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ПЕРЕДМОВА 
 

Це Тимчасове керівництво розроблено колективом Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під загальним 
керівництвом командувача ракетних військ і артилерії Збройних Сил  
України – заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 
генерал-лейтенанта В. Горбильова.  

У Тимчасовому керівництві викладено завдання та визначено порядок 
ведення бойової роботи підрозділами радіолокаційної розвідки ракетних військ і 
артилерії Збройних Сил України. 

У цьому Тимчасовому керівництві також визначено: обов’язки особового 
складу топогеодезичних підрозділів, груп самоприв’язки і розрахунків машин 
обладнаних автономною навігаційною апаратурою під час виконання 
топогеодезичної прив’язки, її контролю та етапи розвитку топогеодезичної 
основи, завдання щодо топогеодезичного забезпечення ракетних військ і 
артилерії Збройних Сил України. 

Усі питання, що стосуються цього Тимчасового керівництва надсилати до 
ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Збройних Сил 
України на таку адресу: 04119, м.Київ, вул.Дегтярівська 19 або 
gurvia@ksv.dod.ua (контактний телефон розробників для надання зауважень та 
пропозицій 62-26-334). 
  

mailto:gurvia@ksv.dod.ua
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ВСТУП 
 

 

Успіх сучасного бою (операції) значно залежить від повноти, своєчасності 
та якості бойового (оперативного) забезпечення військ (сил). Організація та 
постійне здійснення бойового (оперативного) забезпечення військ (сил) – 
важливий принцип підготовки і ведення сучасного бою (операції). Одним із 
видів бойового (оперативного) забезпечення військ (сил) у бою (операції) є 
топогеодезичне забезпечення (далі – ТГЗ). 

Топогеодезичне забезпечення організовується і здійснюється з метою 
підготовки і своєчасного доведення до штабів і військ топогеодезичних даних, 
необхідних для вивчення і оцінки місцевості під час прийняття рішень, 
планування і ведення бою (операції), організації взаємодії і управління, а також 
ефективного застосування зброї та бойової техніки. 

Топогеодезичне забезпечення бойових дій артилерії є складовою частиною 
топогеодезичного забезпечення бою. Воно полягає у проведенні заходів, які 
спрямовані на створення частинам і підрозділам артилерії сприятливих умов для 
виконання ними завдань з вогневого ураження противника. 

Під час застосування ракетних військ і артилерії (далі – РВ і А) чітко 
простежується закономірність: чим більше зростає вражаюча могутність і 
самостійність засобів ураження у вирішенні вогневих завдань, тим більше 
залежить ефективність їх застосування від бойового (оперативного) 
забезпечення, в тому числі топогеодезичного. До того ж низька якість або не 
проведення заходів з топогеодезичного забезпечення взагалі може виключити 
можливість виконання вогневих завдань без пристрілювання. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
 

Артилерійська топогеодезична мережа (далі – АТГМ) – мережа 
згущення, що створюється завчасно у районах вогневих позицій артилерійських 
підрозділів і рубежів розгортання підрозділів артилерійської розвідки та 
призначена для скорочення часу, підвищення точності та надійності 
топогеодезичної прив’язки. 

Артилерійська топогеодезична мережа – це сукупність закріплених на 
місцевості точок (орієнтирів), координати яких визначені з серединною 
похибкою Ех,у ≤ 5 м відносно вихідних пунктів. 

Геодезична широта (В) точки – кут між площиною екватора і  
нормаллю – лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні 
земного еліпсоїда. Геодезична широта може бути північною або південною в 
межах від 0° до 90°. 

Геодезична довгота (L) точки – двогранний кут, утворений площиною 
Гринвіцького меридіана і площиною меридіана даної точки. Геодезична довгота 
може бути східною чи західною від 0° до 180°. 

Геодезична мережа – це сукупність геодезичних пунктів, рівномірно 
розміщених на території країни. 

Дирекційний кут (α)  горизонтальний кут, який вимірюється від 
північного напряму вертикальної лінії координатної (кілометрової) сітки за 
рухом годинникової стрілки до заданого напряму. 

Істинний азимут (Аі)  горизонтальний кут, який вимірюється у заданій 
точці від північного напряму істинного (географічного) меридіана за рухом 
годинникової стрілки до заданого напряму. 

Магнітний азимут (Ам)  горизонтальний кут, який вимірюється у заданій 
точці від північного напряму магнітного меридіана за напрямом руху 
годинникової стрілки до заданого напряму. 

Хід – це геометрична побудова з виміряних кутів і ліній для послідовного 
визначення координат точок місцевості (вершин ламаної лінії) полярним 
способом. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

 

 
  

Скорочення  
та умовні 

позначення 
Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

1 2 
АНБ-1 Азимутальна насадка бусолі  
АТМ Артилерійська топогеодезична мережа 
Набс Абсолютна висота точки земної поверхні над рівнем моря 
В Геодезична широта  точки 
L Геодезична довгота точки 

ДГМ Державна геодезична мережа 
α Дирекційний кут 

ЗАТ Збірник астрономічних таблиць  
Аі Істинний азимут 
Ам Магнітний азимут 
N Номер зони 

НІХ Номограма інструментального ходу 
ПАБ Перископічна артилерійська бусоль 

ХХ, УУ, ВВ Прямокутні координати і висота точки в метрах 
РВ і А Ракетні війська і артилерія  

СК Система координат 
СГМ Спеціальна геодезична мережа 
ТГЗ Топогеодезичне забезпечення  

УСК-2000 Українська система координат 
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Глава І. ЗАВДАННЯ З БОЙОВОЇ РОБОТИ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Основні визначення 
 
1.1.1. Під час виконання заходів з топогеодезичної підготовки положення 

точок на топографічній карті та на місцевості визначаються в системах плоских 
прямокутних або географічних координат. 

В Україні використовується система координат 1942 року (СК-42). 
Завдяки використанню супутникового методу в Україні розроблено та з 

2005 р. впроваджено нову систему координат УСК-2000. 
 
1.1.2. Плоскі прямокутні координати – лінійні величини, за допомогою 

яких визначаються положення точок на поверхні Землі, в межах однієї 
координатної шестиградусної зони (рис. 1.1). 

 

 

Умовні познаки: 
а – цілої зони; б – частини зони 

Рисунок 1.1 – зображення координатної зони на площині. 
 

 
Положення точки в системі плоских прямокутних координат визначаються 

такими величинами: 
а) абсциса Х  відстань від екватора до точки; 
б) ордината Y  відстань від осьового меридіана координатної зони до 

точки.  
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Плоскі прямокутні координати, які визначають положення точок, можуть 
бути повними або скороченими. 

Повні прямокутні координати показують віддалення точки від екватора 
(координата Х – сім цифр) та від умовно винесеного (на 500 км на захід) осьового 
меридіану зони (координата Y – шість цифр). Перед значенням координати Y 
дописується номер зони (одна або дві цифри). Наприклад: 
“Х = 5 052 720, Y = 5 307 890”. Цифра 5 в координаті Y, означає номер зони, в 
якій знаходиться дана точка. 

Скорочені координати (п’ять цифр) показують положення точки в межах 
квадрата 100х100 км. Наприклад: “Х = 52 720, Y = 07 890”. 

Повні значення координат Х та Y підписуються на лініях координатної 
(кілометрової) сітки карти, найближчих до кутів рамки карти. На решті ліній 
підписуються тільки десятки та одиниці кілометрів (рис. 1.2.). 

 

 
 
 

Рисунок 1.2 – зображення на карті географічної сітки (для визначення 
геодезичних координат) та координатної (кілометрової) сітки  

(для визначення плоских прямокутних координат точок. 
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1.1.3. Геодезичними координатами називаються кутові величини, які 
визначають положення точки на поверхні земного еліпсоїда (рис. 1.3.). 

 
Рисунок 1.3 – система геодезичних координат. 

 

Геодезична широта (В) точки – кут між площиною екватора і  
нормаллю – лінією, що проходить через дану точку під кутом 90° до поверхні 
земного еліпсоїда. Геодезична широта може бути північною або південною в 
межах від 0° до 90°. 

Геодезична довгота (L) точки – двогранний кут, утворений площиною 
Гринвіцького меридіана і площиною меридіана даної точки. Геодезична довгота 
може бути східною чи західною від 0° до 180°. 

На території України – північна широта та східна довгота. 
 
1.1.4. Геодезичні координати кутів рамки карти підписуються на кожному 

аркуші топографічних карт. 
Наприклад: “Південна рамка карти (див. рис. 1.3.) має широту 49º40', 

західна рамка має довготу 24º00'”. 
Для визначення геодезичних координат точок на аркушах карти 

наноситься додаткова рамка з поділками через одну мінуту (1'), ця рамка 
називається – мінутною. Кожна мінута розбита крапками через 10”. 

 
1.1.5. Під час виконання топогеодезичних робіт на місцевості за 

допомогою приладів визначаються істинний або магнітний азимут та 
дирекційний кут (за необхідності). 

Істинний азимут (Аі)  горизонтальний кут, який вимірюється у заданій 
точці від північного напряму істинного (географічного) меридіана за рухом 
годинникової стрілки до заданого напряму. 

