходното направление измерванията се 
извършват с точност 1:1000—1:2000.

След като се трасира изходното направление, пристъпва се 
към подробното трасиране на строителната мрежа.
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В практиката се прилагат главно два начина: осов и чрез ре
дуциране.

Първият начин се основава на двете взаимно перпендикуляр
ни изходни направления. Поради това, че изходните направления

Фиг. IX. 15

АВ  и АС (фиг. IX.16) са трасирани с малка точност, ъгъл ВАС 
може да се различава значително от правия ъгъл.

Измерва се този ъгъл в 2 — 3 гируса и след това се изчисля
ва разликата между проектния и измерения ъгъл:

zl p=100g—р, (IX.16)

С по половина отклонение се поправя едното и другото на
правление :

S c - Л С - ^ - .2 р  2  р

Новите точки Вг и С' се фиксират и по направленията А В Г и 
АСГ се отмерват приетите дължини на мрежата. Измерванията се 
извършват с точни прибори, като се вземат пред вид всички по
правки.

В крайните точки M N E  и О се отмерват прави ъгли и по 
периметъра се измерват също така дължините на мрежата. Под 
влияние на ъгловите и дължинните грешки ъглите в точките F, К ,
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в

Фиг. IX.16

L и Р  ще се отклоняват от правия ъгъл, а страните на мрежата — 
от приетите дължини. Ясно е, че тези отклонения характеризират 
точността на измерванията. Те се намаляват, като се разместят 
близките точки от мрежата. По този начин се получават четири 
основни полигона с трасира
ни ъгли и дължини. По-на
татък по тях се прокарват 
останалите основни полигоно- 
метрични ходове, изравняват 
се и накрая се изчисляват 
окончателните координати на 
основните точки от мрежата.

След като се трасират 
основните полигони, мрежата 
се сгъстява по аналогичен 
начин. Координатите на за
пълващите точки се изчисля
ват чрез полигони, които се 
включват в точки от основ
ните полигони. Тези полиго- & 
ни също така се изравняват.

При малки площадки 
строителните мрежи се тра
сират с висока точност. Из
числените координати на точките от мрежата се различават не
значително от проектните. Ако обаче мрежата е голяма, могат 
да се получат значителни отклонения на точките от проектно
то им положение.

Когато разликите в координатите са равни на 5 cm и повече, 
при трасирането на отделните съоръжения от строителната мрежа 
трябва да се използуват изчислените координати, а не проектните.

Трасирането на строителната мрежа по осовия метод при 
малки строителни площадки може да се извърши още и по след
ния начин (фиг. IX.17)

Поставя се теодолитът в точка 0  и се трасират прави ъгли 
HOD* и AOD*f при двете положения на вертикалния кръг. След 
това разстоянието Dr—D" се разделя на две и по този начин се 
намира точка D . По същия начин се намира и направлението ОС. 
По линията ОА , ОВ, ОС и 0D  се отмерват страните на квадрати
те или правоъгълниците. Така се намират крайните осови точки 
/1, В, С и D. На тези точки се отмерват прави ъгли по описания 
начин и като пресечни точки се получават върховете EyF,Q 
и 7/. По-нататък се извършва сгъстяване на мрежата.

Трябва да се изтъкне, че осовият метод е подходящ само 
при малки площадки или в тези случаи, където не се изисква го
ляма точност в трасировъчните работи и разлика от 3 до 5 cm меж
ду изчислените и проектните координати може да се пренебрегне.
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За практиката е много удобно строителната мрежа да се 
трасира с такава точност, че разликите в координатите да не оказ
ват влияние на резултатите от трасировъчните работи.

фиг. IX.17

2 0 7 р е О

ZOO

У>,=85°31'2?'12 
2 7 0 °  0 1 4 8 207

2 D ?  р е асп

%=89*40*53п/  
____________L

263*57*09"

Ю 3 р г< ?

202 2.03

Фиг. IXД8

Такава точност в трасиране на мрежата може да се осигури 
по метода на редуциране, който се състои в следното.

Мрежата се трасира с точността на обикновен теодолитен ход, 
като точките се фиксират с временни знаци. Временните знаци е 
удобно да се поставят на 2 - З т  от проектното положение на 
точките. След това по един от начините — полигонометрия или
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триангулация, се определят с висока точност координатите на
временните точки.

Получените координати се сравняват с проектните и се опре
делят елементите на редукцията.

За по-добро изясняване на въпроса да разгледаме следния 
пример:

Да приемем, че са изчислени координатите на точките 201, 202 и 203 (фиг. 
IX. 18) по един от точните начини. След изравнението на мрежата се съставя 
недомост на координатите от мрежата (табл. IX.1)

Т а б л и ц а  IX. 1

№ на точките
Изчислени координати, m Проектни координати, m

Ц t/v

201
202
203

395.162
397,996
398,084

2600,140
2800,013
3000,102

400.000
400.000
400.000

2600,000
2800,000
3000,000

След това се изчисляват елементите на редукцията S  и а по формулите

tg * Уо
о

Уо ■о
sin а cos а

По-нататък, както е показано на чертежа, се изчислява трасировъчният ъгъл 
Ф като разлика на съответните посочни ъгли.

Точността на редуцираните точки може да се изчисли по формулата

W2 =/и2 -j-S~р s
m2p

2 ~h *п%изх (IX.17)

при т$ - ± 2 mm; /п^==±Г;  S ^ 2 m ;  получаваме

изх
)

(IX.1 8

От получения резултат се вижда, че грешката на редуцираните точки зави
си главно от точността на кординатите на временните знаци, определени чрез 
триангулация или полигонометрия.

IX.9. СГЪСТЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ СТРОИТЕЛНАТА МРЕЖА

Сгъстяване на мрежата се извършва както при нейното тра
сиране, така и в процеса на строителството.

Така например, ако мрежата трябва да се трасира със стра
ни на квадратите 100 гп, не е целесъобразно да се определят ко
ординатите на всички върхове на квадратите по някой от точ-
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ните методи, тъй като това ще доведе до значително увеличава
не на обема на полските работи и до снижаване на точността 
на мрежата поради малките дължини на страните. Ето защо най- 
напред се трасират върховете на квадрати със страни 200 гп, а

след това се сгъстява мрежата.
Твърде целесъобразно е сгъстя

ването да се извърши чрез направле
ния (створове). Същността на метода 
се състои в следното.

Нека приемем, че точките А, Ву 
С и D  са върхове на квадрат със 
страна 200 m (фиг. IX. 19).

Трябва да се трасира връх Е  
на 100-метров квадрат. В точките А  
и В се поставя теодолит, а в точки
те С и D — визирна марка. Пресеч
ната точка на направленията АС и 
BD  представлява точка Е. По съ
щия начин се намира и точка N.

Практиката показва, че методът 
на направленията (створовете) осигу
рява висока точност и голяма произ
водителност.

В процеса на строителството 
част от точките на строителната 
мрежа се унищожава. Освен това 
постройките и съоръженията нару

шават видимостта между запазените точки, което затруднява 
трасировъчните работи. Поради това се налага да се възстановя
ват унищожените и да се поставят нови точки, което също мо
же да стане по описания вече начин.

Фиг. IX. 19

IX 10 НАЧИНИ ЗА  ТРАСИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ

В зависимост от типа на съоръжението, необходимата точ
ност и местните условия главните оси на съоръжението може 
да се трасират по различни начини: чрез полярни или правоъгъл
ни координати, чрез линейни или ъглови засечки, както и чрез 
„затворен“ триъгълник.

1. П о л я р е н  н а ч и н .  Той се прилага с успех за трасиране на 
съоръжения с кръгло очертание, когато дължините се измерват 
от центъра, а ъглите от някоя ос. Също така полярният начин 
намира приложение и при изготвяне на изпълнителна снимка на 
съоръжението. Същността му се състои в следното:
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Да приемем, че трябва да се трасира върху 
нията А В  от полигонометричните точки 2 и 4 
които са известни координатите.

местността ли- 
(фиг. IX.20) на

Фиг. JX.20

Координатите на точките А и В се дават в проекта. За тра
сирането им е необходимо да се изчислят трасировъчните еле
менти S  и Стойностите на  ̂ и S  се намират по изучените ве
че начини:

4  У А ~Угtg 0C2t A =  -----------»
%А - Х 2

(IX.! 9)

У А -У  -2 Х л  — X.

S l l l a ,   ̂ COS 4
(1Х.20>

Тъй като а2,3 и а4,3 са известни от трасировъчната основа 
тогава

(IX.21)

IIo тези данни с помощта на теодолит и лента или ролетка 
могат да се трасират върху местността точките А и В* Тъй като 
точките А и В определят линия, която може да бъде ос на съ
оръжение, за контролиране на трасировъчните работи следва да 
се измерят ъглите у и ф и дължината А В.

Точността на пренесената върху местността линия АВ  играе 
важна роля в трасировъчните работи.

Ако линията АВ  представлява ос на съоръжение, от нея по- 
нататък ще бъдат трасирани и другите части на съоръжението 
и нейната грешка ще се отрази и на тях. Върху точността на 
трасираните точки А  и В оказват влияние следните източници на 
грешки:

1) трасиране на проектните ъгли W ;
2) центриране и редукция ( т ц, /яр).
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3) трасиране на проектното разстояние {nis)\
4) изходни данни ( т и);
5) фиксиране (//гф).
Като се вземе пред вид, че посочените източници на грешки 

дейетвуват независимо един от друг, общата грешка в положе
нието на точка, трасирана по полярния начин, ще бъде

т
1  * +  ( т  )г •s'+ < Р + Ч -

(IX.22)

2. Чрез правоъгълни координати. Този начин намира при
ложение при положена строителна мрежа, в координатната сис
тема на която се дават и проектните координати на всички точ
ки от съоръжението. За да се трасират точките, необходимо е 
отмерване на прави ъгли и разстояния, които се получават като 
разлика в координатите. За по-голяма яснота да разгледаме 
следния пример.

На фиг. IX.21 се дава строителна мрежа със страни на ква
драта 200 ш. Трябва да се трасира съоръжение с надлъжни оси 
А — А и — Б  и напречни оси / — / и 2 - 2  при следните про
ектни координати (табл. IX.2).

Т а б л .  г х .2
11

Точки
111

-vf m 1
!

у, m

АЦ 425,00 280,00
А/2 425,00 465,00
БИ 475,00 280,00
Б/2 475,00 465,00

От проектните координати се намира дължината на сграда- 
та а = 465,00 -  280,00=185,00 m и ширина 6 = 475,00-425,00 = 
= 50,00 ш.

Трасирането върху местността се извършва по следния начин:
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Теодолитът се поставя на точка Р, ориентира се по линията 
Pq (по ос у) и с лента се отмерва 280,(Ю —200,00=80,00 ш; по
лучава се точка т. По същото направление от точка q се от
мерва разстоянието 465,00—400,00=65 m — получава се точка п.

След това теодолитът се 
пренася в точка т> ориенти
ра се по линията тР  или mq 
и се отмерва прав ъгъл. По 
издигнатия перпендикуляр се 
отмерва дължината 425,00—

400,00=25,00 т .  Така се

Фиг. IX.‘22

А С

получава точка AIL
По аналогия се трасират 

и останалите точки.
Вследствие влиянието на 

грешките на терена ще се 
получат т' и А /Г  (фиг. IX.22).

Върху точността на точ
ките, трасирани чрез право
ъгълни координати, оказват 
влияние следните основни из
точници на грешки:

1) отмерване на коорди
натните разлики (jтдх, ttuy);

2) трасирането на прав 
ъгъл {nifi);

3) центриране и редук
ция (шц,/Яр);

4) фиксиране на точката
(т ф );

5) грешки на изходните данни ( т и).
Общата грешка в положението на трасираната точка чрез 

правоъгълни координати ще бъде равна

Фиг. IX.23

т
)2м + < р+ « 4 (IX.23)

Лу ' \ р

От формулата се вижда, че грешката ще бъде по-малка при 
малки перпендикуляри, тъй като влиянието на грешката в ъгло
вото измерване се намалява.

3. Чрез права ъглова засечка. Този начин се прилага в 
случаите, когато не е възможно непосредственото измерване на 
дължини поради теренни или други причини.

За трасиране на проектната точка С (фиг. IX.23), координа
тите на която са дадени в проекта, е необходимо да се изчис
лят ъглите и Ъглите се трасират с теодолит при двете по
ложения на вертикалния кръг. Страната А В служи за база на за- 
сечката. Тя представлява страна от трасировъчната основа.
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Ако се пренебрегне влиянието на грешките от изходните 
данни, за определяне точността на трасираните точки чрез пра
ва ъглова засечка може да се използува формулата

т а ,----------
тс =  +  - - у /а -Ч -й 2. (IX.24)

— р sin "х

За да се изчисли средната квадратна грешка на определяна
та точка, ъглите и дължините от (IX.24) могат да бъдат отче
тени графически от плана.

4. Чрез затворен триъгълник. За да се повиши точността на 
трасираната точка чрез права засечка, прилага се начинът на за
творен триъгълник. При него, след като се трасира точка С вър
ху местността, от опорните точки А и В се измерват втори път 
ъглите и jj2 с повишена точност.

След това се измерва и третият ъгъл. Ако сумата на трите 
ъгъла се отличава от 200й, несъвпадението се разпределя по ра- 
вно на трите ъгъла и с поправените ъгли се определят коорди
натите на точка С.

Сравняват се получените координати с проектните и с раз
ликите се коригира трасираната точка.

1X.I1. ТРАСИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

За да се трасират промишлени съоръжения, данни се вземат 
от работните чертежи на проекта. Въз основа на тях се изготвят 
в произволен мащаб схематични чертежи, на които се нанасят 
най-близко разположените до обекта точки от строителната мре
жа с техните координати, осите на съоръжението с проектни ко
ординати или с разстояния до страна на мрежата.

На чертежа се дават също така и размерите на съоръжение
то. Основните оси на съоръжението се трасират от точките на 
строителната мрежа главно чрез правоъгълни координати.

Осите на съоръжението трябва да бъдат трасирани една 
спрямо друга с грешка от порядъка на ±  1—2 шш. За да се 
осигури такава точност, по периметъра на съоръжението се из
гражда така нареченото шнурово скеле, което създава благопри
ятни условия за линейни измервания и за фиксиране на трасира
ните оси.

