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ПО  ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ 2 
 

„Инженерна геодезия-II част”  за студентите от спец. „Геодезия” – редовно и задочно 
обучение. 

 
1. Геодезически работи при проектиране и строителство на линейни обекти. 
2. Координиране на пътното трасе. 
3. Геодезически работи при реконструкция и рехабилитация на авт. пътища. 
4. Геодезически работи в ж.п. строителството. 
5. ИГР в промишленото и гражданското строителство. Трасировъчна мрежа на 

обекта. 
6. ИГР при изграждане на подземната  и надземна част на сгради и съоръжения. 
7. ИГР при изграждане на високи съоръжения. 
8. ИГР при монтаж и проверка на строителни конструкции и технологическо 

оборудване. 
9. ИГР при монтаж и проверка на подкранови пътища. Изпълнителна снимка. 
10. Общи положения при определяне на деформации на инженерни съоръжения. 

Точност и честота на изследванията. 
11. Определяне на вертикални деформации на инженерни съоръжения чрез 

геометрична нивeлация. 
12. Определяне на вертикални деформации чрез тригонометрична и 

хидростатична нивелация. 
13. Устойчивост на изходните репери. 
14. Створни методи за определяне на хоризонтални деформации.  Устойчивост на 

изходните точки. 
15. Обща теория на створните измервания. 
16. Тригонометричен метод за определяне на хоризонтални деформации. 
17. Методи за изследване на устойчивост на изходните точки при 

тригонометричен метод. 
18. Определяне на хоризонтални деформации чрез прави и обратни отвеси. 

Изследване на деформации на свлачища. 
19. Определяне на наклоняването на сгради и инженерни съоръжения. 
20. Геодезически работи при проектиране и строителството на тунели. 
21. ИГР в мостовото строителство. 
22. Пренасяне на височини през широки водни препятствия. 
23. ИГР при проучване на водни площи при речното строителство. 
24. ИГР при строителството на язовири и хидроенергийни обекти.  
25. ИГР при мелиоративно строителство и при строителство на канали. 
26. ИГР при строителството на летища. 
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