Магнітний азимут (Ам)  горизонтальний кут, який вимірюється у заданій 
точці від північного напряму магнітного меридіана за напрямом руху 
годинникової стрілки до заданого напряму. 
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Дирекційний кут (α)  горизонтальний кут, який вимірюється від 
північного напряму вертикальної лінії координатної (кілометрової) сітки за 
рухом годинникової стрілки до заданого напряму. 

 
1.1.6. Від істинного азимуту до дирекційного кута переходять за 

формулою: α = Аі– γ, (1.1.) 
де Аі – істинний азимут; γ – зближення меридіанів. 
 
1.1.7. Зближення меридіанів обчислюється за формулою: 

γ = (L - L0) sinB (1.2.) 

де L і В – геодезичні довгота і широта точки; 
L0 – довгота осьового меридіана зони, в якій знаходиться точка. 
Зближення меридіанів у східній частині зони додатне (+), а в західній – 

від’ємне (-). В усіх точках, що знаходяться в межах шестиградусної зони, 
абсолютна величина γ менша 3º. На осьовому меридіані зближення меридіанів 
дорівнює нулю. 

Широта та довгота точки визначаються з топографічної карти, а довгота 
осьового меридіана визначається за формулою: L0 = 6º×N - 3°(1.3.), 

де N – номер зони.  

)1
6

( 0 
LN

(1.4.) 
1.1.8. Від магнітного азимута до дирекційного кута переходять за 

формулою: 
α = Ам – ∆Ам,(1.5.) 

де Ам– магнітний азимут;∆Ам – поправка бусолі. 
Поправка бусолі визначається на місцевості для кожного приладу, кожен 

раз при переміщенні, більшому ніж 10 км. 
 
1.1.9. Для визначення положення точки на фізичній поверхні Землі 

необхідна третя координата – абсолютна висота точки (Набс) земної поверхні над 
рівнем моря. В Україні за початок відліку висот прийнято рівень Балтійського 
моря (нуль Кронштадтського футштока). Ця система має назву “Балтійська 
система висот”. 

 
2. Геодезичні мережі і об’єкти місцевості 
 
2.1. Геодезична мережа – це сукупність геодезичних пунктів, рівномірно 

розміщених на території країни. Силами державної геодезичної служби 
створюється, Державна геодезична мережа (далі – ДГМ). Державна геодезична 
мережа є носієм геодезичної системи координат і висот України. Силами 
топографічної служби Збройних Сил України створюються спеціальні 
геодезичні мережі (далі – СГМ). Спеціальні геодезичні мережі створюються на 
основі державної геодезичної мережі. 
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Під час створення ДГМ та СГМ визначаються плоскі прямокутні 
координати і абсолютні висоти пунктів, дирекційні кути сторін мережі та 
напрямів на орієнтирні пункти. 

Для кожного пункту ДГМ і СГМ встановлюються два орієнтирні пункти 
(далі – ОРП) на відстані 200 – 1000 м від нього. 

Пункти ДГМ (СГМ) на місцевості закріплюються спеціальними центрами, 
які забезпечують збереження та стійкість пунктів у плані і за висотою протягом 
тривалого часу. Орієнтирні пункти закріплені центрами та позначені на 
місцевості стовпами. 

 
2.2. Залежно від точності визначення вихідних даних державна геодезична 

мережа поділяється на три класи, а спеціальні геодезичні  
мережі – на три види: СГМ-15, СГМ-30, СГМ-60. 

Цифри 15, 30, 60 відповідають величині середньої квадратичної похибки 
(в секундах) визначення дирекційних кутів сторін мережі та напрямів на ОРП 
відповідних видів СГМ. 

Дані про точність геодезичних мереж наведені в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 

Точність геодезичних мереж 
Клас (вид) 

геодезичної 
мережі 

Серединні похибки визначення 
координат пунктів, 

м 
дирекційних кутів сторін мережі та 

напрямів на ОРП, сек. 
висот, 

м 
ДГМ 0,1 1-5 0,5 
СГМ-15 0,7 10 1,5 
СГМ-30 1,5 20 1,5 
СГМ-60 3,5 40 3,5 

Вихідними даними для побудови спеціальних геодезичних мереж 
слугують пункти ДГМ. СГМ створюються зі щільністю не менш 1 пункт  
на 20 кв.км. 

 
2.3. Дані про пункти ДГМ розміщені в каталогах координат геодезичних 

пунктів (див. табл. 1.2). У каталозі зазначаються: назва пункту, тип зовнішнього 
геодезичного знака та його висота, клас пункту, повні прямокутні координати, 
абсолютна висота, дирекційні кути та відстані до орієнтирних пунктів. До 
каталогу додається схема масштабу 1 : 200 000 з нанесеними пунктами та 
орієнтирними напрямами. 

Таблиця 1.2 
Каталог координат геодезичних пунктів 

 

№ 

Назва 
пункту, тип, 
висота знака, 
тип центру, 

номер роботи 

Клас Координати, 
м Висота 

Дирекційний кут 
Довжина 

сторони, м Значення Напрям на пункт 

Р-34-37-В 

56. 
Дубровка. 

сигн. 25,6 м 
Центр 3(4) 

2-й 6069405,3 
4 310511,5 216,4 

126°13' 44" 
 

24  56  13 

Міхалкіно, 
сигн. 

Орієнтирний 
пункт 

2525,4 
 

628 

57. 
Федорівка, 
пір. 8.6 м 

Центр 3с (5) 
3-й 6 064870,1 

4 309629,7 201,6 
328  14  27 

 
120  00  56 

Пирогово, сигн. 
Орієнтирний 

пункт 

14562,2 
 

995 
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Дані про пункти СГМ доводяться до військ у вигляді списків координат 
пунктів СГМ (див. табл. 3). В окремих випадках списки координат пунктів СГМ 
складаються на звороті аркуша карти масштабу 1:100 000 або 1:200 000.  
В цьому випадку на карту наносяться пункти СГМ. 

Таблиця 1.3 
Список координат пунктів СГМ 

№ 
з/п 

Назва пункту, 
тип, висота 

знака в метрах 
Клас Координати, м 

Дирекційний кут Довжина сторони, 
відстань до ОРП, 

м Значення Напрям на 
пункт 

1. 5, пір. 5,0 СГМ-15 6 205 960,0 
7 328 566,2 

122º 15' 30" 
 

36  58  12 
18  56  17 
267  21  28 

Солдатська,  
пір.8,  
пір.  
ОРП-1  
ОРП-2 

 
 
 

726 
864 

2. Пісочна, пір. 
7,4 

4-й 6 202 358,1 
7 331 456,8 

328  15  47 
64  02  15 
126  56  28 
96  18  21 
261  09  58 

Горки, сигн. 
9, пір.  
8, пір.  
ОРП-1  
ОРП-2 

 
 
 

643 
916 

 
2.4. Артилерійська топогеодезична мережа (далі – АТГМ) – мережа 

згущення, що створюється завчасно у районах вогневих позицій артилерійських 
підрозділів і рубежів розгортання підрозділів артилерійської розвідки та 
призначена для скорочення часу, підвищення точності та надійності 
топогеодезичної прив’язки. 

 
2.5. Артилерійська топогеодезична мережа – це сукупність закріплених на 

місцевості точок (орієнтирів), координати яких визначені з серединною 
похибкою Ех,у ≤ 5 м відносно вихідних пунктів. 

На окремих точках АТГМ визначаються дирекційні кути орієнтирних 
напрямів з середньою похибкою Еα ≤ 0-00,5. 

 
2.6. Артилерійську топогеодезичну мережу створюють топогеодезичні 

підрозділи в державній системі координат (СК-42) в районах вогневих позицій, 
на рубежах розгортання підрозділів артилерійської розвідки та на маршрутах 
переміщення артилерійських і розвідувальних частин. 

Щільність АТГМ – не менше 1 точки на 5 кв.км, (на маршрутах 
переміщення – 1 точка через 10 км, для визначення установок для стрільби при 
повній підготовці цей інтервал не повинен перевищувати 5 км.) 

 
2.7. Створення АТГМ включає підготовчі та польові роботи. 
До підготовчих робіт входить вивчення вихідних геодезичних даних та 

топографічних карт (фотодокументів) на район створення АТГМ та складання 
схеми АТГМ. 
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На основі вивчення геодезичних даних і результатів розвідки місцевості 
вибираються найдоцільніші способи топогеодезичних робіт зі створення АТГМ. 

Схема створення АТГМ складається на карті великого масштабу або на 
аркуші паперу з координатною сіткою у масштабі 1:10 000 або 1:25 000. На схему 
наносяться райони вогневих позицій і рубежі розгортання підрозділів 
артилерійської розвідки, межі району топогеодезичних робіт, вихідні геодезичні 
пункти, контурні точки і заплановані місця розташування пунктів АТГМ. Всім 
пунктам, що включені до проекту, присвоюються номери. За пунктами ДГМ, 
СГМ, що включені до проекту, зберігаються їх номери. 

Вихідні пункти вибираються таким чином, щоб забезпечити видимість 
якомога більшої кількості точок АТГМ. 

На схемі позначаються способи визначення координат точок АТГМ та 
дирекційних кутів орієнтирних напрямів. 

До польових робіт належать: 
а) рекогностування місцевості в районі виконання робіт; 
б) вибір та закріплення на місцевості точок АТГМ та орієнтирних 

напрямів; 
в) виконання вимірів та обробка результатів вимірів. 
 