Шнуровото скеле се проектира върху генералния план, като 
страните му се разполагат успоредно на осите на съоръжението 
(фиг. IX.24). Разстоянието между външната страна на фундамен
та и шнуровото скеле се определя така, че последното да не 
попадне в зоната на земните работи.

Скелето може да бъде непрекъснато (плътно) и прекъснато 
(по направления).
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ШнурЛ/р
схелг

С&ярб
жени?

Фиг. IX.24

Ако скелето е непрекъснато, през 3 m по целия периметър 
на съоръжението на прието разстояние от осите се забиват стъл
бове, главите на които се поставят на еднаква височина. След 
това към коловете се заковават хоризонтално поставени дъски 
(фиг. IX.25).

Шнуровото скеле по 
направления се състои от 
отделни стълбове, които 
два по два определят по
ложението на някоя ос 
(фиг. IX.26).

След изготвяне на 
шнуровото скеле и траси
ране на основните оси 
следва нанасянето им вър
ху него. За тази цел тео
долитът се центрира при
мерно на точка А/1 (фиг.
IX.27), насочва се към Л/8 
и по продължението на 
това направление се отбе
лязва с гвоздей върху 
горната част на дъската 
точка а2. След това тръ
бата се обръща през зенита и се отбелязва точка ах. По анало
гичен начин се трасират върху скелето точките ти n v пг, dx 
и d

Фиг. IX.25

За контрол по скелето се извършват линейни измервания 
лежду гвоздеите с лента или компарирана стоманена ролетка със 
'пелня квалпятна гпешка от 1:10000 до 1:25 000. В поопеса на
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измерването трябва да се имат пред вид поправките за компари- 
ране и температура. Ако сумарната стойност на тези поправки 
надвишава 0,5 гшп на едно полагане на мерния прибор, целесъ
образно е с помощта на линийка да се въвежда поправка при 
всяко полагане на прибора.

Фнг. IX.27

Ако сумарната грешка е по-малка от 0,5 шш,корекции могат 
да се правят след няколко полагания. Разликата между проект
ните и измерените дължини не трябва да надвишава +  1 шш. 
В противен случай трябва да се извърши известно разместване 
на набелязаните оси така, че да се разхвърли на близките раз
стояния.

От фиксираните върху скелето основни оси се нанасят и 
спомогателните оси 2—2, 3—3 и т. н. чрез измерване с ролетка. 
По-нататък между гвоздеите се опъват жици, които съответству- 
ват на осите.

Пресечните точки на жиците представляват и пресечници на 
осите. С помощта на отвеси тези точки се трасират върху те
рена.

В процеса на строителните работи част от скелето се уни
щожава. Поради това основните оси се определят с по две точ
ки от двете страни на сградата извън шнуровото скеле. След 
като бъде завършен нулевият цикъл, на външните и вътрешните 
страни на стените на зданието по целия периметър се нанасят 
трасировъчните оси и нулевата височина. Нанесените на външни
те стени оси се наричат базови оси. От осите, нанесани на вът
решните стени, чрез измервания с ролетка се определя проектно
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то положение на технологичното, подемно-транспортното и друго 
обзавеждане.

Осите се пренасят с помощта на теодолита, поставен на 
единия край на оста и ориентиран по точката, разположена в 
другия край на оста.
Осите се фиксират с черти.

Нулевата височина се 
пренася с помощта на ни
велир по обикновените на
чини— чрез височината на 
хоризонта на инструмента.
Хоризонталната равнина, 
която минава през точка 
с нулева височина, се на
рича нулев хоризонтал.
Нулевият хоризонт служи 
за определяне върху из
граждащата с е сграда
проектното положение на 
пода, вътрешната комуни
кация и др.

След изграждане на 
нулевия цикъл за трасира
нето на основните оси на 
съоръжение се използуват 
други начини. Сега в прак
тиката се прилагат мето
дите : чрез наклонен лъч 
(с помощта на теодолит) 
и чрез вертикален лъч (с 
помощта на з е н и т-п р и- 
бор).

Изборът на метода 
зависи от етажността на Фиг. JX.28
зданието, конструктивните
особености, начина на монтаж и размера на строителната пло
щадка.

Първият метод — чрез наклонен лъч  — осигурява непосредст
вено трасиране на осите на всеки етаж на сградата. За тази 
цел теодолитът се поставя на точка, предварително трасирана 
по направление на оста, примерно точка 5 (фиг. IX. 28).

Насочва се визирната ос на базова точка 4. След това при 
затегнат алидаден винт оста се пренася при двете положения 
на тръбата на съответния етаж.

Този метод има и някои недостатъци, например с увели
чаване на етажността наклонът на зрителната тръба се увеличава.
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При голям наклон на зрителната ос работата с инструмента се 
затруднява.

По втория начин на трасиране — чрез вертикален лъч — оси
те се пренасят от етаж на етаж с помощта на зенит-прибор.

За целта, след като се приключат строителните работи на 
нулевия цикъл, на пода на първия етаж се трасират б а з и с н и  
т о ч к и  (фиг. IX.29).

От тях се измерват по-късно разстоянията до съответните 
оси на съоръжението.

Пренасянето на точките в по-горните етажи може да се осъ
ществи само ако са оставени отвори на плочите по етажите 
(фиг. IX.30).

Трасирането се извършва по следния начин: зенит-приборът 
се центрира примерно на точка 1. Над отвора се поставя про- 
зрачна пластинка 2, върху която се проектира точка L

Приборът осигурява точност f- 2  mm на проектирана точка 
на височина 100 т .

В някои случаи при изграждането на надземната част на 
сгради и съоръжения се налага да се пренасят и п р о е к т н и  
в и с о ч и н и .  Един от начините за пренасяне на височини е чрез два 
нивелира и висяща ролетка (фиг. IX.31). Отчетите по ролетката 
се извършват едновременно с двата нивелира. При това ролетка-

1

R

Фиг. IX.31
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та трябва да бъде неподвижна. Ог фиг. IX.3 1 се вижда, че висо
чината на точка Л1 е равна:

Я м  =  HR -Ya-\-(c—d)—e. (IX.25)
Поетажно пренасяне на проектни височини се извършва при 

монолитно строителство. При изграждане ка сгради с готови 
елементи, размерите на които са известни, не с необходимо да 
бъдат трасирани проектни височини.

Зенит-прибор

През последните няколко години при строителството па високи сгради и 
съоръжения широко приложение намират оптическите прибори» наречени зенит- 
прибори (оптически зенитен отвее). Със тях се пренасят координатите от един  
монтажен хоризонт на друг и се проверява всртикалността на изградени кон
струкции. За тази цел инструментът се центрира над дадена точка и чрез ком
пенсатор зрителната му ос се насочва вертикално нагоре. Проекцията на даде
ната точка се отбелязва най-често върху прозрачна плоча с квадратна мрежа.

8
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•  / v.o.e/v/

Фиг. IX-31а

Такъв прибор (PZL) е изработила фирмата „Карл Цзйс* (фиг IX.31 а). 
Оптическата схема на прибора е показана на същата фигура. Увеличението на 
зрителната тръба е 31,5 пъти. Приборът е снабден със стъклен лимб с точност 
н а с т и л а н е  с микроскоп i l c.
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Центрирането на прибора се извършва с оптически отвее. При височина 
;\о 100 m средната квадратна грешка в построяването на вертикална линия е  

1 mm. При работа с PZL е необходимо през плочите на сградите да се оста
вят малки отвори. Приборът се центрира над нзходната точка и след това се  
визира вертикално. На монтажния хоризонт се построяват специални конзолни 
марки. върху които се проектира вертикалната линия.

На фиг. IX.3I а са означени: 1 —  защмтно стъкло на обектива; 2  — кор
пус ; 3  — окуляр; 4 — винг за фокусиране ; 5  —  окуляр за отчитане но лимба; 
б  — огледало за осветяване на лимба ; 7 —  затегателеп винт; 8  —  микрометрен 
винт; 9  —  носач.

IX.12. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ (ТРАСИРОВЪЧНИ) РАБОТИ 
ПРИ МОНТАЖ НА СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ

Темповете и ритмичността на строителното производство в 
много случаи зависи от точността на изготвянето и на монтажа 
па елементите на конструкциите. Поради това, преди да започне 
монтажът на сглобяемите бетони и стоманобетонни конструкции, 
е необходимо д а  се п р о в е р я т  т е х н и т е  р а з м е р и .

Осите и проектните хоризонти се определят и трасират пре
ли монтажа на конструкциите. Най-напред се трасират осите и 
страните на фундаментната подложка (чашката). По надлъжните 
(АА, ББУ ВВ  и т. н.) и напречните {1— 1, 2 —2, 3 —3 и т. н.) оси 
л|>иг. IX.32) се опъват метални жици и в пресечните им точки 
с помощта на отвее се проектират центровете на подложките.

("лед това се съвпадат тези точки с центровете на дървените 
рамки (шаблоните) на подложките и страните на рамките се 
ирнентират по направление на осите. По-нататък следва монтира
нето на фундаментните блокове.
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След като се поставят блоковете, с помощта на теодолит, 
станциониран в единия край на оста и ориентиран по точка, раз
положена в другия край, се трасира оста върху повърхността на 
всички фундаменти, като се фиксира нейното положение с черти 
върху вътрешните стени на чашката. Едновременно с това се прове
рява и дъното на чашката по височина чрез нивелация.

От практиката е установено, че отклонението на проектната 
височина не трябва да надвишава 20 mm.

IX.13. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ ПРИ МОНТАЖА
НА КОЛОНИ

От точното поставяне на колоните по положение и височина 
зависи до голяма степен и стабилността на зданието.

Ето защо при монтажа на колони се придава голямо значе
ние на геодезнческите работи.

Преди монтирането е необходимо на колоните в долната и 
горната им част да бъдат нанесени монтажни резки или черти,

които да съвпадате гео
метричната им ос. При 
монтажа колоните се 
поставят в чашките та
ка, че чертите им да 
съвпадат с чертите на 
чашката (фиг. IX.33). 
След това се проверява 
тяхната вертикалност с 
два теодолита от две 
станции, които се изби
рат така, че визирната

Р , ,  * ос да бъде перпендику-
j /  /  лярна на стените на ко-

I /  лоните.
^ Теодолитите трябва

да бъдат добре прове
рени и поправени, за да 

f може да се работи са-
 i А мо в едно положение

на вертикалния кръг. 
След станционирането 

визирната ос се насоч
ва в долната черта на колоната, а след това —- в горната.

При несъвпадение на двете черти колоните се поправят. Та
ка се проверяват крайните колони във всеки ред. Междинните 
колони могат да се проверят по следния начин:

Фиг. IX.33
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Трасира се линия, успоредна на оста на колоните (фигЛХ.ЗЗ). За 
иелта от осовите черти на крайните колони под прав ъгъл на оси
те по пода се отмерва разстояние а, равно на 50 или 100 cm. Над 
една от така получените точки (например Л) се поставя теодо
лит и визирната линия се ориентира по линията А А \  която е 
успоредна на оста на колоните. След това се поставя лата на 
всяка колона така, че нулата на латата да съвпада с горната 
черта на колоната, а самата лата да е перпендикулярно на оста. 
Отчетът по латата трябва да бъде съответно 50 или 100 cm.

Отклонението на отчетите от а представлява отклонението 
на колоните от вертикалата.

IX 14. ТРАСИРОВЪЧНИ РАБОТИ ПРИ МОНТАЖ
НА ПОДКРАНОВИ ГРЕДИ

В промишленото строителство намира широко приложение 
монтажът на сглобяеми стоманобетонни подкранови греди. Пора
ди това, че върху гредите се поставят подкранови релси, се на-

Фиг. IX.34

лага трасировката да бъде извършена с висока точност както в 
хоризонтално, така и във вертикално отношение. Преди монтира
нето на подкрановите греди на земята се трасират осите на под- 
крансвия път a — а\ b — b* (черт. IX.34).
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С помощта на компарирана стоманена рулетка щателно се 
проверява разстоянието I между трасираните оси. След това при 
двете положения на вертикалния кръг осите се трасират върху 
конзолите на крайните колони, като се отбелязват с черти. По- 
нататък се опъва жица между чертите на крайните колони и се 
отбелязва оста с тънки черти върху конзолите на междинните 
колони. След трасиране на осите се нивелира горната повърхност 
на конзолите на всички колони. За целта нивелирът се поставя 
непосредствено върху конзолата на средна колона от реда и с 
помощта на линийки се нивелират всички конзоли. Преди поста
вяне на линийката горната повърхност на конзолите трябва да 
бъде добре почистена. По данните от нивелирането се изчисля
ват височините на всички конзоли и се изготвя профил на осите.

ГЛАВА X

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ В ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Х.1. ПЛАНОВЕ И КАРТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПЪТНО ТРАСЕ

Технико-икономическите проучвания се извършват върху дре- 
‘бномащабни топографски карти (1:50000—1:100 000).

Проектирането се извършва върху точни и пълни карти и планове* 
Напоследък аерофотоснимката и фотограметрията намериха широко 
приложение в проектирането на пътища.

Прилагането на фотограметричните методи в пътното строи
телство се извършва в три направления:

1. Аеротопографско — по аероснимките чрез стереофотограме- 
трическнте методи се съставят проучвателни планове в мащаб от 
1:10005 до 1:2000, по конто се избира оптималният вариант на 
трасето и се пренася върху местността.

2. Фотограметрия но — изборът на варианта на трасето се 
извършва непосредствено по стереоскопичния модел на местността. 
Този начин намира приложение в стадия на предварителните про
учвания.

3. Електронно-фотограметрично— изборът на оптималния ва
риант на трасето се извършва чрез ЦЕИМ по цифрови (координа
тни) модели на местността. По избраната ивица, по която ще се 
проектира оста на пътя, с помощта на точни стереоприбори, сна
бдени с устройства са построяване на профили, се избира опги- 
малното направление иа трасето.

Едновременно с аеротопографските проучвания се провеждат 
иерогеоложки — за съставяне на геоложки фотокарти, и аерохн-
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дрометрическп— за определяне на направлението и скоростта на 
течението, дълбочината на потока, разхода га вода. Също така 
се проучват възможностите за използуване на мостове, тунели и др.