2.8. Під час рекогностування встановлюються збереженість вихідних 

геодезичних пунктів та напрямів на орієнтирні пункти, наявність видимості за 
запланованими напрямами, уточнюються способи визначення координат точок 
АТГМ та дирекційних кутів орієнтирних напрямів. 

 
2.9. Точки АТГМ вибираються на підвищеннях поблизу доріг та 

перехресть, в місцях, що забезпечують зручність виконання топогеодезичних 
робіт, за можливості доступних для заїзду машин з навігаційною апаратурою. 
Точки АТГМ на місцевості закріплюються кілками та окопуються канавкою у 
формі квадрата зі стороною 1 м. На кілках зазначається номер точки АТГМ. За 
необхідності точка може позначатися віхою. 

Як точки АТГМ можуть обиратися добре видимі місцеві предмети та 
орієнтири. 

Як орієнтирні напрями використовуються напрями на віддаленні – місцеві 
предмети, що добре спостерігаються з точок АТГМ. За відсутності віддалених 
предметів орієнтирні напрями закріплюються віхами (кілками), які 
встановлюються на віддаленні не ближче 200 м. З кожної точки АТГМ 
визначаються дирекційні кути одного-двох орієнтирних напрямів. 

 
2.10. Під час створення АТГМ використовуються прилади, які 

забезпечують визначення координат з серединною похибкою Ех,у ≤ 5 м. 
Дирекційні кути орієнтирних напрямів визначаються гіроскопічним, 

геодезичним або астрономічним (за допомогою теодоліта) способами. 
Результати польових вимірів обробляються за допомогою 

мікрокалькуляторів. 
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2.11. Для визначення координат точок АТГМ застосовуються розімкнуті та 
зімкнуті ходи, прямі, обернені, комбіновані засічки або їх сполучення. 

Порядок виконання топогеодезичних робіт під час визначення координат 
точок АТГМ наведений в розділах 3, 4 цього Тимчасового Керівництва. 

 
2.12. Довжина ходу для розвитку АТГМ не повина перевищувати 20 км, а 

кількість кутів повороту не повина бути більше 20. Під час прокладання 
зімкнутого ходу на вихідному пункті повино бути не менше двох вихідних 
орієнтирних напрямів. Під час визначення координат точок АТГМ засічками 
розходження отриманих координат точок не повинно перевищувати 10 м. 

 
2.13. Для уточнення орієнтування топоприв’язників (автономної апаратури 

топоприв’язки), визначення поправки бусолі, орієнтування приладів (особливо в 
районах магнітних аномалій), на окремих точках АТГМ визначаються 
дирекційні кути одного-двох орієнтирних напрямів гіроскопічним, 
астрономічним або геодезичним способами. 

 
2.13.1. Для визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів 

застосовуються гірокомпас типу 1Г17. (дирекційний кут орієнтирного напряму 
визначають за трьома точками реверсії). 

 
2.13.2. Для визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів 

астрономічним способом для спостереження світила використовується теодоліт. 
 
2.14. Після закінчення топогеодезичних робіт на кожен район створення 

АТГМ старшому артилерійському начальнику надається схема АТГМ, список 
координат пунктів АТГМ, а за необхідності – матеріали обчислень і журнали 
вимірювань. 

Під час складання схеми створення АТГМ необхідно уточнити райони 
розгортання артилерійських підрозділів (місце розташування позицій, пунктів і 
постів) з метою визначення можливості їх прив’язки безпосередньо в процесі 
створення мережі. Від якості розробки схеми створення АТГМ істотним чином 
залежать обсяг вимірювальних та обчислювальних робіт і строки створення 
мережі. Координати точок АТГМ подаються у списку координат точок АТГМ з 
округленням до 1 м, а дирекційні кути сторін мережі та орієнтирних напрямів – 
до 0-01 (див. табл. 1.4).  

Таблиця 1.4 
Список координат пунктів АТГМ на район № 2 

(карта масштабу 1:50 000 N-42-90-А) 
№ пункту 

 та його опис 
Координати, м Висота, 

м 
Дирекційний 

кут, п.к. Опис ОРП Відстань 
до ОРП, м X У 

№ 15 (віха на 
висоті 245,0) 

03 296 61 417 245 15-01 
 

25-48 

ОРП-1 (труба  
заводу) 
ОРП-2 (віха на 
дереві) 

2500 
 

540 

№ 16 (віха з 
віником) 

02 945 62 362 247 – – – 

№ 17 (стовп) 02 010 60 845 260 17-06 ОРП-1 (стовп) 510 
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2.15. Якщо відсутні пункти геодезичних мереж, необхідні для створення 
АТГМ, відсутня пряма видимість на контурні точки карти з точок прив’язки в 
районі топогеодезичних робіт або мала їх щільність на закритій та півзакритій 
місцевості (менше 1 точки на 5 кв.км), тоді топогеодезичні підрозділи 
визначають координати об’єктів місцевості. Щільність об’єктів місцевості 
повинна бути не менше 1 об’єкта на 5 кв.км. 

Як об’єкти місцевості вибираються визначні місцеві предмети або 
контурні точки, не нанесені на карту, які забезпечують зручність виконання 
топогеодезичних робіт, та, за можливості, забезпечують доступ для заїзду 
машин, оснащених автономною навігаційною апаратурою. За відсутності таких 
місцевих об’єктів точки позначаються спеціальними віхами. 

 
2.16. Координати об’єктів місцевості визначаються від контурних точок 

карти з середньою похибкою Ех,у ≤ 5 м. Координати вихідних контурних точок 
знімаються з великомамасштабних карт (1:25000, 1:50000) за допомогою 
циркуля-вимірника і поперечного масштабу та за можливості контролюються 
(визначаються) засобами супутникової навігації. 

Дані про об’єкти заносяться до списків координат об’єктів місцевості, в 
яких зазначаються найменування об’єкта місцевості, його місцезнаходження та 
прямокутні координати (див. табл.1.5). 

Таблиця 1.5 
Список координат об’єктів місцевості 

№ 
з/п 

Найменування об’єкті 
місцевості Місцезнаходження об’єкта місцевості Прямокутні 

координати 

1. Водонапірна башта Півн. околиця н.п. Олеково в районі 
висоти 255,5 (3056) 

28 462 
58 749 

2. Віха с прапорцем 
білого кольору  30 959 

56 453 

3. Окреме дерево На висоті Ведмежа, (3153) 31 260 
53 828 

 
3. Коротка характеристика топографічних карт (знімків) 
 
3.1. Для топогеодезичної прив’язки використовуються топографічні карти 

масштабів 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000.  
Топографічна служба виготовляє та видає топографічні карти в 

рівнокутній поперечно-циліндричній проекції Гаусса – Крюгера в системі 
координат 1942 р. На аркуші карт наносяться координатна (кілометрова) сітка. 

 
3.2. Координатна сітка використовується: для визначення прямокутних 

координат; для нанесення на карту точок (об’єктів) за їх координатами; для 
указання цілей; для орієнтування карти на місцевості; для вимірів напрямів і 
відстаней; для наближеного визначення площ. 

Координатна сітка плоских зональних прямокутних координат на 
топографічних картах утворена взаємно перпендикулярними лініями, 
проведеними паралельно осям координат. 



17 
 

Лінії координатної сітки проводяться на карті через ціле число кілометрів, 
відкладених в масштабі карти. Для карт масштабів 1 : 10 000 – 1 : 200 000 це 
становить: 

1:10 000    - 10 см (1 км місцевості); 
1:25 000    -   4 см (1 км місцевості); 
1:50 000    -   2 см (1 км місцевості); 
1:100 000  -   2 см (2 км місцевості); 
1:200 000  -   2 см (4 км місцевості). 

На карту масштабу 1:500 000 наносяться лише виходи ліній координатної 
сітки на внутрішню рамку кожного аркуша через 2 см (10 км на місцевості). 

 
3.3. Координатні лінії на картах підписуються біля їх виходів за 

внутрішньою рамкою карти і в дев’яти місцях рівномірно на площі карти. За 
допомогою підписів координатних ліній визначаються координати (X або Y) 
точок на карті. Підписи найближчих до кутів карти виходів координатних ліній 
та ближчого до північно-західного кута перетину ліній подаються повністю (в 
кілометрах), всі інші даються скорочено, двома цифрами (десятки та одиниці 
кілометрів). 

 
3.4. За формою подання карти поділяються на цифрові (електронні) та 

тверді (паперові) копії (тиражні відбитки). 
Цифрові (електронні) карти призначені для виконання автоматичних 

(автоматизованих) розрахунків за допомогою відповідного апаратного, 
програмного та інформаційного забезпечення і не дають змоги працювати з ними 
безпосередньо користувачу без зазначених засобів. 

Тверді копії (тиражні відбитки) карт виконані на папері, пластику, тканині 
тощо та оптимізовані для роботи з ними виконавцем. 
 

3.5. На окремі райони видаються спеціальні карти з вдрукованими 
координатами і висотами контурних точок (карти геодезичних даних) в 
масштабах 1:50 000 та 1:100 000. На карті геодезичних даних координати 
геодезичних пунктів виписуються з каталогів координат з округленням до 1м, 
координати контурних точок підписуються на карті з округленням до 5 м. 
Координати контурних точок визначаються з карти більшого масштабу (1:25 000 
та 1:50 000). Значення координат зазначаються чотирма останніми цифрами 
(одиниці кілометрів, сотні, десятки, одиниці метрів), зверху – х (абсциса), знизу 
– y (ордината), справа зазначається абсолютна висота точки. 

 
3.6. Для визначення координат та дирекційних кутів за топографічною 

картою вихідними точками потрібно вибирати добре помітні на карті та на 
місцевості контурні точки. При цьому потрібно враховувати, що: 

а) на карті з високою точністю наносяться споруди, які добре видимі 
здалеку (труби заводів, радіовишки і тощо), контурні точки та об’єкти, що добре 
помітні на місцевості (перехрестя доріг, мости і тощо); 
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б) в населених пунктах точно наносяться тільки зовнішній контур споруд, 
головні вулиці та споруди, квартали біля перехресть головних вулиць та 
провулків; 

в) середина між двома лініями, що зображають дорогу (просіку), відповідає 
середині дороги (просіки) на місцевості; 

г) умовний знак фабрики, заводу на карті наноситься в тому місці, де на 
місцевості знаходиться труба, або, за її відсутності, на місці самої великої 
будівлі; 

д) у разі значної кількості однорідних об’єктів (будинків, сараїв тощо), 
розташованих на невеликій площі, точно позначаються тільки граничні об’єкти. 

 
3.7. Для зображення місцевих об’єктів позамасштабними умовними 

знаками за місцезнаходження об’єкта на карті береться: 
а) у знаків симетричної форми (коло, квадрат, трикутник, прямокутник, 

зірочка) – геометричний центр знака; 
б) у знаків, які мають форму фігури з широкою основою (окремі камені, 

пам’ятники і тощо) - середина основи; 
в) у знаків з основою у вигляді прямого кута (окремі дерева, і тощо) - 

вершина прямого кута; 
г) у знаків, які являють собою сполучення декількох фігур (капітальні 

споруди баштового типу, каплиці і тощо) – центр нижньої (більшої) фігури. 
 
3.8. Для топогеодезичної прив’язки точок застосовується 

аерофотозображення місцевості, яке може бути отримано з різних джерел 
(БпЛА, вертольоти, повітряні та космічні знімки). 

 
3.9. Точність визначення з карти координат контурних точок  

(з використанням циркуля-вимірника та поперечного масштабу) і абсолютних 
висот для рівнинної та горбистої місцевості (стрімкість схилів до 6°), 
характеризують середні похибки (див. табл.1.6). 

 
Таблиця 1.6 

Точність визначення координат і висот контурних точок з карти 
 

Вид та масштаб карти 

Серединні похибки 
визначення в м 

Координат 
точок 

Абсолютних 
висот точок 

Топографічні карти масштабів: 
1 : 25 000 
1 : 50 000 
1 : 100 000 

 
10 
20 
40 

 
2 
4 
8 

Карта геодезичних даних (з координатами контурних 
точок) масштабу 1:100 000: 
координати, визначені за картою масштабу 1:25 000 
координати, визначені за картою масштабу 1:50 000 

 
 

10 
20 

 
 
8 
8 
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3.10. На картах гірських (стрімкість схилів більше 6º) і пустельних районів 
середні похибки визначення координат точок можуть бути в 1,5 раза, а похибки 
визначення висот - в 2-4 рази більші величин, які вказані в таблиці 1.6 цього 
Тимчасового Керівництва. 

 
4. Завдання топогеодезичного забезпечення бойових дій підрозділів 

ракетних військ і артилерії та їх короткий зміст 
 
4.1. Топогеодезичне забезпечення частин та підрозділів РВіА організується 

і здійснюється з метою підготовки і своєчасного забезпечення командирів 
(начальників), штабів і підрозділів топогеодезичними даними, необхідними для 
вивчення і оцінки місцевості під час прийняття рішень, планування і ведення 
бойових дій, організації взаємодії і управління, ведення артилерійської розвідки, 
стрільби артилерії та пусків ракет. 

Основними топогеодезичними даними є: вихідні геодезичні дані; 
топографічні карти та плани міст; спеціальні карти; фотодокументи про 
місцевість; цифрові карти місцевості та електронні карти; відомості про кількісні 
та якісні характеристики місцевості та її елементи і розташовані на ній об'єкти. 

Найважливішими вимогами до топогеодезичних даних є їх точність, 
вірогідність та своєчасність доведення до штабів та військ (сил). 

Топогеодезична підготовка є складовою ТГЗ бойових дій військ, яке 
здійснюють частини та підрозділи топографічної служби.Топогеодезичну 
підготовку організують командири іштаби всіх ступенів. Вона являє собою 
комплекс заходів щодо забезпечення частин і підрозділів артилерії вихідними 
топогеодезичними даними і даними, необхідними для ведення вогню і розвідки 
противника. 

Вона включає: 
а) доведення до частин і підрозділів вихідних топогеодезичних даних; 
б) проведення заходів, що забезпечують своєчасне та якісне виконання 

топогеодезичної прив’язки; 
в) топогеодезичну прив’язку позицій, постів і пунктів; 
г) контроль топогеодезичної прив’язки. 
4.2. Вихідними топогеодезичними даними є: 
а) відомості про характер місцевості; 
б) координати і висоти пунктів державної та спеціальних геодезичних 

мереж (ДГМ, СГМ); 
в) координати точок артилерійської топогеодезичної мережі (АТГМ), 

контурних точок і різних об’єктів місцевості; 
г) дирекційні кути сторін ДГМ, СГМ і напрямів на орієнтирні пункти; 
д) азимути (дирекційні кути) еталонних орієнтирних напрямів. 
Вихідні геодезичні дані надходять до частин (підрозділів) у вигляді 

каталогів (списків) координат геодезичних пунктів, топографічних карт 
масштабів 1:50 000, 1:100 000, карт геодезичних даних (з координатами 
контурних точок), вимірювальних фотодокументів, карток еталонних 
орієнтирних напрямів.  
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4.3. Топогеодезична прив’язка полягає у визначенні прямокутних 
координат, абсолютних висот точок і у визначенні дирекційних кутів (азимутів) 
орієнтирних напрямків, необхідних для наведення гармат та приладів у заданому 
напрямку. 

До основних заходів, що забезпечують своєчасне та якісне проведення 
топогеодезичної прив’язки, належать: 

а) планування та організація топогеодезичної прив’язки; 
б) організація взаємодії з підрозділами топографічної служби (ТС); 
в) створення артилерійської топогеодезичної мережі; 
г)підготовка маршрутів пересування у топогеодезичному відношенні; 
д) розрахунок таблиць дирекційних кутів (азимутів) небесних світил для 

даного району; 
е) організація роботи постів передачі орієнтування; 
ж) вивірення (перевірка на функціонування) топогеодезичних приладів і 

апаратури. 
Основні способи виконання топогеодезичних робіт: теодолітні (бусольні) 

ходи; пряма засічка; полярна засічка; обернена засічка; комбінована засічка; 
поєднання ходів і засічок; полярний спосіб; теодолітні (бусольні) ходи; засічки. 

 
4.4. Топогеодезична прив’язка стартових (вогневих) позицій, командно-

спостережних пунктів, постів і позицій підрозділів артилерійської розвідки є 
основним етапом топогеодезичної підготовки.  

Вона включає: 
а) визначення прямокутних координат і абсолютних висот точок, що 

прив’язуються; 
б) визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів. 
За необхідності здійснюється перетворення координат з однієї зони в іншу 

(під час дій на стиках зон) і визначається поправка в дирекційний кут за перехід із 
зони в зону. 
 

4.5. Залежно від вихідних топогеодезичних даних, які будуть використані 
для визначення координат позицій, пунктів та постів, розрізняють такі види 
топогеодезичної прив’язки: 

а) на геодезичній основі - координати пунктів, що прив’язуються, 
визначаються за допомогою приладів відносно пунктів ДГМ (СГМ, АТГМ).; 

б) за допомогою карти - координати пунктів, що прив’язуються, 
визначаються за допомогою приладів відносно контурних точок карти.; 

в) за допомогою засобів супутникової навігації - координати пунктів, що 
прив’язуються, визначаються за допомогою спеціальної апаратури, яка отримує 
своє місцезнаходження зі спостережень штучних супутників Землі. 

 
4.6. Дирекційні кути орієнтирних напрямів визначаються такими 

способами: 
а) гіроскопічним; 
б) астрономічним; 
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в) геодезичним; 
г) за допомогою магнітної стрілки бусолі. 
 
4.7. Абсолютні висоти точок, які прив’язуються, для рівнинної та горбистої 

місцевості визначаються за картою; для гірської місцевості – за допомогою 
приладів відносно пунктів ДГМ (СГМ, АТГМ), а також від контурних точок, 
висоти яких визначені надійно. 

 
4.8. Контроль топогеодезичної прив’язки позицій, пунктів та постів 

здійснюється з метою недопущення грубих похибок, підвищення надійності 
визначення координат, висот, дирекційних кутів орієнтирних напрямів, а також 
з метою підвищення точності прив’язки. Він полягає у повторному визначенні 
координат позицій, пунктів і постів з використанням інших вихідних даних, 
дирекційних кутів інших орієнтирних напрямів, іншими способами або 
приладами. 