Окончателните технически проучвания се извършват през вре
ме на трасиране оста на пътя върху местността.

л.2 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСТА НА ПЪТЯ

Преди започване на строителните работи се налага да бъде 
възстановена оста на пътя върху терена. За тази цел се извър
шват следните видове работи:

1. Инструментално възстановяване на пикетажа и измерване на 
ъглите и на дължините на нравите участъци на пътя и трасиране 
на кривите.

2. Контролко нивелиране на иикетните колчета и сгъстяване 
на работните репери.

3* Фиксиране на трасето с изнасяне на знаците извън зоната 
на земните работи.

4. Трасиране на възможни подобрения на трасето.
Възстановяването на трасето започва с намиране на местността 

върховете на ъглите от полигона, представляващ предварителната 
ос на пътя. Отделните върхове, на които не са запазени знаците, 
се определят чрез измервания от постоянни местни предмети съ
гласие реперння карнет или чрез права засечка по проектните ъгли 
на два съседни върха на трасето.

Ако не са запазени знаците за фиксиране на няколко поредни 
върха (на завъртване на оста) и няма възможност възстановява
нето да се изв лрхлл от местни предмети, тогава участъкът се тра
сира отново, като се използуват ъгли и разстояния от проекта.

Едновременно с възстановяването на върховете се измерват 
отново ъглите и се сравняват с проектните. При големи разлики, 
направлението ла трасето не се изменя, а се поправя проектният 
ъгъл и се преизчисляват елементите на кривите. След това се пристъп
ва къп контролни измервания на дължини и трасиране на пикетажа.

При откриване на грешки в линейните измервания се правят 
промени в пикетажа. На чупките на трасето се трасират кръгови 
и преходни криви, при което за криви с радиус над 500 m подроб
ните точки се трасират през 20 m, а при радиуси, по-малки от
500 m — през 10 т..

За удобство при строителните работи се сгъстяват работните 
репери, така че през около 500 m се поставя по един репер. За ре- 
пери се използуват различни местни предмети, устойчиви по височина.

При възстановяване на трасето могат да бъдат извършени и 
някои корекции, за да се подобри разположението на трасето, да 
се намали обемът на земните работи и да се увеличи устойчивостта 
на отделните съоръжения.
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Х.З. ТРАСИРАНЕ НА ПРАВИ

В практиката много често се налага да бъдат трасирани прави- 
Както е известно, една права е определена по положение и 

височина, ако са известни две точки от нея. В строителството обаче, 
при по-дълги прави е необходимо да бъдат определени редица 
точки от нея. Определянето на права с повече от две точки се 
нарича трасиране на права. При трасирането на прави в някои 
случаи между двете крайни точки се явяват препятствия от раз- 
лично естество — постройки, гора, възвишения и др., които закриват 
видимостта между точките. В такъв случай за определяне на по
дробни точки от правата в зависимост от конкретните условия може 
да се приложи един или друг начин. Тук ще разгледаме някои от тях.

1, Чрез станциониране в нова тоша

Когато между точките А и В (фиг. Х.1) има препятствие, като 
връх и др., трасирането на правата може да се извърши по след
ния начин: избира се точка С (от която се виждат т. А и т. В) 
приблизително на правата А В. Поставя се теодолитът в точка С 
и се измерва ъгълът р1я

С помощта на измерения ъгъл и приблизителното опреде
ляне на а и b (може от карта, ако има на разположение) се изчис
лява q, както следва:

Тогава

A B .q ^ a > .h \  но A B ^ a ^ r b  и %=:'!$тЬл

(a + b)q=ab  s i n ^ ;  4= ^Ть  sin ?i =  T f *  ' ' (ХЛ

Фиг. Х.1

Точка С може да се определи и без използуване на разстоя
нията а и 6. В този случай се избират от двете страни на пра
вата АВ  две близки точки Ci и С2, така че правата през тях да
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бъде приблизително перпендикулярна на правата А В (фиг. XJ2\ 
Измерват се ъглите и и разстоянието

Q = ^ i + ?2-

= вЬ*Ч г

Фиг. Х.2

Тогава,
ако приемем, че 

ще имаме

</1" ?  и! и (Х.Я)Г Г

Посредством и точка С се определя за контрола два 
пъти.

Ако по този начин само сме се приближили до правата АЗ, 
без да сме влезли точно в нея, операцията се повтаря.

2. Чрез подобни триъгълници

Нека приемем, че са дадени точките Л и В от една права 
(фиг. Х.З), между които има препятствие.

За трасирането на правата се постъпва така.
Прекарва се произволна права AL близо до точка В и към 

нея се спуща перпендикуляр от точка В. Измерва се разстоя
нието ВВ' и А В*. За да се определят местата на точките 1, 2, 3 
и 4 от правата АВ, измерват се разстоянията А1\ А2\ АЗГ и А4Г 
и се изчисляват перпендикулярите 11% 22% 33' и 44% като се из
ходи от подобието на триъгълниците.

Така изчислените перпендикуляри, като се отмерят в съот
ветните точки, получават се точките от 1 до */, които лежат за 
правата АВ -

Ако е невъзможно прекарването на правата AL поради това, 
че препятствията се намират близко до точките А и В (фиг. Х.4
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б такъв случаи може да се прекара правата CD, върху която се 
надигат перпендикуляри към правата АВ. По-нататък решението
е очевидно.

ч мг. . з

Фиг. Х.4

При случаи, когато не се изисква висока точност при траси 
райето, могат да се приложат следните опростени начини.

а. Да приемем, че не е възможно прекарването и използува
нето па помощна права за трасиране на подробни точки от пра
ната .15 (фиг. Х.5). В такъв случай, както е показано на фигу
ра а, избира се в близост на правата А В точка С, измерва се



ъгъл Рз и страните на триъгълника а и Ь. След това се опреде- 
/Iят по известните начини ъглите рх и [у,. Отмерват се ъглите 
и р2 и се трасират посоките АВ  и 5Д. При липса на видимост 
по правата АВ  и ВА  подробните точки могат да се трасират, 
както следва:

y i= X i tg ? i  и

3. Продължаване на посоката през препятствие

Мека приемем, че трябва да се продължи посоката, опреде
лена от точките А и В (фиг. Х.6). За целта прекарваме свободен 
полигон, който да заобиколи препятствието и една от полигоно
вите страни да пресече посоката А В . Приемаме точка А за начало 
на условно приетата координатна система и за ос X  продълже
нието на посоката АВ. При това положение точка С ще има 
ус  - 0. Следователно точка С ще лежи на полигоновата страна, 
на която едната точка има -j-у, а другата —у. В разглеждания 
пример полигоновата страна, която пресича абсцисната ос, е S 3. 
Търсената точка С се определя чрез разстоянието.

Тъй като
Ус ~-=у.2 -г^2,с sin

/  -ИX/

Фиг Х.в.

Аналогично



S2.C + *$3,С = $2,3 •

Положението на точка С върху местността се намира, като 
от точка Р2 по полигоновата страна се отмерва разстоянието

. Ъгъл се изчислява по формулата

Т̂  ~ аз ~ 1а2 ,з 200*,
a

? ,= < ;:-2 ).200*-(«>  +  f?])-

Получената посока може да се контролира чрез втори поли
гон, положен и изчислен по подобен начин. Разбира се, винаги 
когато има възможност ъглите и>, }2, . . $п и и <р2 се тра
сират прави. Тогава работата се опростява извънредно много

4. Трасиране на права чрез свободен полигон

При трасиране на колектори, на улици в населени места или 
когато няма видимост между крайните точки в залесени райони 
и т. н., е целесъобразно да се приложи свободен полигон. Нека 
са дадени на терена точките А и 5, между които няма видимост

За контрол трябва

Фиг. Х.7

(фиг. Х.7). Между тези точки се полага свободен полигон с точки 
Ри Р%> Рз и Р^ Измерват се необходимите ъгли и дължини. 
След това се изчисляват координатите на точка В. За удобство 
координатите на началната точка А се приемат „v=0, _у=0.
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От координатите на точка В  се изчислява посочният ъгъл по 
формулата

-  У в  %А, В „
В

и тогава
<Р=«.4, I—«л, д

Това решение може да се използува и при трасиране на 
къси тунели.

Х.4. ТРАСИРАНЕ НА КРИВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Оста на пътища, жп. линии, канали, тунели, метрополитени 
и др. представлява съчетание на прави и криви линии. Премина
ването от една права в друга не може да се извършва непосред
ствено, а постепенно чрез криви, и то най-често чрез дъги от 
окръжности и така наречените преходни криви, които позволяват 
плавно преминаване от правата в дъгата и обратно. Това се от
нася и за двата вида криви — хоризонтални и вертикални. Пър
вите лежат в хоризонтална равнина, т. е. в плана на пътя; вто
рите са във вертикалната равнина през пътната ос, т. е. в ниве- 
летата на пътя.

Кръговата крива, която има постоянна кривина, представлява 
най-удобната крива за свързване на два прави участъка. Към 
това трябва да се прибави, че изчислението и трасирането на 
елементите на кръговата крива се отличава със своята голяма 
простота в сравнение с другите видове криви. Ето защо почти 
във всички случаи тя е основна крива при свързване на две 
прави направления.

Х.5. КРЪГОВА КРИВА

1. Определяне главните точки на кръговата крива

Главни точки на кръгова крива са :
Н — начало на кривата;
К  — край на кривата;
D  — среда на кривата.
При определяне на главните точки на кръговата крива раз 

личаваме следните два случая:
а) при досгъпна пресечна точка на тангентите;
б) при недостъпна пресечна точка.
Най-напред ще разгледаме първия случай.
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Нека са дадени на местността двете тангенти Тг и Г2 
(фиг. X.S) и да сме избрали радиуса R  на дъгата. Най-често вър
ху терена е дадена и пресечната точка В на двете тангенти, 
която е връх от полигона, представляващ оста на линейно съо

ръжение (път, канал, жа. 
линия и т. п.). След това 
с помощта на теодолит се 
измерва върховият ъгъл 1 
който е необходим за из
числението на дължината 
на тангентата. Понеже ОН 
и ОК  са нормали към тан- 
гентите,

OL +  р 200*
и оттук а =  20О — [1 (Х.4)

Началото и краят на 
кривата Н и К  се опреде
лят чрез дължината ка 
тангентата, която се изчи
слява по формулата:

Фиг. Х.8 t= R \g а р*ctg 0 • (Х.5)

Тогава от точка В по тангентите ^  и се отмерва дъл
жината t и се получават точките Н и 1\ — началото и края на 
кривата.

Средата D  на кривата се трасира чрез разстоянието BD, 
което се изчислява по формулата

■4н
—  5 ;Я

BD г< t*

като от т. В с теодолита се отмери от тангезтата Т2 надясно
# ___

ъгъл * и по полученото направление се нанесе разстоянието BD. 2 1
За получаване средата на кривата с оглед условията на те

рена и големината на кривата може да се приложат и други 
начини:

I начин — чрез полярни координати. При този начин за 
определяне среда на кривата за полюс се използува началото Н  
или краят К  на кривата, а за полярна ос — съответната танген
та. Полярните координати са а

4 и S —HD=KD.
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S ——D и CD—R —R c o s ^ T ’GC ~
sin —г

От триъгълниците HCD и НСО (фиг. Х.8) получаваме

а оттук S  ~2f?siп — - (X.fy

Поставя се теодолитът в точка Н или К, отмерва се от съот
ветната тангента “ и по така получената посока се отмерва

4
изчислено по формула (X.G).

II начин чрез правоъгълни координати от тангентите.
В този случай за коордикатно качало на нравоъгълната коорди-

Фпг. Х.9

натна система се приема точка Н  или /С Координатите ,v и у  
при това положение ка средна крива ще бъдат (фиг. Х.9)

п  . аx = R  sin — ,4

/? |1  — cos — )
(Х.7)
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Точката D се трасира, като от точките Н и л  по тангентите 
се отмери а - и  от така получените точки се издигне перпендику
ляр, по който се отмерва у.

2. Определяне главните точки при недостъпна
пресечна точка на тангентите

В практиката се срещат случаи, когато пресечната точка на 
тангентите попада в река, блато, езеро, сграда, стръмен скалист 
склон и др. и следователно не може да се измери върховият 
ъгъл на кривата. При такава ситуация се постъпва по следния 
начин. По двете тангенти се избират произволно точките С и D 
(фиг. Х.10). Поставя се теодолитът върху тези точки и се из
мерват ъглите HCD и /CDC, от които се получават ъглите ср и у.

Фиг. х.10

Върховият ъгъл [з се изчислява по формулата

{3=200г —(<р+т).

Оттук a=200g — 3— а а  ф + т
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След това теодолитът се поставя в произволна точка по
правата Т2, примерно в точка Е , и се отмерва ъгъл като
по полученото направление върху другата тангента се фиксира 
т. F . Измерва се разстоянието и се отбелязва средата с точ
ка Q. Като се знае радиусът на кривата и върховият ъгъл §, се 
изчисляват:

—  -  PQ ----От триъгълника FBE  се изчисляват B E ~ ^B F = — — (FQ е изме-
cos ти

рено на терена), a HF = К Е —НВ — BF.
Отмервайки от точка F отреза FH и от т. Е ЕК  се нами

рат точките Н  и К-
За да се трасира т. Ру се определя О Р :

QP~~BP — BQ\ BQ -FQ  tg I  •

От т. Q се издига перпендикуляр и по него се отмерва QP .

Х.6. ТРАСИРАНЕ НА ПОДРОБНИТЕ ТОЧКИ
ОТ КРЪГОВА КРИВА

Преди да се започне строежът на жп. линия или път трябва 
всяка крива да бъде пренесена от плана върху терена и фикси
рана и с междинни (подробни) точки. В зависимост от изисква
щата точност се прилага един или друг начин за трасиране на 
подробните точки. Тук ще бъдат разгледани най-употребяваните 
начини в практиката, а именно :

1. Чрез правоъгълни координати от тангенти

При този начин за начало на координатната система се прие* 
ма „начало“ или „край“ крива, а за абсцисна ос съответната тан
гента (фиг. Х.11). За всяка произволно избрана стойност на абс- 
цисата х  се изчислява и съответната стойност на у .