 
4.9. За наявності часу в районах, які мають геодезичну мережу (ДГМ, СГМ, 

АТГМ), топогеодезичні підрозділи визначають координати точок, які 
прив’язуються, на геодезичній основі. 

У випадках обмеженого часу топогеодезичні підрозділи спочатку 
застосовують способи, які забезпечують найменші затрати часу на визначення 
координат точок, які прив’язуються, а потім нарощують точність визначення 
координат, застосовують точніші вихідні дані, прилади та способи виконання 
топогеодезичних робіт. 

Дирекційні кути (азимути) орієнтирних напрямів визначаються одним з 
найточніших способів, застосування якого не затримує готовність 
артилерійських підрозділів до виконання бойових завдань. 
 

5. Зміст топогеодезичної прив’язки позицій, пунктів і постів 
 
5.1. Виконання бойових завдань артилерійськими (ракетними) частинами і 

підрозділами має певні особливості в змісті та проведенні топогеодезичної 
прив’язки вогневих (стартових) позицій, спостережних пунктів, постів і позицій 
підрозділів артилерійської розвідки. 

 
5.2. Топогеодезична прив’язка вогневої позиції (див. рис. 1.4.) включає 

визначення: 
а) прямокутних координат (х, у) і абсолютної висоти (H) місця стояння 

основної гармати; 
б) кутомірів на основну і запасну точки наведення з місця стояння основної 

гармати; 
в) дирекційних кутів 1-2 орієнтирних напрямів з місця стояння бусолі 

(візира командирської машини) старшого офіцера батареї. 
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Рисунок 1.4 – зміст топогеодезичної прив’язки вогневої позиції. 

 
Крім того, може бути провішений основний напрям стрільби з місця 

стояння основної гармати. Додатково під час топогеодезичної прив’язки вогневої 
позиції підрозділу реактивної артилерії крупного калібру визначаються широта 
та зближення меридіанів в точці пуску. Топогеодезична прив’язка здійснюється 
для кожної бойової машини. 

 
5.3. Топогеодезична прив’язка спостережного пункту (див. рис. 1.5.) 

включає визначення: 
а) прямокутних координат (х, у) і абсолютної висоти (H) спостережного 

пункту; 
б) дирекційних кутів орієнтирних напрямів на 1-2 віддалені орієнтири. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – зміст топогеодезичної прив’язки спостережного пункту. 
 

5.4. Топогеодезична прив’язка пунктів спряженого спостереження 
(див. рис. 1.6.) включає визначення: 

а) прямокутних координат (х, у) і абсолютних висот (H) обох пунктів 
(точок встановлення приладів спостереження); 

б) довжини бази Б (відстань між пунктами); 
в) дирекційного кута бази – дирекційного кута з правого на лівий 

спостережний пункт. 
  

 

ОсновнаТН 

 

 

Запасна ТН  

Ор.1  
α Op1 

 
α Op2 

 

Ор.2  
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ОН  
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α1 
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Oр

αлів

Лівий СП 
(x,y,H)

Правий СП 
(x,y,H)

Б

αБ

Лівий СП 
(x,y,H)

Правий СП 
(x,y,H)

αправ

а) б)
 

Умовні познаки: 
а – за наявності взаємної видимості між пунктами;  

б – за відсутності взаємної видимості між пунктами. 
Рисунок 1.6 – зміст топогеодезичної прив’язки пунктів 

 спряженого спостереження. 
 
У разі відсутності видимості між пунктами спряженого спостереження 

визначаються дирекційні кути αправ і αлів на спільний орієнтир (орієнтир засічок), 
а довжина бази та її дирекційний кут розраховуються аналітично. 

Прямокутні координати пунктів спряженого спостереження визначаються 
від пунктів геодезичної мережі або від однієї контурної точки карти. 

 
5.5. Топогеодезична прив’язка акустичних баз базових пунктів підрозділів 

звукової розвідки (див. рис. 1.7.) включає визначення: 
а) прямокутних координат (х, у) центрів акустичних баз, а під час 

розгортання у гірській місцевості і їх абсолютних висот (H); 
б) довжини плечей акустичних баз L2 та L3 від центрів звукоприймачів ЗП-

2 і ЗП-3 відповідно; 
в) дирекційного кута директриси акустичної бази. 
 

 
Рисунок 1.7 – зміст топогеодезичної прив’язки акустичної бази  

базного пункту підрозділу звукової розвідки. 
 

Довжина плечей акустичної бази L2 і L3 визначається за допомогою 
далекоміра ДДІ-3 або мірної стрічки РК-50 з відносною похибкою не більше 
1:500.  

 

    х, у 
15-00 

L2 

L3 ЗП-2 

ЗП-3 

  Д αД 
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Дирекційний кут αД директриси акустичної бази визначається, як правило, 
гіроскопічним або астрономічним способом. За неможливості їх використання 
αД визначається за допомогою магнітної стрілки бусолі. 

 
5.6. Топогеодезична прив’язка позиції радіолокаційної станції  

(див. рис. 1.8.) включає визначення: 
а) прямокутних координат (х, у) і абсолютної висоти (H) позиції станції; 
б) дирекційних кутів з позиції станції на 1-2 орієнтири. 
 

 

αОр.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ор.3  

αОр.1

Ор.1 

Ор.2 

αОр.3

40-50 м
2 км та більше

СНАР
х, у, Н

 
Рисунок 1.8 – зміст топогеодезичної прив’язки позиції СНАР. 

 
Як орієнтири вибираються окремі місцеві предмети, що знаходяться не 

ближче 2 км від позиції станції. За неможливості вибрати віддалений орієнтир 
вибирається та закріплюється точка в 40-50 м від позиції станції і з неї 
визначається дирекційний кут на будь-який видимий орієнтир. Для орієнтування 
станції встановлюється прилад на вибраній точці та передається дирекційний кут 
на візир станції. 

 
5.7. Топогеодезична прив’язка стартової позиції пускової установки 

тактичних ракет (див. рис. 1.9.) включає визначення: 
а) повних прямокутних координат (Х, У) точки пуску; 
б) абсолютної висоти (H); 
в) істинного азимута вихідного напряму з точки пуску на віхи; 
г) азимутів орієнтирних напрямів для орієнтування приладу наведення під 

час проведення переприцілювання з перезаїздом пункту управління (ПУ). 
 

 
Рисунок 1.9 – зміст топогеодезичної прив’язки стартової позиції. 

 

ОНП

Авих

Віха №1
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Вихідний напрям

x, y, H
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За результатами топогеодезичної прив’язки на кожну стартову позицію 
складається картка топогеодезичної прив’язки, яка передається командиру 
стартової батареї після прибуття батареї в позиційний район. Стартова позиція 
вважається прив’язаною тільки після оформлення картки топогеодезичної 
прив’язки. 

 
5.8. Результати топогеодезичної прив’язки позицій та пунктів 

оформлюється у вигляді карток топогеодезичної прив’язки або списків 
координат. 

 
5.9. Топогеодезична прив’язка виконується способами, які забезпечують 

своєчасність відкриття вогню, а в подальшому підвищується точність прив’язки.  
З метою забезпечення надійності та підвищення точності визначення 

координат, абсолютних висот і дирекційних кутів орієнтирних напрямів 
здійснюється контроль топогеодезичної прив’язки. 

 
5.10. Топогеодезичну прив’язку елементів бойового порядку артилерії 

здійснюють обслуги командирських машин управління, оснащених автономною 
навігаційною апаратурою, та групи самоприв’язки артилерійських підрозділів. 
Для здійснення контролю топогеодезичної прив’язки залучаються 
топогеодезичні підрозділи. 
 

5.11. Артилерійські підрозділи і підрозділи артилерійської розвідки 
виконують топогеодезичну прив’язку вогневих позицій, постів і пунктів своїми 
силами та засобами. Для цього вони використовують топогеодезичні прилади, 
апаратуру топоприв’язки командирських машин управління і машин комплексів 
артилерійської розвідки. 

 
5.12. При завчасній підготовці вогневих позицій і спостережних пунктів 

топогеодезична прив’язка здійснюється силами та засобами, що входять до 
складу артилерійської розвідувальної групи. 

 
5.13. Топогеодезичну прив’язку стартових позицій виконує 

топогеодезичний підрозділ ракетного дивізіону заздалегідь під час підготовки 
позиційного району або негайно під час розгортання підрозділів у бойовий 
порядок. 

 
5.14. Топогеодезичні підрозділи виконують завдання топогеодезичної 

прив’язки елементів бойового порядку та проведення контролю топогеодезичної 
прив’язки, виконаної артилерійськими підрозділами і підрозділами 
артилерійської розвідки своїми силами і засобами. 

Крім того, в окремих випадках топогеодезичні підрозділи можуть 
виконувати роботи зі створення артилерійської топогеодезичної мережі в 
районах розташування артилерії та позиційних районах ракетних військ, а також 
з підготовки маршрутів висування у топогеодезичному відношенні.  



26 
 

6. Точність топогеодезичної прив’язки. Середні норми часу на 
виконання топогеодезичних робіт 

 
6.1. Точність визначення координат, висот та дирекційних кутів (азимутів) 

залежить від вихідних топогеодезичних даних та приладів, що використовуються 
для виконання заходів з топогеодезичної прив’язки. Точність характеризується 
середніми похибками (див. табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 
Середні похибки визначення координат, висот та дирекційних кутів 

(азимутів) орієнтирних напрямів 
 

Величина та спосіб виконання робіт Серединна 
похибка Примітка 

   

1 2 3 
Визначення координат 

а) на геодезичній основі (в тому числі з 
використанням АТГМ): 

1) за допомогою теодоліта 
2) за допомогою бусолі 

 
 

3-6 м 
8-10 

АТГМ створена від 
пунктів ДГМ (СГМ) 

б) за допомогою карти: 
1) за допомогою приладів (довжина ходу 3 км) 
2)карта геодезичних даних (з координатами 
контурних точок); 

 карта масштабу 1 : 50 000 
 карта масштабу 1 : 100 000 

 
15/25 м 

 
 

25 м 
40 м 

 
 
В залежності від 
точності 
вдрукованих 
координат 

в) за допомогою топоприв’язника: пункти АТГМ 
1) карта масштабу 1:25 000 при довжині 
маршруту: 

3 км 
5 км 
10 км 

 
 
 

15 м 
20 м 
40 м 

АТГМ створена від 
пунктів ДГМ (СГМ) 

2) карта масштабу 1:50 000 при довжині 
маршруту: 

3 км 
5 км 
10 км 

 
 

25 м 
30 м 
45 м 

 

3) карта масштабу 1:50 000 при довжині 
маршруту: 

3 км 
5 км 
10 км 

 
 

40 м 
45 м 
55 м 

 

г) за допомогою засобів супутникової навігації 15 м  
Визначення висот 

а) за допомогою приладів 5 м  
б) за картою рівнинної та горбистої місцевості 5-8 м  
в) за допомогою засобів супутникової навігації 15 м  

Визначення дирекційних кутів (азимутів) орієнтирних напрямів 
а) гіроскопічним способом за допомогою 
гірокомпаса: 

1) 1Г17 
2) 1Г25 

 
 

20ʺ 
0-00,5 
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1 2 3 
3) 1Г40 0-00,4 

б) астрономічними способами: 
1) за допомогою теодоліта 
2) за допомогою гірокомпаса 1Г17 
3) за допомогою бусолі 

 
1' 
1' 
01-0  

 
2 прийоми 
2 прийоми 
2 прийоми 

в) геодезичним способом: 
1) за допомогою теодоліта 
2) за допомогою бусолі 

 
0,15-0,2' 
0-00,3 

 

г) за допомогою магнітної стрілки бусолі в 
неаномальних районах: 
1) в радіусі 4 км від місця визначення поправки 
бусолі 
2) в радіусі 10 км від місця визначення поправки 
бусолі 

 
0-02 

 
0-04 

 

д) передача орієнтування: 
1) одночасним відмічанням по небесному світилу 
за допомогою теодоліта 
за допомогою бусолі 

 
2' 

0-02 

 

2) за допомогою гірокурсовказівника автономної 
навігаційної апаратури (при початковому 
орієнтуванні з точністю Е ≤ 0-01) 
протягом до 20 хв. 
протягом до 1 год. 

 
 
 

0-03 
0-06 

 

3) кутовим ходом: 
за допомогою теодоліта 
за допомогою бусолі 

 
0,15-0,2'√n 
0-00,3√n 

Похибки початкових 
напрямів не 
враховані, n – 
кількість виміряних 
кутів. 

 
6.2. Середні норми часу, що використовуються для планування та організації 

топогеодезичних робіт (див. табл. 1.8). 
Таблиця 1.8 

Середні норми часу на виконання топогеодезичних робіт 
 

Величина та спосіб виконання робіт Умови виконання робіт 
Норми 
часу, 
хв. 

 

1 2 3 
Визначення координат 

а)прокладання ходу довжиною 1 км: 
 

1) за допомогою теодоліта 
2) за допомогою бусолі 

обчислення виконують одночасно з 
виконанням польових робіт 
середня довжина сторони ходу 300м 
середня довжина сторони ходу 200м 

 
 

50 
40 

б)обернена засічка 
 

1) орієнтованим приладом 
2) за виміряними кутами 
3) за виміряним кутом та відстанню 

обчислення виконують без 
застосування ЄОМ 
за 3 пунктами (точками) 
за 4 пунктами (точками) 
за 2 пунктами (точками) 

 
 

35 
50 
25 

в)полярний спосіб точка, координати якої визначають, 
знаходиться на відстані до 0,5 км від 
вихідної точки 

12 

Продовження таблиці 1.7 
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1 2 3 
г)за допомогою автономної навігаційної 
апаратури однієї точки (з врахуванням 
часу на підготовку до роботи) 

координати точки визначають з 
контролем від другої точки, довжина 
маршруту до 5 км. 

30 

Визначення дирекційних кутів (азимутів) орієнтирних напрямів 
а)гіроскопічним способом за допомогою 
гірокомпасів: 

1)1Г17 
2) 1Г25 
3) 1Г40 

 
 
за 3 точками реверсії 
 
з попереднім орієнтуванням 
в режимі самоорієнтування 

 
 

12 
10 
5 
12 

б)астрономічними способами: 
1) за допомогою теодоліта 
2) за допомогою бусолі 
3) за допомогою насадки АНБ 

 
виконують 2 людини, 2 прийоми 
виконують 2 людини, 2 прийоми 
виконують 1 людина, 3 прийоми 

 
35 
10 
12 

в)геодезичним способом: 
1) за допомогою теодоліта 
2) за допомогою бусолі 

  
8 
5 

г)за допомогою магнітної стрілки бусолі 3 прийоми (незалежні 
спостереження) 

5 

д)передача орієнтування кутовим ходом 
довжиною 1 км 

середня довжина сторони ходу 400 м 35 

 
Глава II. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБЧИСЛЕНЬ 

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 
 
1. Вимірювання горизонтальних кутів та кутів нахилу 
 
1.1. Для вимірювання горизонтальних кутів застосовується теодоліт, 

бусоль, кутомірна частина виносного гірокомпаса (перемикач роду робіт в 
положенні “Підсвічування”) або квантового топографічного (артилерійського) 
далекоміра, візир або кутомірний пристрій башти командирської машини 
управління, візир топоприв’язчика, панораму гармати. 

 
1.2. Якщо зорову трубу приладу можна переводити через зеніт, 

вимірювання здійснюється двома півприйомами. Розбіжності значень кутів в 
напівприйомах не повинні перевищувати під час роботи з теодолітом Т10В або 
гірокомпасом - 30''; з теодолітом ТТ-3 - 60'', з ПАБ - 0-01 п.к. 

Порядок роботи під час вимірювання окремих кутів теодолітом або 
гірокомпасом такий: 

а) навести зорову трубу на ліву точку і зняти  перший відлік n1; 
б) обертаючи кутомірну частину, навести зорову трубу на праву точку і  

зняти другий відлік n2;  
в) обчислити значення горизонтального кута, виміряного в першому 

півприйомі як різницю між другим і першим відліком. Якщо другий відлік менше 
першого, то його збільшити на 360°. 

β1 = n2 – n1(2.1.) 

Для зняття відліків в другому півприйомі перевести зорову трубу через 

Продовження таблиці 1.8 
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зеніт і визначити β2 у вказаному вище порядку, якщо розбіжності значень 
горизонтальних кутів не перевищують допустимих значень, то обчислюється 
середнє значення горизонтального кута β.  

 
1.3. Для вимірювання кутів іншими приладами виконуються дії, аналогічні 

роботі в першому півприйомі. Бусоль на ліву точку наводиться, як правило, 
установчим черв'яком при нульових відліках на буссольному кільці і барабані, а 
потім, діючи відліковим механізмом, наводиться на праву точку. За наявності 
часу здійснюється другий півприйом вимірювань (кутомірна частина квантового 
топографічного далекоміра заздалегідь розвертається приблизно на 180°). 
Розбіжності значень кутів в півприйомах під час роботи з квантовим 
топографічним далекоміром не повинні перевищувати 60'' і 0-01 п.к. – під час 
роботи з рештою приладів.  

 
1.4. Кути нахилу (кути нахилу лінії візування до горизонту) вимірюються 

за допомогою приладу, у якого вивірено або відоме місце нуля.  
Порядок вимірювань і обчислень викладено у Вказівках з роботи на 

топогеодезичних приладах ракетних військ і артилерії Сухопутних військ. 
 

2. Вимірювання відстаней 
 
2.1. Для вимірювання відстаней застосовуються квантовий топографічний 

далекомір КТД-1, далекоміри подвійного зображення ДДІ і ДДІ-3, квантові і 
лазерні артилерійські далекоміри, далекомір саперний перископічний ДСП-30, 
теодоліт, бусоль, мірна стрічка.  

Топогеодезичні підрозділи вимірюють відстані двома-трьома прийомами. 
Розбіжності між прийомами не повинні перевищувати:  

а) для КТД-1–3 м;  
б) для далекоміра ДСП-30 і бусолі ПАБ-2А з далекомірною  

рейкою – 0,5 поділки шкали;  
в) для теодоліта з далекомірною рейкою – 1 м.  
Відстані за допомогою далекоміра ДДІ (ДДІ-3) визначаються, виконуючи 

2-3 прийоми вимірювань паралактичного кутаβ. Значення β в прийомах не 
повинні відрізнятися для ДДІ більше ніж на 0,2 а для ДДІ-3 –на 0,3 поділки 
далекомірної шкали.  