От правоъгълния триъгълник ООхР имаме:

R  tg
а
о в = в р R  /sec а

или
( r — y f — r 2  -  X 2



В повечето случаи при трасирането на криви членовете от 
4-та и по-висока степен на х  се пренебрегват и тогава за орди- 
натната у  ще имаме

Фиг. Х.11

1 X2
------------------------

В практиката обикновено абсцисите на подробните точки се 
приемат кратни на абсцисата на първата подробна точка. В та- 
къв случай имаме

х х =  1. хх; Уг= 2г ’

х п= пх1; Уп^=п2у ±. -

Очевидно е, че при този начин, макар разликите в абсциси
те между подробните точки да са равни, кривата се трасира не
равномерно. За да се отстрани този недостатък, най-често по
дробните точки се трасират при равни отстояния на кривата. В
този случай (фиг. Х.12) се приема 5 и се изчислява £= —ъ ■ р- 
Тогава координатите на точките Р1г Р«, Ра, . . . ще бъдат:

.Y j=i?sinS; y 1==R~ Rcos  3=2 R  sin2 ;

x 2= R  sin 23; y 2= R —R cos 25=2R sin2 2 - S, ;

5
хя= /? sin n 3; y tl= R  —R  cos n 8—2Rsin2n „

X .23
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Ординатите на подробните точки не трябва да надвишават 
40—50 ш. Когато обаче дължината на дъгата е голяма, необхо
димо е да се използуват междинни тангенти, които също да слу

жат за абсцисна ос. Така, ако е необходимо в точка Р3 да се 
прекара междинна тангента, трябва да се намери пресечната точ
ка Q на тази тангента с главната тангента (фиг. Х.13).

От фигурата се вижда, че

t g r = ^ ;  t= R  t g r = R ~ '  х - 2 4Лз Лз
По-нататък трасирането на местността на междинна танген

та е ясно. Общо за този начин на трасиране подробни точки от

кръговата крива трябва да се каже, че се прилага, когато се из
исква по-голяма точност, тъй като всяка подробна точка се тра
сира независимо от другите точки и когато местността позволя
ва измерване на абсциси и ординати.

2. Чрез продължаване на хорди

Този начин се прилага обикновено при трасиране подробни
те точки на крива в залесени райони, тунели и др. За целта се 
избира предварително дължина на хордата, която най-често е
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10 или 20 m. При приета дължина на хордата трасирането се 
извършва по следния начин (фиг. Х.14). Първата точка Pt се 
трасира с правоъгълни координати:

Фиг. Х.14

/ COS и y = l  sin

Координатата х  се отмерва по тангентата, 
Ъгълът 5 се определя от зависимостта

sin I
2 R

След трасирането на първата точка по продължение на хор
дата НРг се отмерва / и се получава точка F, от която, като се 
отмери d и се засече със същата дължина I от т. РЛУ се полу
чава точка Ро и т. н.

Стойността на d може да бъде определена от подобните
равнобедрени триъгълници OP1Pz и PlFP2j а именно: d 1

/2

откъдето d=  D—• Този начин не се препоръчва за точни траси-д
ровки, тъй като освен първата точка положението на всички ос
танали точки зависи от правилното трасиране на предшествува- 
щите точки.

/ R

3. Чрез полярни координати

Този начин се употребява тогава, когато е труд но измерва
нето по тангентата и хордата (висок насип или дълбока яма, 
местни препятствия и др.). За полюс при трасирането се изпол
зува началото Н  или краят К  на кривата, а за полярна ос — съ-
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ответната тангента (фиг. Х.15). Нека от точка Н да се трасират 
по кривата с радиус R  точките М> N  и Р на разстояние S ( една 
от друга. Ъгълът образуван от тангентата и хордата, както е из-

Фиг. х.15

вестно, се измерва с половината от дъгата. Избираме след това 
подходяща стойност за ъгъл 8 и изчисляваме следните трасиро
въчни данни:

81== 1 . ;  Sx=  2R  sin 8a ;
8o = 2 . 8a; S2=2/?sin28i ;

11
 .1

bn= n . 8j ; S n~ 2 R sin n . 8le

Определянето на точките в този случай се извършва така. 
Поставя се теодолитът в точка Н  и от началната посока HL се 
отмерва ъгъл 8Г По направлението на визираната тръба се из
мерва с лента или ролетка разстоянието S x и се получава точ
ка М  на кривата. След това началото на лентата се пренася в 
точка М ; зрителната тръба на теодолита се занъртва на ъгъл 28х 
от LH  и лентата се завъртва, докато попадне в новото на
правление. По това направление се отмерва S 2. Така се получава 
точка N. По този начин се определят и следващите точки (до 
средата на кривата). Втората половина на кривата се трасира по 
аналогичен път от край крива.
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Когато не съществува видимост между Н  и примерно точ
ка Рв (фиг. Х.16) или пък разстоянието е значително, трасирането 
може да се извърши от точка Рг, като за изходно направление

Фиг. Х.16

\
Фиг. X. 17

се използува хордата НР2. В такъв случай ъгълът към Р3 ще 
бъде равна на 38, към Р 4 ще бъде 48 и т. н.

Трасирането може да се извърши също така от средата на 
кръговата крива (Х.17).
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От чертежа се вижда, че ^ = / ? t g » а в случая

Трасирането на точките се извършва, като се отмерва от из
ходното направление M N  ъглите ф, 2ф, Зср и т. н. и се отмерват 
съответните разстояния 5.

При свързване на два прави участъка от оста на пътя с 
дъги от кръгова крива с обратни закривления, казва се, че има 
обратна крива или контракрива. Между тези две криви се оставя 
малък прав участък с цел да се осигури постепенно преминава
не на движещото се тяло от едната крива в другата. В зависи
мост от разположението на правите участъци, които се свързват 
с контракривата, различаваме два случая: П ъ р в и  с л у ч а й ,  ко
гато пресечната точка на 7 \ и Тг (фиг. Х.17 а) стои близко до 
А и е възможно измерването на m и SB. За трасирането на кри
вите при тези случаи е необходимо да бъдат дадени следните 
елементи: радиусите на двете криви и /?2, дължината на пра
вия участък ЕР, точка А и направлението на Т х и Тг и измерен 
ъгъл р. Търсят се а р а.2, SB , tx и /2. За определяне на търсените 
елементи най-напред се намира разстоянието SB. От фигурата се 
вижда, че

Х.7. ОБРАТНИ КРИВИ (КОНТРАКРИВИ)

Фиг. X. 17

S B - S K + K B ;

SK = O lS  cos (р“ у);
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или

SK=(\J R\-\-trP ) cos (p-y),

КВ—0х02 cos ф= (J(/?i+/?o)2+rf2) cos ф;

. , R, — O.K . лsin ф — ■ - 1__  ; tg y
yI(R i+ R o)2+d*  ’ T R , + R t

Тогава
S B = S K + K B = ( j  R \+m *)  cos (? y)+  +/?*)*+*) cos ф;

a 2= Ю О-ср-ф; а1= 100+ В -< р-ф ; / i = R i t g - ^ h ;

а2
4 = ^ 2  tg

Така изчислените елементи на кривите се трасират върху 
местността. Най-напред се отмерва разстоянието SB и се фикси
ра с колче точка В, отмерва се в обрати а посока от точка В
дължината на тангентата /2 и се получава върховата точка С2 
и т. н.

В т о р и я т  с л у ч а й  (фиг. Х.17 6) на трасиране контракрива- 
се явява, когато осите на двата прави участъка на пътя се пре

Фиг. Х.176

сичат под много остър ъгъл и пресечната точка е значително 
отдалечена от дадената допирна точка А (//Д^).

При този случай от точка А се издига перпендикуляр, който 
пресича Тг в точка Р. Измерва се разстоянието АР  и ъгъл ;3 в
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точка P. С тези дадени величини се изчисляват всички необхо
дими елементи за трасиране на контракривата. Най-напред се 
определят централните ъгли на кривите ах и а2, а именно:

я1= Р"“ 0р+Ф) и «2=100 —(ф+ф).
Ъглите ф и ф се изчисляват по формулите

4в * = * т - г * г :
dr» гЛ * * - B D  — QTjV /?2 — (АР — Яд) sing
Sm Т= 1 =Щ + ^ + ^ = ~  /  (A?, + tf2)2+d2 “  v/(tfi+tf;)2+d2

С така изчислените централни ъгли на кривите и дадените 
радиуси /?! и /?3 се определят дължините на тангентите /Л и /2 
по формулите

5  и t , = R , t g a* -

След това се определя разстоянието РВ , т. е.
B P = N B  -  Л/гЯ = 0 1О — N P = 0 x0 2 cos ф —ОхР cos р.

От фигурата се вижда как ще се трасират определените еле
менти върху терена.

Х.8. КОШОВИ КРИВИ

За свързването на два прави участъка от железопътни ли
нии или пътища често се налага да се употребяват две и пове
че дъги от окръжност с различни радиуси. Такива криви се на
ричат кошови криви. За трасирането на кошова крива, състояща 
се от две дъги (фиг. Х.18), трябва да бъдат дадени: 7\, Т ^
R z, р и тпг (т2 се измерва от точка А  до точка С); точка А е 
начална точка от дъгите на кошовата крива.

Търсят се: tl9 /2, аг и а3.
Най-напред се изчислява ъгъл а2, като се изходи от триъгъл

ниците OxOJD и A E 0 lt а именно

0 2d  o2D
cos« a - ’OjO“ -  # z - R i  7

където —М фЛ Л, ж

0 1K —E L = A L  — A E = m 1 sin р— cos
или

R2 — ml sing+Z?! cos p 
COS « 2  R , ~ R 1
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След като се изчисли а2, намира се ах по формулата
ах — 200g—а2 — р*

Фиг. Х.18

По дадените радиуси R 1 и /?2 и изчислените централни ъгли 
% и а* се намират тангентите tx и /2:

tg - s - ; tg

C B ^ m ^ C L + L K + K B  =ml cos fJ-bRj sin p+(/?s —/?а) sin a2.

След определянето на главните точки от кривите подробните
точки се трасират по познатите начини.

Търсените елементи на кошовата крива alf a2l tx и Л2 могат 
да се определят и по следния начин: за определяне стойността 
на ъглите ах и а2 проектираме многоъгълника Ofl+KBB'K\Ot 
върху страната К гВг и 0 ±К  (фиг. Х.19):

(/?1- / ? 2) sin a2+ m 2+ ( /~  m j cos p=/ ;

( /? i - /? 2) cos а2+ ^ 2+ ( ^ ~ ^ 1) sin p = /? r  

Оттук се получава

ГЛ„ я  (Лх — # 2) — (* — «i) sin Р
COS «а  ~ -  ■
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t= R x ctg ~  ;

При това величините t9 т г и ах се изчисляват по формулите:

Фиг. Х.19

nu=t -  (/?! -  R 2) sin а2 (/ -  т{) cos p ;

а1= 200г — (a3-|-p)-

X.9. ТРОЙНА КОШ OB А КРИВА

Тройната кошова крива представлява комбинация от три кръ
гови криви. В зависимост от радиусите на трите криви кошовите 
криви се подразделят на симетрични и несиметрични. Тук ще 
разгледаме само симетричните кошови криви, които намират по- 
голямо приложение в практиката.

При симетричната тройна кошова крива двете крайни 
криви имат радиус R , а третата, включена между тях, е с по-ма
лък радиус г (фиг. Х.20). Дадени са направленията на Т х и Г3, 
ъгъл р, Я, /, R и л  Търсят се aL и а2. За да се изчислят ъгли
те ах и а2, се изхожда от триъгълниците SHO и OtfGO:

H O = t. tg -§ - ;

G O / - 0 0 7  COS 4 r ■
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Но

OO^R -  H O =R-t .tg \

или

284

Фиг. X.20

От триъгълника ОгОО{ имаме

sm GL

o\ 02
R cos P t sin P

R —r

От триъгълника OjO/O/' имаме

2a1-f-p4_ot 2—200g ;

a, =  100£ “2 + P

След като се изчислят ъглите ocj и a2, намират се

* i= * t g ; /2= r tg  “2

С това трите криви са определени.



Х.10. ТРАСИРАНЕ НА СЕРПЕНТИНИ

Когато пътят се проектира в стръмен терен, правите участъ
ци се пресичат под остър ъгъл (Х.21 а) и трасето добива вид на 
зигзагообразни линия. Свързването на правите участъци чрез дъ
ги от окръжност е невъзможно, поради големите разлики в на
клона в началото и края на кривата За да се намали наклонът 
на оста, необходимо е изкуствено удължаване на трасето, а това 
се постига чрез свързване на двете направления с крива, която 
се развива вън от района на върховия ъгъл. Такива криви се на
ричат серпентини (фиг. Х.21 б)~

От фигурата се вижда, че серпентината се състои от една 
главна крива, две междинни прави и две обратни криви. В зави
симост от местоположението на центъра на основната крива сер- 
пентините могат да имат различна форма. Различните видове сер-

Фиг. Х.21

пентини се подразделят на две групи: симетрични и асиметрични, 
Серпентината се нарича симетрична, когато бисектрисата на ос
новния полигонов ъгъл образува две напълно еднакви по големи
на и местоположение спрямо нея половинки. Във всички остана-
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ли случаи имаме несиметрична серпентина. Тук ще бъдат разгле
дани само два типа симетрични серпентини, които се срещат 
най-често в практиката, и един за несиметрична серпентина.

1. Трасиране на симетрична серпентина с център
в полигоновия връх

Дадени са (фиг. Х.22): 
р — ъгъл на основния полигон;

R  — радиус на основната окръжност;
/ ? ! — радиус на спомагателните криви;
р — правата отсечка между основните и спомагателните криви 

Търсят се: 
аг — ъгли на спомагателните криви; 
tx — дължина на тангентата на спомагателните криви; 
d — помощно разстояние, определящо В х и В г.

От триъгълника ОВгН  имаме

Известно е, че

R
P+ti

U = R  , t g
a

Ф]:Г. Х.22

Заместена, тази стойност на ix в по-горното пространство ще 
се получи

tg «1
R

P + R i  tg -тг
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Знае се обаче, че

Тогава

*g <*1
2 tg а

1 2*1 
tg “ 2

2 tg
а

1 — tg —2 -  /Ч -Д 1 tg  —g -

Решението на последното уравнение по tg а ще даде

tg
а />+ >/ />*+Д (2/?!+/?)

/?! + /?
от което може да се изчисли аг

С определянето на аг следва изчислението на всички остана
ли величини, а именно:

р2—200Б-  а1; 
у=100£— ах; 
а=400£-(2 у + р );

t \—R \  tg
а

d - v  ^ 2-b(P+/i;2 ; 

D = 2«f+M ;

5 »  • *+2/>+2 w

A / = s . 2D;

J 100%

M

D — дължина на нуле
вата линия в обсе
га на серпенти
ната;

%х\ S  — дължина на сер
пентината между
Н ^ С - К » ;

— удължението на 
пътя чрез серпен
тината ;

J  — надлъжен наклон в 
серпентината;

h — превишението меж
ду точките Нг и /С2-

Самото трасиране на серпентината се извършва по следния 
начин: Поставя се теодолитът в точка 0  и по правите Т х и Т 2 
се отмерва дължината d. Така се получават точките В х н B z — 
върхове на спомагателните криви. В точка 0  се отмерва у и по
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получените посоки се отмерва радиусът R. Така се получават 
точките Н  и К  — начало и край на главната кръгова крива. 
Подробните точки се трасират обикновено през 3—5 ш. За тази 
цел ъгъл а се разделя на съответния брой части и с помощта на 
теодолита се дават направленията, на които се отмерва R . След 
това теодолитът се пренася в един от върховете на спомагател
ните криви, например в B v измерва се ъгъл av който трябва да 
бъде равен на изчислителния ъгъл av

2. Трасиране на симетрична серпентина с център
извън полигоновия връх

Този вид серпентини (фиг. Х.23) се употребяват в практика
та, когато се иска по-голямо увеличение на основната полигоно- 
ва дължина, за да се намали надлъжният наклон в кривата или 
в случаите, когато теренните условия налагат това.

Дадени са: /?, R x и р;
B XB X — установено и измерено на терена с оглед развитието

на двете пътни ширини горе и долу;
ВВ0 — установено и измерено на терена с оглед благоприят-

ното място за развитието на серпентината.
Търсят се: av tx и а.
Основният полигон е представен с В0 и р0.
Спомагателният полигон е представен с В и р;
1% е измерен на терена.

\

е

Фиг. Х.23

От фигурата се вижда, че: BQPX=B ̂ ^ c t g  ^  - 

където В ХРХ— * BJBX е известно на терена. Тогава
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COS
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cos у
I

ср=  10 0 ? - у

а
а

tg
а —400г — (в-г2г ), I

дъгата НСК= -к R
200й

■  а,

дъгата НгСхК г-= “ )0,; • а

т = В 0В1 в,р,
. рsin —̂

1

J

ТЕ R
200S

о Р\
1>(Ю«

D —B ^ i^ —m-rt
M = S - 2 D ,

h 100 о/о.
J

3. Трасиране на несиметрична серпентина

При несиметрична серпентина центърът на главната крива не 
лежи на ъглоноловящата на ъгъл р и радиусите на двете обрат
ни криви са различни (фиг. Х.24).

Дадени са: 7\, Т2, р, Нг и Я 2.
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Приемат се в зависимост от условията на местността:

t X j 1) ^  2» ^  И ОС.

Тогава трасирането се извършва по следния начин:
По главната тангента Тх 

от точка Нх се нанася разстоя
нието tx. Така се получава точ
ката Sv  В точка S x се отмерва 
ъгъл който се изчислява по 
формулата

te —  =  — •8 2 /?!

По полученото направление 
се нанася дължината на tx и

след него разстоянието d\ така се определя точката /Сц а анало-
гично и К 2. В точка К г се издига перпендикуляр към правата 
KXS X и по него се нанася радиусът R . Така се получава точка
О. По-нататък лесно се трасират и останалите точки от кривите

Х.11. ТРАСИРАНЕ НА СЛИВАЩИ СЕ И ПРЕСИЧАЩИ СЕ
ПЪТИЩА

Свързването или пресичането на пътищата в зависимост от 
редица фактори се извършва главно по два начина: свързване
на едно и също ниво и на различно ниво.

Ако пътищата се пресичат (сливат) не под прав ъгъл

Т  7

Фиг. Х.25

(фиг. Х.25), а под ъгъл рх и р», в такъв случай най-често в прак
тиката за лявото и дясно закръгление се подбират радиуси R i 
и R 2 така, че да се получат равни тангенти:
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T = R 2 c tg -b -= # iC tg iL -

При пресичането на пътища, разположени на различни нива* 
обикновено свързването се извършва чрез подлез или надлез и 
отклонителни пътища във формата на детелина. На фиг. Х.26 е 
показано свързването на две преси
чащи се магистрали във вид на дете
лина.

Проектът на детелината се из
готвя на план в мащаб 1:1000 или 
1:2000 със сечение на релефа 0,5 
или 1 гп. За да се трасират елемен
тите на всеки възел на детелината, 
необходимо е да бъдат определени 
и фиксирани върху местността точ
ките В и В' (фиг. Х.27), т. е. нача
лото и краят на кръговата кривина 
с център С.

Радиусът г на възела е от 5 до 100 т .
Правите М  и ОМ' представляват оси на магистралите. Тъй 

като точките В и В' са тангентни точки, от триъгълниците ABC  
и АВ'С  следва:

Фиг. Х.26

Фиг. Х.27
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Точките В и В9 се фиксират върху местността и от тях се 
трасира кривата. За удобство при трасиране на кривата същата 
се разделя на четири части и трасирането на подробните точки 
се извършва по познатите начини. Освен това за свързване на 
двете магистрали със страничните пътища е необходимо да бъ
дат определени точките F  и F’.

От триъгълника OEF имаме

o f =  ОЕ — = 0Е , ; o e = o a + a d + d e ,
s in 1̂00* т  ) соs !г

където ОА — — -—— >и
s in  - j ~

I — разстояние между линията на движение и оста на 
пътя;

DE  — дадено по проект.
По-нататък елементите на кривата се определят по дадения

з
радиус R и ъгъл на затваряне 100*  у .  От точките М  и

AV се отмерва /, издига се перпендикуляр-^- и се намират точки
те К  и K f — точки от линията на движение на превозните сред
ства.

От триъгълника KCG
(-ка U> -')* •

Х.12. ПРЕХОДНИ КРИВИ

При бързо движение на превозните средства по криволинеен 
участък от пътя възникват центробежни сили, които действуват 
както на подвижния състав, така също и на пътя.

За неутрализиране вредното влияние на тези сили при рел
совите пътища на външната релса се дава надвишение h над 
вътрешната, а при безрелсовите пътища външната страна на 
платното се приповдига над вътрешната, така че се получава ед- 
носкатен профил.

По формула могат да се изчислят надвишенията за всеки 
отделен случай.
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Кръговите криви, както е известно, във всички точки имат 
еднакво закривление. От това следва, че при движение на вози
ло с една и съща скорост по кръгова крива надвишението на 
външната страна на пътя трябва да бъде навсякъде еднакво. 
Преминаването следователно от прав участък в кръгова крива и 
обратно (от кривата в правия участък) ще става през праг с ви
сочина А. Ясно е, че това е недопустимо и затова свързването 
на прав участък на пътя с кръгова крива се извършва с помощ
та на крива, радиусът на която се изменя от безкрайност до за
даденото значение на R. По дължината на тази крива и преви
шението се изменя от 0 до А. Такива криви се наричат преходни*

1. Клотоида

Клотоидата се трасира по ортогоналния метод, като за аб 
сциса се избира тангентата, на която лежи началото на преход 
ната крива.

Стойностите на .v и у  се изчисляват по следните формули:

x — S ~ 40С2 * 3456 с*

_ _  S3 & Л-
У  6С ззб 1

В горните изрази за х и у  само първите членове имат прак
тическа стойност, затова приемаме

х = 5 ,

S3
6 С

където S  е дължина на преходната крива, а С — параметър на 
преходната крива.

SМежду тях съществува зависимостта С =  — . Радиусът на
Р

преходната крива р взема стойността от со до R (радиуса на 
кръговата крива). За свързване на права с кръгова крива чрез 
преходна крива се прилагат два начина — външно и вътрешно 
свързване.

При външното свързване кръговата крива се измества от 
първоначалното си положение с център С, което би имала, ако 
не се прилагаше преходна крива, към новото й положение с 
център Сг (фиг. Х.28), като се запазва размерът на радиуса.

Да означим с А Р  и А 1Р1 преходните криви и с РРг кръ
говата крива, изместена от своето първоначално положение.
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За трасиране на преходната крива е необходимо да бъдат 
определени главните й точки А , Р, Pv и A v Преди това обаче 
трябва да се изчисли дължината на преходната крива S  и от
стъпката р. На основната крива от тангентата на преходната

Фиг. Х.28

крива за намиране на дължината S на преходната крива се из-Q
ползува изразът S =  — , където С се изчислява по формулата

av2- jg -  ? ТУК а е разстоянието между релсите, v  е скоростта на
возилото, g  е земното привличане, а / е наклонът на преходната
крива, който се изчислява по формулата i =  J  , а ако S не е
определено, / се приема.

Стойността на h се изчислява по емпиричната формула А—
= 8 ,5 - ^ - .  По-нататък се изчислява 5  по формула 5  =  -?--
След това се изчислява параметърът С=/?.5.

Необходимо е да се определи стойността на отстъпката /?.
От фигурата се вижда, че p = L B —EP-^QCX~ C ±L=  y -^R c o s^^R .  
Ъгъл £ се определя от уравнението на клотоидата

* о & S
2С 2 R '

Точка А — начало на преходна крива, се определя от върховата 
точка 0 , както следва:
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Л 0=(/? + p)tg  ^ + x ~ R  sin p.

Точка P се трасира чрез х и  у.
Значително опростяване в трасирането се получава, 

диусът се намали с р (фиг. Х.29). Изчислението на р се 
ва по следния начин:

ако ра 
извърш

След
p = L B = Q B -{ -Q C -C L = y + { R -p )  cosp- 

преобразуване на уравнението се получава
y~R

( R - P )

р COS Р +R-

Вместването на преходна крива между права и кръгова крива е 
възможно само ако ъгъл а е по-голям или най-малко равен на 2р. 
Ако а=2р, кръговата крива отпада. При а по-малко от 2р, двете 
части на преходната крива се застъпват. Оттук следва изводът, 
че ъгълът на завъртване а при всеки радиус R и параметър С 
трябва да бъде по-голям от 2р.

Вътрешното присъединяване се прилага при реконструкция 
на пътища, когато допълнително се въвеждат преходни криви.
При него цялата централна част от кривата остава на първо-
началното си място. За свързване на преходната крива и кръго
вата крива се използува нова кръгова крива с умален радиус.

Фиг. Х.29

Подробно трасиране на клотоидата. Както вече споменах
ме, за трасиране на подробните точки на клотоидата се прилага 
ортогоналният начин —чрез правоъгълни координати. От точка А 
(фиг. Х.29) до допирателната АО  се отмерват абсцисите на
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отделните точки и перпендикулярно на тях се отмерват съответ
ните ординатни стойности. Координатите ка подробните точки 
се, изчисляват, като се приемат определени значения за S  — на
пример 10, 20, 30 m и същите се поставят във формулите за х и  у:

=  о 55 . _  5 3  
х  4 0 С 2 ’ 6 С

Така се трасират подробните точки на клотоидата, разположе
на от двете страни на кръговата крива. След това се трасират 
подробните точки на кръговата крива. За начало на координат
ната система се приема точка В (фиг. Х.29) и абсцисна ос ЛО. 
Към ординатите на подробните точки трябва да се прибавя 
отстъпката р .

2. Кубическа парабола

Уравнението на кубическата парабола е у — 
Параметърът С се определя също по формулата

6 С

C = R S  = R l
Тогава

У 6RI
Дължината I на преходната крива кубическа парабола варира от 
20 до 124 ш.

Т

m

1
б А

0

пИ

мг

х / Т  У  Г 1

м /

мг
L ,  !

<Cp.Kp.Kp.

\г=̂Рп~КП.К ~ Рс.Кр *'р

| а;

А=НЛК

■X

Фиг. Х.30

За да се трасират подробните точки както 
така и на кръговата крива, необходимо е да Се 
пр. кр. и к. п. к. (фиг. Х.30).

на преходната, 
определи нач
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От фиг. 30 се вижда, че от точка Л х= к . п. к. започва дъга
та от кръговата крива. За да могат да се определят подробните 
точки от тази дъга, трябва да се прекара тангентата Т х'. За тази 
цел е необходимо да бъде определена върху 7\ точка Q. За 
координатите на точка А г имаме:

Отместването на кръговата крива гп може да се изчисли по 
следния начин:

За трасирането на кубическата парабола и основната окръж
ност е необходимо да бъдат определени съответните главни точ
ки, а именно:

За трасиране на н. п. к. А се отмерва от върха на кривата 
величината

След това от точка А (начало преходна крива) по продъл-

-V I '■> Уп (5/̂ / ' 

Определяме ъгъл хп но формулата

и

От фиг. Х.ЗО се вижда, че M 2A ]= P A l = R sin ал.
Понеже ал е малък ъгъл, може да се приеме

Л13Л; =  г s in a ^ r tg a *

р 12 12
-----  V——’ — ----------------------------  -Ш

Следователно
У п-*т

t=(r+m)  tg |  -f  1 .

Бисектрисата се изчислява по формулата

™ 2 жението на Тг се отмерва -^-1 и се получава точка Q, която,
съединена с точка A v  определя търсената тангента
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Трасиране на подробните точки. Подробните точки на ку 
бическата парабола се трасират по два начина:

1. Чрез абсциси и ординати по главната тангента.

£=* -

Фиг. Х.31

2. Чрез абсциси и ординати по хордата на кубическата пара
бола.

Трасиране на подробните точки по първия начин се извърш
ва, като разстоянието от началната до крайната точка на преход
ната крива се разделя на равни части, примерно на 6 части 
(фиг. Х.31).

1 . . . A-V
1

~~6~ 1 . .

2  . . .
2
6 / . .

3  . .  . Д
3
6 / . .