Точність вимірювання відстаней наведено в таблиці 2.1.  
Таблиця 2.1 

Точність вимірювання відстані 
№ 
з/п Прилади Межі 

вимірювання, м 

Серединна 
похибка 

вимірювання 
1 Квантовий топографічний далекомір КТД-1  100–10000 1,2 м 
2 Квантовий (лазерний) артилерійський далекомір 100–10000 5–10 м 
3 Далекомір ДСП-30: 

а) за місцевими предметами 
б) за далекомірними вішками   

 
50–250 

250–1000 

 
5 м 
10 м 
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№ 
з/п Прилади Межі 

вимірювання, м 

Серединна 
похибка 

вимірювання 
4 Далекомір ДДІ  50–800 1:800 
5 Далекомір ДДІ-3   50–400 1:500 
6 Теодоліт з далекомірною рейкою  50–300 1:300–1:400 
7 Бусоль ПАБ-2А з далекомірною двохметровою 

рейкою  
50–200 

 
1:100–1:150 

 

8 
Засічка за допомогою бази: 

а) теодолітом   
б) бусоллю ПАБ-2А   

 
50–2000 
50–2000 

 
1:600-1:700 
1:150-1:300 

9 *Мірна стрічка – 1:1000-1:3000 
 

Для мірної стрічки як характеристику точності наведено відносну граничну 
похибку вимірювання відстані.  

Порядок роботи під час вимірювання відстаней за допомогою приладів 
викладений у Вказівках з роботи на топогеодезичних приладах ракетних військ і 
артилерії Сухопутних військ. 

 
2.2. Вимірювання відстані засічкою за допомогою бази полягає у 

вимірюванні довжини самої бази і горизонтального кута β на її кінці  
(див. рис. 2.1).  

 
Рисунок 2.1 – вимірювання відстані засічкою за допомогою бази. 

 
Величина бази вибирається не менше 1/20 від відстані, що визначається і 

кратна 10 м. База розташовується під прямим кутом до відстані,що визначається. 
Довжина бази Б вимірюється за допомогою мірної стрічки (шнура) двічі. Кут на 
кінці бази вимірюється за допомогою теодоліта або бусолі. Шукана відстань 
визначається за допомогою номограми інструментального ходу, Таблиці для 
визначення відстані засічкою за допомогою бази (Б = 100 м), яка наведена у 
додатку 1 до цього Керівництваабо за формулою:  

 


°90tg
БД (2.2.) 

Порядок роботи з номограмою інструментального ходу наведено в 
інструкції щодо її використання. 

Таблиця (додаток 1 до цього Тимчасового керівництва) для визначення 
відстані розрахована для бази, рівної 100 м. Входом у таблицю є кут β. Якщо 
довжина бази інша ніж 100 м, то дальність, визначена за допомогою таблиці, 
множиться на коефіцієнт К = 0,01Б, наприклад: 

β = 12-43;  Б = 50 м. 

Продовження таблиці 2.1 
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Розв’язування. 
а) за формулою: 
β = 12-43 = 74,58°; 

 
м

tg
Д 181

276,0
50

58,7490
50




  

б) за допомогою таблиці: 
1) використовуючи таблицю додатка 1 визначаємо дальність для бази, 

рівної 100 м, при β = 12-43 вона дорівнює 362 м. 
2) визначаємо відому дальність Д = 0,01·× 50 × 362 = 181 м. 
 
2.3. Якщо виміряні відстані мають кути нахилу, більші 2° (0-33) під час 

визначення координат на геодезичній основі, або 5° (0-83) під час визначення 
координат за картою, то вони приводяться до горизонту. Поправка ΔД за нахил 
місцевості у відстані, виміряні КТД-1, ДСП-30, оптичними далекомірами по 
горизонтальній рейці, за допомогою мірної стрічки, визначається з Таблиці 
поправок ∆Д у віддаль за приведення її до горизонту, яка наведена у додатку 2 
до цього Тимчасового керівництва. Якщо відстані вимірювали оптичними 
далекомірами за допомогою вертикальної рейки, то поправка ΔД, визначена з 
таблиці додатка 2 до цього Тимчасового керівництва, подвоюється. 

Поправка ΔД завжди віднімається від виміряної нахиленої відстані Дн.  
Приведення виміряної відстані до горизонту (визначення горизонтальної 

дальності Дг) може бути здійснено за формулою: 
 

 МДнДг  90sin (2.3.) 
 

де М - виміряний кут нахилу.  
 
3. Основні елементи геодезичних обчислень 
 
3.1. Основними елементами обчислень є:  
а) перехід від дирекційного кута одного напряму до дирекційного кута 

іншого напряму, визначеного з цієї ж точки; 
б) визначення величини горизонтального кута за дирекційними кутами 

напрямів, що утворюють цей кут; 
в) розв’язання прямої геодезичної задачі; 
г) розв’язання оберненої геодезичної задачі; 
д) розв’язання трикутника за відомими двома кутами і одній стороні; 
е) розв’язання трикутника за відомими двома сторонами і куту  

між ними; 
ж) визначення перевищень. 
 
3.2. Обробка результатів вимірювань під час виконання топогеодезичних 

робіт проводиться аналітичним або графічним методом. 
В аналітичному методі для обчислення використовуються: ЕОМ, 

мікрокалькулятори (МК), обчислювач СТМ, логарифмічна лінійка. В графічному 
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методі обробка результатів вимірювань проводиться на карті (фотознімку з 
координатною сіткою) або за допомогою номограми НІХ. 

 
3.3. Дирекційний кут шуканого напряму дорівнює дирекційному куту 

відомого (початкового) напряму плюс горизонтальний кут, відрахований за 
ходом годинникової стрілки від відомого напряму до шуканого (див. рис. 2.2.). 

ɑ2 = ɑ1 + β(2.4.) 
 

 
 

Рисунок 2.2 – схема вимірювання дирекційного та горизонтального кута. 
 

Наприклад: ɑ1 = 52°21,8';  β = 75°15,2'.  
Розв’язування  
ɑ2 =  52°21,8' + 75°15,2' = 127°37,0'.  
Якщо одержаний дирекційний кут більше 360° (60-00), то він зменшується 

на цю величину.  
 
3.4. Горизонтальний кут дорівнює різниці дирекційних кутів правого і 

лівого напрямів, які утворюють кут (див. рис. 2.2). 
β = ɑ2 –ɑ1(2.5.) 

Наприклад: 
ɑ2 =  127°37,0'ɑ1 = 52°21,8'.  
Розв’язування. 
β =  127°37,0'  – 52°21,8'   = 75°15,2' . 
Якщо дирекційний кут (лівого напряму) більше зменшуваного (правого 

напряму), то до останнього додається 360° (60-00).  
 
3.5. Розв’язання прямої геодезичної задачі зводиться до обчислення 

координат точки прив'язки (ХВ, УВ) за відомими прямокутними координатами 
початкової точки (ХА, УА), відстанню між ними ДАВ і дирекційним кутом з 
початкової точки на точку прив'язки ɑАВ . 

 
3.6. Пряма геодезична задача за допомогою ЕОМ або МК розв'язується в 

такій послідовності: 
а) обчислюються прирости координат ΔХ і ΔУ з своїми знаками за 
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формулами:  
ΔХ = ДАВ×·cosɑАВ(2.6.) 

ΔУ = ДАВ×·sinɑАВ. 
б) обчислюються координати точки, що прив'язують, за формулами  

 

ХВ = ХА + ΔХ(2.7.) 
УВ = УА + ΔУ. 

 

Приклад розв'язання прямої геодезичної задачі наведено у додатку 3 до 
цього Тимчасового керівництва. 

Наприклад:”Визначити прямокутні координати кам'яного моста  
(7010-7), якщо з висоти 198,4 (7009) на нього виміряний дирекційний кут  
20-13 і відстань до нього 937 м. Координати висоти 198,4: Х=70575, У=09300.  

Розв’язування.   
а)ΔХ = 937 × cos(20-13) = 937 × cos[(20-13)× 6°]= 937 × cos120,78° =  
           = 937 × (–0,512) = ─ 480 м;  
ΔУ = 937 × sin 20-13 = 937 × sin[(20-13)× 6°]= 937 × sin120,78° =  
           = 937 × 0,859 =+ 805 м.  
б)Х = 70575 – 480 = 70095;     
У = 09300 + 805 = 10105”. 
 
3.7. Пряма геодезична задача за допомогою обчислювача СТМ і 

логарифмічної лінійки розв’язується в такій послідовності: 
а) визначити за величиною дирекційного кута ɑАВ значення гострого кута 

(величину румба) між вертикальною лінією сітки карти і напрямом з початкової 
точки на точку, що прив'язується, та знаки приростів координат (див. рис.2.3): 

 

 
Рисунок 2.3 – величина румба та знаки приростів координат. 