4  . - - х А^
4

= 6“ /  . .

5  . . . AV
5 

~~ 6 /  . .

6  .
_  6 
~  6 /  . .

1

\

Съответните ординати ще бъдат
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Ако дължината I се раздели на 8 части, по аналогия ще 
имаме:

У 1=1
т
128

1

У2=  8 т
128

№ =27 т
128 \

4

По втория начин трасирането се извършва в следния ред. 
Нека приемем, че хордата се разделя на 8 равни части 

(фиг. Х.32). По същия начин се разделя на 8 равни части и тан
гентата.4 4

От фигурата се вижда, че

y 'i+ P i= I  ■ 4m

УгЛ-Pz — з '
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Уз+Рз =  I  ‘ 4m

;/ч ̂o
8
8 * 4 m.

- .................

Тогава
Фиг. X.32

Pi
1 . m—. 4 # z— —  
8 128

i> tfi
~  Am -  27

63 m

128

128

165 /77

128

p7= - |  4Я1—343 m128 105 m
128 *

Трасирането на подробните точки се извършва по-удобно от 
перпендикулярите / 2, / 2, . . . , издигнати от точките /, 2, 5, 
. . . От фигурата се вижда, че

fi=pi si° р
/ 2= /? 2 sin р
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Ако 5 е голям ъгъл, може да се приеме / ,  - /71; 
и т. н.

В някои случаи (при голяма дължина на преходната крива) 
е по-целесъобразно да се използуват няколко хорди.

където 3 се определя от зависимостта -

Х.13. ВЕРТИКАЛНИ КРИВИ

За вертикална крива при железопътните линии и пътищата 
се употребява обикновено кръгова крива. При железопътни ли
нии радиусът на вертикалните криви не бива да бъде по-малък 
от 10000 ш, като се допуска минимален радиус до 3000 ш и са
мо при изключителни условия за второстепенни линии се допус
ка радиус до 1000 ш.

Радиусите на изпъкналите вертикални криви са значи
телно по-големи, отколкото на вдлъбнатите вертикални криви 
поради това, че се налага да се осигури необходимо разстояние 
за спиране на превозното средство след забелязване на насрещна 
кола.

Както беше казано, радиусите на вдлъбнатите вертикални 
криви, са по-малки, тъй като видимостта е добра и е необходимо 
само да се осигури необходимата плавност но низелетата на 
трасето.

След като се избере радиу
сът на вертикалната крива, при
стъпва се към проектирането й.
Най-напред се определят глав
ните точки на вертикалната
кръгова крива НК , СК  и К К  
(фиг. Х.ЗЗ).

За да се намерят НК, СК,
КК, необходимо е да се изчис
ли дължината на тангентата,
т. е. t= R  t g - ^  .

Ъгъл at! може да бъде из
разен чрез наклоните на двете 
пресичащи се нивелети. За тази 
цел се изхожда от равенството

оС oLj J

Фиг. Х.ЗЗ

at, аА -  а2,
откъдето за tga ' ще получим

tg« ' =
tg оц —  tg a2
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Но тъй като ъглите аг и а2 са малки,
tg <хх tg а2 л; 0.

Като използуваме приетите означения

tg «1=  *i; tg *8=  4
и заместим в горното равенство, ще получим

tg «■'=i i -  4;
при разнопосочни наклони ще имаме

tg ̂ =*1 -  ( -  4 ) = 4 +  4-
Ако приемем означението

tga ' m = i1 ± i 2t за t ще получим t ^  * R  т.
Бисектрисата и дължината на кривата се изчисляват по фор 

мулите

Подробните точки за вертикалните криви се определят по 
приблизителен начин, като се приема кръговата крива за парабо
ла и подробните точки се изчисляват по уравнението на парабо-

вертикалната кръгова крива е необходимо да се отмери от „начало 
крива“, респ. „край крива“, хорнзонталното разстояние х  на точ
ката, която ще трасираме, да се изчисли превишението h на съ
щата точка по формулата

и D ^ 2 t = R m .

л а т а :  y = T R -

За координатното начало се 
приема Н К  (. начало крива“) за 
частта от кривата, разположена 
в участъка с наклон /х, а за 
втората част от кривата, разпо
ложена в участъка в наклон /2, 
се приема за начало на коорди
натната система .край крива“. 
За ос АТ в първата част се взе
ма не тангентата, както при 
хоризонталните кръгови криви, 
а хоризонталната xopdrf пре
карана през „качало крива ; за

Фиг. Х.34 втората — „край крива“ (фиг. 
Х.34). Следователно за траси
ране на подробните точки от

h —x  т i
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и да се извади ординатата на същата точка. С това ще се по
лучи превишението на търсената точка от „начало крива“, т. е

h = x i - y ^ x i —j ^ -

Пример. Дадени са /V 0,06; i\ 0,01 и R  3000 т .  Елементите на кри
вата са

T =  -R  (/2—/д)=  30^° (0,06—0,01 )-75  т ;

B = z - 2 =  752 : 6000=0,94 ш.2 R

От точка М (фиг. Х.35), която е пресечна точка на двете нивелети, се на
нася хоризонтално вляво и вдясно дтлжината на тангентите Т = 75 ш и се по
лучава МК и КК.

От върха В  отвесно се нанася 5 = 0 ,9 4  ш и се получава с достатъчна точ
ност средата на кривата. На отбелязаните абсциси се изчисляват ординатите по 
формулата

у= й  • (ХЛ35>
От ИК  към точка В  се изчисляват ординатите:

за точка 7 : абсц. х=75—(8 + 2 2 + 2 4 + 1 2 ) =  9 ш ; ^=0,01  т ;

за точка 8 : абсц. х = 9 + 1 2 = 2 1  гп ; у —0,07 m ; 

за точка 9 : абсц. л:=21 +  24=45 ш ; ^ = 0 ,3 4  ш.

Получените ординати у  се прибавят към съответните кош на нивелетата 
и се получават котите на вертикалната кръгова крива.
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Х.14. Н АД ЛЪ Ж Н И  И НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

При изграждането на пътища, жп. линии, канали и др. е 
необходимо добре да се познават наклоните на терена, където 
ще се извърши даденият строеж, растителната покривка, както и 
ситуационни подробности (пресичане на огради, пътища, дворове, 
водни течения и т. н.). За тази цел се измерват и начертават на
длъжни и напречни профили по оста на съоръжението. Този на
чин за определяне и представяне на наклоните (както и на други
те подробности) от терена дава най-пълна технико-икономическа 
характеристика на експлоатационните качества на обекта. Профи
лът представлява сечение на терена с вертикална равнина. Такова 
сечение, получено по оста на строежа, се нарича н а д л ъ ж е н  
профил, а когато е перпендикулярно на оста на строежа, т. е. на 
надлъжния профил—н а п р е ч е н профил. Определянето на точки
те по оста на профила в хоризонтално отношение се извършва 
чрез отмерване на местността на хоризонтални разстояния, като 
се започне от началната точка на профила. През 100 ш се забиват 
наравно със земната повърхност така наречените пикетни кол
чета. По тях се забиват и надписнц колове, върху които се 
надписват номерът на точката и километърът.

В зависимост от характера на терена и на растителната покрив
ка, от вида на обектите по трасето и от рода на проучванията 
по оста на съоръжението се означават още и точки през различни 
разстояния, в конто релефът променя наклона си или пък са гра
ници на ситуационни подробности. При криви предварително тряб
ва да се трасират подробните точки по описаните начини.

Отмерването и означаването на точките по оста на съоръже
нието се нарича трасиране или пикетиране на дадения проект (път, 
жп. линия, канал и др.). При пикетирането се води ръчка скица

(кроки) за точките, определени в хоризонтално отношение. За та* 
зи цел оста се отбелязва с права линия, като чупките се означа
ват със стрелка в зависимост от посоката на отклонението 
(фиг. Х.36).

Ос на нграсето В шнуация

УслоВяо изоВразябане т  оста

Фиг. Х.36
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Едновременно с трасирането на надлъжния профил се траси
рат и напречните профили с помощта на призми или на око. Точки
те от напречните профили се нанасят също на скица.

Точките се определят по височина чрез нивелация с междин
ни точки. Обикновено нивелирът се поставя в страни от трасето 
на такова място, че от него да се виждат по възможност повече 
точки от профилите, означени на скицата. Насочва се зрителната 
тръба към латата, поставена върху точка, на която е известна 
надморската височина, и се прави отчет „назад“. След това лата
та се мести по подробните точки на профила и направените отче
ти се записват в нивелачния карнет на графата „в средата“. Когато 
върху нивелачната лата, поставена на подробна точка, не може 
да се отчита поради това, че точката е много висока или ниска 
или има някакво препятствие и когато разстоянието от нивелира 
до наблюдаваната точка е повече от 100 т ,  тогава към последна
та видима точка се отчита по латата „напред“. След това нивели
рът се измества на втора станция и се започва с: отчет „назад“ 
към последната точка от първата станция и т. н. Накрая при по
следната станция латата се поставя върху точка, на която е извест
на надморската височина (т. е. на репер) и се отчита върху лата
та' „напред“.

За контрол се изчислява превишението между двете дадени 
точки по формулата

h -  [а] -  [6].

Фиг. Х.З/

Ако разликата между измереното и даденото превишение е 
в границите на допустимите норми, разпределя се върху свързва
щите точки. Когато височините на началната и крайната точка 
пе са известни, нивелирането трябва да започне от точка, на коя-
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то е известна височината, и след нивелирането на профилите да 
завърши в същата точка, т. е. да се направи затворен нивелачен 
ход, за да се осъществи контрол над измерванията. След това се 
изчислява нивелачният карнет, т. е. определят се надморските ви
сочини на точките от надлъжния и напречния профил.

Въз основа на получените данни се пристъпва към изработва
не на надлъжния профил. Най-напред се изчертава така наречена
та мрежа на профила (фиг. X. 37), която се състои от няколко ре
да: за разстояния, надморска височина, номера на колчетата и 
други данни в зависимост от това, дали профилът е на път, ули
ца, канал и т. н.

а1 t

‘ -----“t— -------------—■..

10,0 67й 4,0 о, ; - с ,

Фнг. Х.38

За удобство профилите най-често се изчертават на милиме
трова хартия. Избира се една права за абсцисна ос с координат- 
но начало в началната точка от профила и по нея се нанасят 
като абсциси хоризонталните разстояния до отделните точки. На
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писват се височините на всички точки от профила над нанесените 
точки. След това се приема подходяща кръгла височина, наречена 
хоризонт на профила, която трябва да бъде по-малка от най- 
малката височина на точките от профила. От всяка подробна точ
ка се нанасят като ординати разликите между височините на 
точките и приетия хоризонт. Характерното при построяване на 
надлъжния профил е, че за да изпъкне по-добре наклонът на те
рена, хоризонталните разстояния се нанасят в даден мащаб, а 
височините в 5, 10 или 20 пъти по-едър мащаб. Най-често из- 
ползуваните мащаби за надлъжни профили са за разстояния 1 :500, 
1:1000 или 1:2000, а за височини 1:50, 1:100 или 1:200. Ог 
така нанасените точки, като се съединят съседните точки с пра
ва линия, се получава надлъжният профил, който характеризира 
съществуващото теренно положение на оста на съоръжението. 
По-нататък, като се съблюдават техническите изисквания за до
пустими наклони и баланс на земните маси, се прокарва проектна
та линия (нивелетата) на трасето, което е и крайната цел на на
длъжния профил.

Напречните профил се изработват обикновено в единен мащаб 
1:200. Нанасянето им се извършва също на милиметрова хартия, 
като за основа се приема кръгла височина, която да е по-малка 
от височината на най-малката височина от напречния профил. 
Мащабите за дължини и височини се приемат еднакви, тъй като 
по-лесно се изчисляват площите на профилите, а с това и обеми
те на земните маси. След като се проектира нивелетата на надлъж
ния профил, върху напречните профили се нанасят проектната 
линия на платното, траншея и т. н. (фиг. X.38). През последните 
години за получаване на профили на терена се използуват ниве- 
лири-автомати.

Г Л А В А  XI

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РАБОТИ В ХИДРОТЕХНИЧЕСКОТО
СТРОИТЕЛСТВО

XI.I. НИВЕЛИРАНЕ НА РЕКИ, ЕЗЕРА И ДР.

При разработване на проекти за хидротехнически съоръже
ния, мостове и др., а така също и за реконструкция на същес
твуващите водни течения е необходимо предварително да бъде 
изготвен надлъжен профил, т. е. да бъде определен наклонът на 
повърхността на водата и на дъното на реката. За тази цел по
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продължение на реката (при големи реки по двата бряга, а при 
малки само по единия бряг) се полагат нивелачни ходове, свър
зани с репери от държавната нивелация, разположени близо до 
реката (фиг. XI.1). Точките от нивелачния ход се координират

чрез включени полигони. След
о

D

\

\

Фиг. XI. 1

това край opera се заоиват ко
лове, достатъчно дълбоко в зе
мята Горните краища на коло
вете трябва да бъдат изрязани 
перпендикулярно на оста им, 
като се оставят да стърчат 
малко над водата. След това 
коловете се нивелират. В опре
делен момент или по даден 
сигн ал еъ рх у ecu ч ки ко, гове 
едновременно се отбелязва ни
вото на водата. С милиметро
ва линийка се измерва разстоя
нието от челото на коловете до 
отбелязаното ниво на водата. 
Като се извадят тези разстоя
ния от височината на горните 
краища, на коловете се получа
ва височината на водната по
върхност за даден момент. То
гава наклонът на водното тече
ние се изчислява но формулата

■  h iI—- d , където h е превишение
то, a d —  разстоянието, за кое
то се отнася това превишение.

Определянето на височина
та на водната повърхност трябва да се извършва с голяма точ
ност поради това, че грешките във височините оказват съществе
но влияние върху определянето на наклона на водното течение, 
особено когато той е малък. Така например при грешка ± 2  mm 
в определяне височината на водната повърхност на 100 гп раз
стояние ще се получи 20%  грешка в наклона, ако същият въз
лиза на 0, 0001.

Едновременно с определянето на наклона па водното течение 
се извършват и напречни пофили на дъното на реката. В зависи
мост от ширината на реката, скоростта на течението, достъпност
та на бреговете, необходимата точност в определяне дъното на 
реката се прилагат и различни начини на измерване. При неголе
ми дълбочини на реката снимката на дъното се извършва по 
обикновените снимачни методи — мензулна и тахиметрична сним
ка, при които латата се поставя непосредствено на дъното на 
речното корито.
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При дълбочина на реката от 4 20 m се извършва снимка
на живото сечение на реката (фиг. XI.2) Под живо сечение на 
реката се разбира профила m и е f g h. За целта напречно 
на реката се забиват два кола С и D, между които се

Фиг. XI.2

опъва въже, разделено с 
различни знаци на равни 
части, например , по 10 или 
5 т .  Успоредно на това 
въже се опъва второ без 
деления, по което се при
държа и движи лодкарят 
за измервне на дълбочина
та на реката в набеляза
ните точки.

В зависимост от дъл
бочината на водата се при
лагат и различни прибори.
Така например за измерва
не на дълбочини до 5 гп 
се използува специална ла
та (фиг. XI.3), която пред
ставлява дървен прът с 
диаметър, не но-малък от 
5 сш, с дециметрови де
ления, оцветени с червен 
(или черен) и бял цвят. I /
При дълбочина над 5 m 
измерванията се извърш
ват с ръчен лот, който 
представлява отвее с те
жест от около 10 kg с пирамидална форма.

За измерване на по-големи дълбочини, например 
на морета, езера, големи реки се използува ехолот.

Фиг. XI. 3

дълбочини
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XI.2. ПРЕНАСЯНЕ НА ВИСОЧИНИ НА ТОЧКИ ПРЕЗ ГОЛЕМИ
ВОДНИ ПРОСТРАНСТВА

При извършване на снимка на район, през който минава го
ляма река, или при строителството на мостове и други строител
ни обекти се налага да бъдат пренасяни височини на точки от 
единия бряг на реката на другия.

При ширина на препятствието от 100 до 300 гп трябва да 
се изберат четири точки, които да образуват паралелограм или 
правоъгълник (фиг. XI.4).

Точките А и В се фиксират с колове с дължина, не по-малка от 
50 cm и дебелина — 10 cm. Коловете се забиват на 10—20 cm над 
повърхността на земята. Върху челото на коловете се забиват 
гвоздеи със сферични главички. Точките I и II  трябва да отсто
ят съответно от точките А и В на 10 до 30 т .  При това трябва 
да се съблюдава равенството на разстоянията

А1=В11,
A I I= B L

С нивелира се застава най-напред в точка /, от която се ни
велира към А и В, а след това в точка / / ,  от която се нивели
ра към същите точки (първо към А, а после към В).

Поради това, че разстоянията от нивелира до „задната“ и до 
„предната“ лата не са равни, полученото превишение ще бъде 
натоварено с грешки от кривината на Земята и рефракцията, а 
също така и с грешка от неуспоредност на визирната ос с оста 
на либелата. Главно ще бъдат натоварени с грешка отчетите по 
далечните лати.

Превишението от първата станция ще бъде
А, а , -  bt,

където ах и са отчетите по задната и предната лата. 
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Аналогично при втората станция

h*=a2—b2t

а средното превишаване между А и В ще бъде

т.е.

h ( (&2 — ̂ 2)

Полученото превишение h е освободено от влиянието на 
описаните по-горе грешки.

Обикновено надлъжната ос на микроязовира се избира на 
самото място

По рядко язовирната стена се проектира върху съответен 
план и след това осите се трасират на местността чрез ъглови 
или линейни засечки, полигон и др. За целта от плана, на който 
са нанесени стената и координатната мрежа, се отчитат графически 
координатите на две точки от надлъжната ос. От координатите 
на точките /1 и В от оста (фиг. XI.5) и координатите на близ- 
костоящи до стената точки от геодезическата основа се изчис
ляват трасировъчните елементи (ъгли и дължини). При големи 
язовирни стени трасирането се извършва с помощта на специал
на триангулачна мрежа. Трябва да се изтъкне, че такива мрежи

се полагат не само за да се извършват чрез тлх различни тра- 
сировъчни работи през време на строителството, но и за извър
шване на наблюдения за установяване на хоризонтални дефор
мации по време на строителството и експлоатацията.

XI.з. ТРАСИРАНЕ НА МАЛКИ ЯЗОВИРНИ СТЕНИ

Фиг. XI Ь
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По същество снимането (или трасирането) на надлъжни и 
напречни профили на малка язовирна стена не се различава от 
общия случай на изготвяне на профили или трасиране на съо
ръжения по дадени профили. Само че тук напречните профили 
са с различна дължина (понякога по няколкостотин метра) в 
зависимост от височината на стената на мястото на напречния 
профил и от наклона на откосите.

XI.4, ТРАСИРАНЕ КОНТУРИТЕ НА ВОДОХРАНИЛИЩЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ЗАВИРЕНИЯ ОБЕМ

На територията на водохранилищата попадат населени мес
та, промишлени предприятия, селскостопански земи, гори и други 
обекти. За своевременно отчуждаване на имотите, почистване на 
леглото на езерото от гори и др. се налага да бъде установен 
контурът на водохранилището върху карта в подходящ мащаб 
1:25 000—1:100 000 и след това да се трасира върху мест
ността.

Точността, с която трябва да се трасира проектният контур 
на езерото, зависи от местните условия.

Обикновено за трасирането на контура се използува геоде- 
зическата основа, положена за изработване на плановата основа. 
За целта между реперите /  и / / ,  разположени близо до границата 
на заливането (фиг. XI.6), се развива нивелачен ход. От тези 
точки по-нататък се извършва трасирането на точки от контура на 
езерото (обикновено отчужденията се извършват до кота HBBH-f- 
1,00 m). В зависимост от характера на релефа на местността 
точките от контура на водохранилището се стабилизират със 
стълбове или тръби през 100—300 ш (в населените места даже

по-гъсто). След това така означените точки се координират чрез 
полигони и се нанасят по координати върху плана.

За да се определи обемът на завирената вода, изчислява се 
площта на водохранилището, ограничена с линията на заливане.

ж

Фиг. XI-в
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Обемът на водата се изчислява по следните приблизителни фор 
мули:

, h { i  l, 2, . . . п)

ИЛИ

+ V ^‘ * |[ I а
з

п
V - 2  V*

i  =  I

където / \  и Fi+1 са площите, заградени от два съседни хори
зонтала; 

h — височината на сечението.
При това трябва да се имат пред вид и изпъкналите и 

вдлъбнатите части по леглото на водохранилището.

Х1.5. ТРАСИРАНЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ КАНАЛИ
И ТУНЕЛИ

1. Трасиране на хидротехнически канали

Хидротехническите канали се трасират върху терена чрез 
отлагане на надлъжни и напречни профили. Оста на каналите 
обикновено представлява съчетание от прави и криви линии (уча
стъци). Трасирането започва с правите участъци, които се прена
сят последователно от проекта върху терена.

За целта предварително от плана се извличат трасировъчни 
данни, като се използуват полигонови и триангулачни точки или 
полигонови и триангулачни страни и пресечни точки на канала с 
някои обекти.

Освен това трасирането на канала може да се извърши и с 
графически отчетени координати на крайните точки от всеки 
прав участък. Така например, за да се трасират на отделните 
участъци от начупената линия ABCD , от плана се определят 
координатите на точките А, В, С и D (фиг. XI.7). От координа
тите на тези точки се изчисляват посочните ъгли на страните 
А В, ВС и CD, а от тях се определят върховите ъгли при т. В  
и С и дължините на правите АВ, ВС и CD по формулите:

Ув - У а Ус —Ув _  Ув — Ус.tg a.4, ; tgaв% € = - - -* tg <*с, о =  - -- __ ,
х  В  х  A  Х С Х В  D  С

ря =  -X АВС=»в, с — “в, л ;
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jic =  )'BCD=ac, d  — *c, в ;

Sa.в Ув~
s i t i  a

> '.4

COS a .4, /? •Se. J'c — B
Sin a cos a £, C

У п  —  УС x D X CD sin a C, D C O S a c  д

Фиг. XI.7

За контрол се измерват графически от плана дължините на 
линиите АВ, ВС и CD и върховите ъгли — с транспортир.

Едновременно с трасирането на правите участъци се трасират 
и главните точки на свързващите ги кръгови криви.

След установяване на главните точки от трасето (чупките и 
местата на съоръженията) се извършва подробен пикетаж. При 
него по трасето през 100 m се поставят пикети. Освен целите 
пикети на местността се отбелязват и релефните и ситуационните 
точки. Това са характерни чупки на релефа и граници на ком
плекси, пресичане на пътища и др. Разстоянието от пикетите до 
точките на пречупването на терена се измерват с точност до ме
тър, а до точките от ситуацията — с точност до сантиметър. От 
началото на кривата до края на кривата пикетажът се извършва 
по кривата. За тази цел е необходимо предварително да бъдат 
определени елементите на кривата (фиг. XI.8), тангентата Т, дъл
жината на кривата К, дължината на бисектрисата Б  и домерът D. 
Те могат да се изчислят по формулите

T = R t g ± >

К П  /? ос 

200

Б  V Т 1 +  R 2- R  

D  2 Т—К,
но обикновено се вземат от таблици.

У"2
2 R
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С помощта на тези величини се изчислява пикетажът от 
началото (НК) до края (КК) на кривата:

НК В t - T ;
кк нк гК

Фиг. XI.8

За контрол се изчислява пикетажът на края на кривата по 
формулата

K K ^ B X + T ~ D .
За характеризиране на местността се правят и напречни про

фили от двете страни на трасето. При спокоен наклонен терен 
се полагат през 100 ш напречни профили с дължина 50 m — по 
25 ш от двете страни. При по-раздвижен терен напречните про
фили се правят на характерните места по терена.

Трасето на канала се свързва с държавната опорна мрежа 
чрез теодолитни ходове или с прави и обратни засечки. По пи- 
кетажа на трасето и по напречните профили се извършва техни
ческа нивелация. Въз основа на получените теренни коти и даде
ните проектни коти се изчислява обемът на земните работи при 
строителството на канала.

2. Трасиране на тунели

Тунелите се използуват за преодоляване на теренни препят
ствия в транспортното и хидротехническото строителство. В зави
симост от дължината и дълбочината на тунела и характера на
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местността се прилагат два начина на трасиране; геометричен, 
при който оста на тунела се трасира непосредствено на местност
та и аналитичен, при който се изчисляват трасировъчните еле- 
менти. Първият начин се използува при малки праволинейни ту
нели и открита местност. По същество това е трасиране на права 
през възвишение.

При втория начин се използуват полигонови или триангулачни 
мрежи.

При пресечен терен е трудно трасирането на тунелната ос 
непосредствено върху повърхността. В такива случаи се прибягва 
до развиване на полигон от двете страни на тунела (фиг. XL9), 
като се обходи масивът. Ако условията не позволяват да се по
ложи полигон от двете страни на тунела, тогава се полага висящ 
полигон. За да се срещне точно тунелната ос при прокопаване от 
двете страни, изисква се да бъдат определени с висока точност 
както направлението на тунелната ос, така също превишението и 
разстоянието между началото и края на тунела.

След измерването на полигоновите ъгли и дължини (или по
лагане на локална триангулация) се избира произволна коорди
натна система, като обикновено за координатно начало се приема 
едната точка на оста на тунела (фиг. XI.9), например точка А , а 
за ос X  се приема първата полигонова страна А1. В така избра
ната координатна система се изчисляват координатите на всички 
п о л и г о н о в и  точки. От координатите на началната и крайната точ-

Фиг. XI.9

ка на тунела се изчислява посочният ъгъл на тунелната ос по 
формулата

. Ув-Ул
t g  а  а, в =    ----— •

Х В ~ ~ Х А
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От разликата между посочните ъгли на първата полигонова 
страна А1 и на тунелната ос АВ  се получава трасировъчният 
ъгъл qp, а от разликата между посочните ъгли на последната по
лигонова страна 4В и на тунелната ос ВА се получава ъгъл ф. 
Дължината на тунела се изчислява по формулата

, в = у!(хв — Ха )2 + ( У в — У a Y •

За да се намери превишението между началната и крайната 
точка от тунелната ос, извършва се геометрична нивелация. От 
намереното превишение и дължината на тунела се определя на
клонът на тунелната ос.

Когато тунелът е разположен в силно пресечен терен и има 
голяма дължина, трасирането му се извършва с помощта на три
ангулачна мрежа (фиг. XI.10). При проектиране на тунелната три
ангулация и при избиране на местата на триангулачните точки 
трябва предварително да се знаят местата на порталите, на меж
динните шахти и страничните галерии, за да се поставят близо 
до тези места триангулачни точки, от които след това лесно и 
удобно да се предават координати, посочни ъгли и направления 
за тунелната се.

При тунели с два изхода в триангулачната мрежа се включ
ват и порталните точки (фиг. XI.10) или ако това е невъзможно 
по теренни причини, поставят се близо до порталите триангулачни 
точки, от които след това чрез полигон или засечка се определят 
координатите на порталните точки. Трасирането на оста на ту
нела се извършва както следва: изчисляват се посочните ъгли
(а .у в и у*в, л) на оста между двете портални точки; от посочните 
ъгли се изчисляват трасировъчните ъгли qp (фиг. XI.10).

Фиг. XI.10

Ако тунелът се прокопана чрез шахти, направлението на 
оста на тунела може да се трасира чрез съединителен триъгъл
ник, чрез направление от два отвеса, чрез жиротеодолит и др.
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При даване на направление чрез съединителен триъгълник 
(фиг. XI.11) близо до шахтата се поставя триангулачна или поли- 
гонова точка С. В шахтата се спускат два отвеса — Oi и 0 2 от 
стоманена тел с ti=0,3 —0,8 шш. За да се * намалят колебанията

Шахта /У °/

Фиг. XI.11

на отвеса, поставят се тежести от 10 до 60 kg за шахта с дъл
бочина от 20 до 150 ш. Те се потапят в съд с масло. Точките 
на повърхността СОх02 и в тунела С ,0 / 0./ образуват т. нар* 
съединителни триъгълници. На всеки от тези триъгълници се 
измерват трите страни и по един от вътрешните ъгли при вър
ховете С и С± (у и Yi), а също така и свързващият ъгъл 8. Из
числяват се по синусова теорема ъглите а и .3 в триъгълника 
СОг0 2 и а', £/ в триъгълника

Въз основа на координатите на точка С посочния ъгъл ас, г 
ъгъл S, измерените страни и изчислените ъгли се определят по- 
сочните ъгли ас, о,, ^с, о. и ао„ о. и координатите на 0 1 и 02* 
Ако през време на измерванията отвесите са неподвижни, посоч
ният ъгъл ао„ о. може да се приеме, че е равен на ао,*, <%• и 
координатите на Ог и 0 2 — равни на координатите HaO'j и 0'о. След
това се изчисляват и координатите на точка Cj и с помощта на 

и «1 и посочният ъгъл ас„ л- Като се разполага с тези данни* 
може да се започне трасирането в самия тунел.

Понастоящем за ориентиране на тунелите намира все по-ши
роко приложение жиротеодолитът. Той е така устроен, че с него 
може да се измерва астрономичен азимут.
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XI.6. ТРАСИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ
МРЕЖИ

Въз основа на работните чертежи се трасират върху ме
стността осите на тръбопроводите (водоснабдителни, канализа
ционни, за топлофикация и др.). Трасирането може да се извършва 
чрез графически извлечените от плана координати на ревизионните 
шахти или с ъглите и разстоянията.

Пр?ди пренасяне на осите в натура се подготвят трасиро- 
въчни карнети. При пренасяне на проекта ъглите в чупките на 
трасето се фиксират чрез направления или чрез успоредно изна
сяне на знаците (фиг. XI.12). Пресичането на трасето на съще
ствуващи подземни съоръжения се отбелязва на терена със спе
циални знаци.

Преди да започнат земните работи, оста на тръбопровода се 
сигнализира през 5—20 ш; от оста се трасират траншеите. Над 
канализационните шахти и точките, в които се променя проект
ният наклон, се поставя шнурово скеле (фиг. XI. 13). Към него се 
заковава постоянна визирка. Визирките трябва да бъдат равни 
(началната и крайната) и за даден участък трябва да се поставят 
по височина с помощта на нивелир. След това за поставяне на 
тръбите на дадена дълбочина и наклон се използуват подвижни 
визирки. Тъй като при поставянето на тръбите и построяването 
на шахтите се изисква висока точност във височинно отношение, 
всички работи по полагането на тръбите се проверяват с нивелир. 
При малки наклони се извършва проверка с нивелира на всяка 
поставена тръба. Отклонение от проектните височини на безна- 
порните тръбопроводи при свързването им с шахтите се допуска

, т

Ж  Ю°я

г .Изнесена оо

т $ \ /

Дейстдителна ос

Фиг. XI. 12

до ± 5  mm. Преди засипване на траншеите се извършва нивела
ция по горната част на тръбите и в шахтите, на базата на която 
се съставят профили. Към профила се прилага и план на тръбо
провода.
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В някои случаи пренасянето на оста на тръбопровода се из
вършва от геодезичееката основа. На фиг. XI. 14 се дава проект 
на канализационен колектор, който минава през съществуващи

Фиг. XI.13

сгради и трябва да се трасира върху местността. За целта шах
тите А и В се трасират върху местността по графически данни. 
После близо до проектното трасе се прекарва теодолитен ход

г<

Фиг. XI. 14

АС . . . В. От изчислените координати на т. А и В се изчисля
ват посочният ъгъл и дължина на трасето А В, След това се из
вличат трасировъчни данни за междинните шахти в т. a, b и е.
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ГЛАВА XII

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ

НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Дългогодишният опит в строителството показва, че всяко 
съоръжение в една или друга степен е подложено на хоризон
тални и вертикални деформации. Известно е, че ако деформациите 
не бъдат своевременно установени и че ако те преминат опре
делена граница, могат да доведат до нарушаване на нормалния 
процес на експлоатация или до разрушаване на съоръжението. 
Като правило измерването на деформациите на съоръженията 
трябва да започне заедно със строителството и да завърши до 
периода на стабилизацията.

XI1.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ

За да се определят хоризонталните деформации на сгради и 
съоръжения, най-голямо приложение в практиката намират начи
нът с направления, тригонометричният начин и начинът с отделни 
направления.

Наблюдателните (опорните) точки трябва да се избират на 
устойчиви места извън зоната на деформация на съоръжението.

1. Начин с точки по едно направление (створ)

Този начин е един от най-старите и е най-разпространен в 
практиката. Прилага се при праволинейни язовирни стени, мостове, 
подпорни стени и други съоръжения, където има възможност да 
се изберат контролни точки от съоръжението по направление и 
да бъдат разположени приблизително на еднаква височина.

На фиг. XII. 1 е дадена схема за разположението на точките 
по този начин, където /, 2, 3 . . .  са контролни точки, а / ,  II  — 
наблюдателни точки (станции); А и В са опорни геодезически 
точки.

Положението на контролните точки по отношение на направ
лението може да се определи или чрез измерване на ъгли или 
чрез подвижна марка. По първия начин се измерват ъглите в 
няколко гируса с помощта на теодолит или с алинометър между 
избраното направление и съответните контролни точки. С така 
измерените ъгли и разстояния от станцията до наблюдаваните 
точки се изчислява напречното изместване по формулата

4 i= s i 4 'u -
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Поради това, че ъгъл 77 е малък, горната формула може да 
*се напише

.е !!

Мгг в

Фиг. XII.1

Хоризонталното изместване на контролните точки по този 
начин се определя като разлика от резултатите между първия и 
следващите цикли измервания.

По втория начин — чрез подвижна марка, отклоненията на 
контролните точки от направлението се измерва непосредствено. 
За целта подвижната марка е снабдена с микрометрен винт.

При наблюдение подвижната марка се поставя върху кон- 
тролната точка, отчита се по скалата, след което по сигнал на 
наблюдателя или с помощта на автоматическо дистанционно управ
ление марката се измества, докато визирната цел застане в на
правлението. Отново се прави отчет по скалата. Разликата от 
двата отчета представлява изместването на контролната точка от 
избраното направление. Такива измервания се извършват от 3 
до 5 пъти за всяка точка и от тях се изчисляват средноаритме
тични стойности.

Във всеки цикъл на наблюдения най-напред трябва да се 
проверява устойчивостта на наблюдателните точки. Ако се уста
нови, че тяхното положение е изменено, при определяне измест
ването на контролните точки трябва да се въведат и съответни 
поправки.

Проверката на наблюдателните точки може да се извърши 
по различни начини. Нека приемем, че трябва да се проверят 
точките /  и I I  (фиг. XII.2). Поставя се теодолитът върху опор- 
ната точка А, а неподвижната визирна марка — на опорна точка В 
и по отношение на створа АВ  с помощта на подвижна визирна 
марка се определя положението на наблюдателните точки /  и / / .  
Проверката на /  и I I  може да се извърши също така и в друга 
комбинация — отначало се определя положението на точка I  
относно направлението А —I I , а след това и на точка I I  по от
ношение на направлението В—/.
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В някои случаи проверката на положението на наблюдател
ните точки може да се извърши чрез допълнителни створове 
/ / ,  А ъ А 2, А д, и  Лб (фиг. XII.2).

Фиг, XII.2

При това във всеки цикъл наблюдения се измерват разстоя 
нията между точките и централните ъгли по опорните точки 
В 4  и  А ь.

В зависимост от изместването на наблюдателните точки се 
явяват три случая на контролното направление.

П ъ р в и  с л у ч а й  — когато една от наблюдателните точки на 
створа запазва своето положение, а другата е изместена 
(фиг. XII.3).

Контролната точка К  се е изместила в К!* Изместването d'K
на точка К  между първия и втория цикъл измерване може да се 
изчисли по формулата

dK= d l + q l- q i

където q е измерено в първия цикъл наблюдения;
qx — определено от втория цикъл наблюдения; 
dx — както се вижда от фиг. XII.3, изчислява се по фор

мулата

d i~ (d 0: S ) : S x .

При разположение на точка К  в първия цикъл наблюдения 
в противоположната страна на створа изместването d'K ще бъде
равно

d'K= d i + 9 i  +  q-
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При разположение на точка К  на створа в първия цикъл 
наблюдения dK ще се изчисли така

dK~ d 1-jr qv

Фиг. XIL3

В т о р и  с л у ч а й —когато и двете наблюдателни точки се из
местват след първия цикъл наблюдения в едно направление на 
различни величини dg и dg (фиг. XII.4).

Изместването на точка К  след първия цикъл наблюдения се 
изчислява по формулата

d '^ d ^ d '-q -q ^

Фиг. XII.4

Т р е т и  с л у ч а й  —когато наблюдателните точки са изместени 
в противоположни направления (фиг. XII.5).

Изместването на точка К  може да се изчисли по формулата

d = d l ~\-q —qL.
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За определяне на е необходимо да се знае разстоянието S 0, 
което може да бъде изчислено по следния начин

Ил
“ о

'0 tga И
dAи 0

5 -  50 tga.

Ф иг. XII.5

Следователно

откъдето

dA“ о

'0

d% S
0

4 + 4

Като се определи S Q, по-нататък се изчислява и d1в 
Ако непосредственото определяне отклонението на контрол

ните точки е затруднено поради малко увеличение на зрителната 
тръба или ако дължината на визирния лъч надвишава 300 ш, 
тогава може да се приложи „полу направление4* и „четвърт на
правление“, описани в специалната литература.

2. Тригонометричен (триангулачен) метод

Този метод се прилага главно при хидротехническите съоръ
жения, когато няма условия за създаване на контролно направ
ление., При него хоризонталните измествания се намират чрез 
сравняване на периодически определяните координати на контрол
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ните точки, например точките /, 2, 3 (фиг. XII.6) от триангулач
ните точки А, В и С. Едновременно с това е необходимо от 
точките М, N  и Р да се проверява устойчивостта на точките 
Л, В и С чрез периодични измервания на хоризонталните ъгли

Фиг. XII.6

Даденият метод е целесъобразно да се използува само при 
определени физико-географски условия— в тесни скални клисури 
при изграждането на дъгови язовирни стени. При тези условия 
триангулачните точки се избират непосредствено до стената и 
върху скална основа. Триангулачните страни са от 100—300 т ,  
което при измерване на ъглите с прецизни теодолити осигурява 
висока точност при определяне изместването на контролните 
точки.

3. Чрез отделни направления

За да се определят хоризонталните измествания на съоръже
нието, често се използува в практиката методът на отделните 
направления.

Същността на метода се състои в това, че хоризонталното 
изместване на контролните точки (фиг. XII.7) може да се опре
дели, ако от два наблюдателни пункта I и II в два цикъла наблю
дения се измерва направлението към контролната точка Р° (до
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изместването) и Р  (след изместването) и се определя приблизи
телно (с точност 1:5000) разстоянията / —Р° и II—Р°.

От изменението на направлението с Др се изчислява хори- 
зонталното изместване / по формулата

Фиг. XII.7

/=Д 8 —  •
Г Р

Този метод осигурява точност от порядъка на + 2 —3 mm. 
При средна квадратна грешка на измерено направление та —+0,7" 
и разстояние до контролната точка/, =  1000 шш грешката в опре
деленото хоризонтално изместване ще бъде

т
/И/=— Z,= +3,5 шш.1 р —

Средната грешка на изместването, определено от п направле
ние, е

V п

Методът на отделните направления при целесъобразно разпо
ложение на наблюдателните точки и при единна програма за на
блюдения осигурява достатъчна точност в определяне измества
нето на контролните точки.
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ХН.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ tiA НАКЛОНЯВАНЕТО НА СГРАДИ
И СЪОРЪЖЕНИЯ

Вследствие на неравномерното потъване сградите и съоръ
женията се наклоняват, без да се наруши геометричната им фор
ма. В строителната практика се различава линейно и ъглово на

клоняване. Ъ г л о в о т о  наклоняване се ха
рактеризира с ъгъл 9 между проектното 
вертикално направление MAL и направление
то М гМ2 на оста на съоръжението, а ли 
н е й н о т о  I представлява хоризонталното 
разстояние между точките Д10 и М * (фиг.
XII.8).

Линейната стойност на наклоняването 
се получава чрез проектиране на точка М х 
с помощта на отвее, теодолит, зенит-прибор 
и др. След измерването на / се изчислява 
ъгъл ср по формулата

/sin 9 =  - ?
Фиг. XII.8 п

където h е височина на съоръжението, равна на разстоянието

Определянето на наклоняването на съоръженията се извършва 
твърде лесно и бързо по м е т о д а  на х о р и з о н т а л н и т е  
ъ г л и ,  описан в специалната литература.

XII.3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЕРТИКАЛНИ ДЕФОРМАЦИИ
НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

За да се определят вертикалните деформации на сгради и 
съоръжения, прилага се геометрична, тригонометрична и хидро- 
статична нивелация, стереофотограметрия и др.

Най-голямо разпространение в практиката намира високо- 
точната геометрична нивелация. За целта в тялото и основата на 
съоръжението се поставят специални марки, които периодично 
се нивелират. За марки могат да се използуват стоманени ъглови 
пръти, които се зазидват в стената или се заваряват към стома
нени колони.

Височинната основа, по отношение на която се определят 
вертикалните изменения на марките, представлява мрежа от фун
даментални репери, поставени извън деформационната зона на 
съоръжението.

При трудни условия може да се приложи и тригономе- 
трическа нивелация.
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За да се определят височините на фундаменталните репери 
чрез тригонометрично нивелиране, трябва да се работи много 
внимателно в две направления, като се спазва равенство на визу- 
рите и да се извършва при благоприятни външни условия.

След изравняване на нивелачните ходове се изчисляват висо
чините Н  на контролните марки и се съставя ведомост, в която 
се дава за всяка марка:

Стойността S  на слягането между два последователни ци
къла £ — 1, i :

*SV—l, i = H i—II i i .

Сумарното слягане от началното наблюдение е

S ^ H t - Н г .

Скоростта на потъването на някоя марка N  средномесечно 
или средногодишно е

sN
v N= ~ t ,

където t е броят на месеците (или годините), за които е кон
статирано сумарното слягане S^.

Средна скорост на потъване на цялото съоръжение е

МГ
*ср= г >

където г е брой на контролните марки.
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