 
Таблиця 2.2 

Перехід від дирекційного кута до румба 
Величина дирекційного кута Величина румба,r Знаки приросту координат 

ΔХ ΔУ 
0 ≤ ɑАВ< 15 - 00 r =  ɑАВ + + 

15 - 00 ≤ ɑАВ< 30 - 00 r = 30 - 00 – ɑАВ – + 
30 - 00 ≤ ɑАВ< 45 - 00 r =  ɑАВ – 30 - 00 – – 
45 - 00 ≤ ɑАВ< 60 - 00 r = 60 - 00 -  ɑАВ + – 
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б) обчислити прирости координат ΔХ і ΔУза формулами: 
ΔХ = ДАВ ×·sin(15-00 – r);    (2.8.) 
ΔУ = ДАВ×·sinr 

в) обчислити координати точки, що прив’язуються, за формулами: 
ХВ= Х А+ ΔХ;             (2.9.) 
УВ = УА + ΔУ 

Наприклад: 
В умовах попереднього прикладу визначити координати моста, виконуючи 

розрахунки за допомогою логарифмічної лінійки (обчислювача СТМ, таблиці 
синусів). 

Розв’язування. 
а) оскільки 15-00 < 20-13 < 30-00,   

то r = 30-00 – 20-13 = 9-87,       
    а  ΔХ–ΔУ   +  
 

б)ΔХ = 937 ×sin(15-00 – 9-87)= 937 ×sin(5-13) =  937 × 0,512 = – 480 м;  
ΔУ = 937 ×sin(9-87) = 937 × 0,859 = 805 м.  
 

в) Х = 70575 – 480 = 70095;     
    У = 09300 + 805 = 10105.  
 
3.8. Розв'язання оберненої геодезичної задачі зводиться до обчислення 

дирекційного кута напряму ɑАВз однієї точки (точки А) на іншу (точку В), та 
відстані між ними ДАВ за прямокутними координатами даних точок.  

Обернена геодезична задача розв’язується в такій послідовності  
(див. рис. 2.3.):  

а)обчислити прирости координат ΔХ таΔУ з своїми знаками за формулами 
ΔХ = ХВ– ХА; (2.10.) 

ΔУ = УВ– УА. 
б) визначити абсолютну величину тангенса румба r за формулою 
в) відповідно до знаків приростів перейти до дирекційного кута ɑАВ 

X
tgr






 У
(2.11.) 

Таблиця 2.3 
Перехід від румба до дирекційного кута 

Чверть Величина румба,r Знаки приростів координат 
ΔХ ΔУ 

Ι ɑАВ= r + + 
Ι Ι ɑАВ= 30 - 00 – r – + 

Ι Ι Ι ɑАВ =  30 – 00 + r – – 
ΙѴ ɑАВ= 60 - 00 – r + – 

 

г) визначити відстань між точками за формулами: 

22 УХД АВ  (2.12.) 

або  r
УД АВ sin


 при  r  > 7-50 
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 r
ХД АВ cos


 при  r< 7-50 

Приклад розв'язання оберненої геодезичної задачі наведено у додатку 3 до 
цього Тимчасового керівництва. 

Наприклад: ”Визначити дирекційний кут з відм.194,9 (7110) на кам'яний 
міст (6914) і відстань до нього. Координати відм.194,9: Х=71640, У=10020. 
Координати моста: Х=69510, У=14320.  

Розв’язування. 
а)ΔХ = 69510 – 71640 = – 2130;      
ΔУ = 14320 – 10020 = + 4300.  

б) 2130
4300 tg r = 2,019;  r = 63,65° = 63,65°/ 6° = 10-61. 

в)оскільки   ΔХ  –,   ΔУ  +,  то ɑАВ= 30-00 – 10-61 = 19-39.  
г) м479943002130 22 АВД ”. 
 
3.9. Розв’язання трикутника з двома відомими кутами і однією стороною 

(див. рис. 2.4.) зводиться до обчислення за відомими кутамиА і В і відстанню ДАВ 
третього кута С і відстаней ДАС і ДВС .  

 
Рисунок 2.4 – розв’язання трикутника з двома відомими  

кутами і однією стороною. 
 
Розв’язання виконується в такій послідовності:  

а) визначити кут С за формулою:  
С = 180°– (А+В)   або    С = 30-00 – (А+В).(2.13.) 

б) визначити відстані ДАС  і ДВС за формулами:  

B
C

ДД АВ
Ас sin

sin
  та A

C
ДД АВ

Bс sin
sin

 (2.14.) 

Наприклад: 
 А = 16-24 = 97,44°; В = 7-32 = 43,92°;ДАВ= 324 м. 

Розв’язування: 
а) С = 30-00 – (А+В) = 30-00 – (16-24 + 7-32) = 6-44 = 38,64°.  

 

б) м515992,0
624,0

32444,97sin
64,38sin

324sin
sin




 A
C

ДД АВ
ВС  

 м360694,0
624,0

32492,43sin
64,38sin

324sin
sin




 B
C

ДД АВ
Ас  

 



36 
 

3.10. Розв’язання трикутника з двома відомими сторонами і кутом між 
ними (див. рис. 2.5) зводиться до обчислення за відомими відстанями ДАР і ДВР і 
кутом Р відстані ДАВі двох кутів А і В.  
 

 
Рисунок 2.5 – розв’язання трикутника за двома відомими  

сторонами і кутом між ними. 
 

Розв’язання виконується в такій послідовності:  
 

а) визначити півсуму кутів А і В за формулою: 

2
90

2
РВА




(2.15.) 

б) визначити величину N з своїм знаком за формулою: 

АРВР

АРВР

ДД
ДДN




 (2.16.) 

в) визначити напіврізницю кутів А і В за формулою: 













22
PctgNаrctgВА (2.17.) 

г) обчислюють кути А і Вза формулами: 

22
ВАВАА 




    та    
22

ВАВАВ 



 (2.18.) 

д) обчислити відстань ДАВза формулою: 

А
РДД ВРАВ sin

sin
 або 

В
РДД АРАВ sin

sin
 (2.19.) 

Наприклад: 
ДАР = 2135;  ДВР = 1740;  Р = 12-50 = 75°.  
Розв’язування: 

а) .7585,52
2

7590
2





 ВА  

б) .102,0
21351740
21351740





N  

в) 26157,7
2

75102,0
2








 


 ctgarctgВА
 

г)  А = 8-75 – 1-26 = 7-49 = 44, 94°,         В = 8-75 + 1-26 = 10-01 = 60,06°.  

д) м2379
94,44sin

75sin1740 



АВД або  м2379

06,60sin
75sin2135 




АВД  
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3.11. Перевищення точки, яка прив'язується, щодо початкової, 
визначається за формулами: 

 
втвт sin MДh                або              втвт tgMДh   

або при   00-2<втM                                втГ001,0 tgMДh   
де Д –  відстань, виміряна до початкової точки; 
ДГ– відстань до початкової точки, приведена до горизонту; 
МВТ– кут нахилу під час спостереження з точки, що прив'язують, на 

початкову точку (вертикальний кут між лінією візування на початкову точку і  
горизонтальним напрямом візирної осі). 

Наприклад: 
Визначити перевищення точки, що прив'язується, над початковою, якщо 

виміряна нахилена дальність до неї дорівнює 2600 м, а кут нахилу дорівнює 
мінус 1-80 (–1-80). 

Розв’язування:  
    м487187,026008,10sin2600 h  

або 
  м48305,1180554,2 h ”. 

 
Глава III. СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ 

ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Під час визначення координат точок (позицій, пунктів) на геодезичній 
основі вихідними даними для виконання польових вимірювальних і 
обчислювальних робіт є координати ДГМ, СГМ, АТГМ. 

Залежно від характеру місцевості, наявності часу і взаємного 
розташування вихідних геодезичних пунктів, елементів бойового порядку, 
топогеодезична прив’язка від пунктів геодезичної мережі виконується ходами, 
засічками або поєднанням ходів і засічок.  

1.2. Координати точок, що прив’язуються, визначаються засічками – в 
умовах відкритої і напівзакритої місцевості, ходами або поєднанням ходів і 
засічок – в умовах напівзакритої і закритої місцевості. 

Обробка результатів польових вимірювань здійснюєьтся аналітично за 
допомогою ЕОМ, калькуляторів, таблиць логарифмів або обчислювача СТМ (під 
час роботи з бусоллю ПАБ-2А). 

 
2. Ходи 

 
2.1. Хід – це геометрична побудова з виміряних кутів і ліній для 

послідовного визначення координат точок місцевості (вершин ламаної лінії) 
полярним способом. 
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Ходи поділяються на розімкнуті, зімкнуті і висячі. 
Розімкнутий хід (див. рис. 3.1) спирається своїми кінцями на два вихідні 

пункти M і N з відомими координатами xM, yM, і xN, yN, один з яких (пункт М) 
приймається за початковий, а інший (пункт N) – за кінцевий. На кожному з цих 
пунктів повинно бути один чи два орієнтирні напрями з відомими дирекційними 
кутами αп і αк.У випадку відсутності орієнтирних напрямів на місцевості вихідні 
дирекційні кути для прокладання ходу можуть бути визначені гіроскопічним або 
астрономічним способом. 

1

1

1

1

М(хм,ум)
αп

β0 β1
β2

β3
βп-1

βп βп+1

1
2

3
п-1

п
N(хN,уN)

αК

 
 

Рисунок 3.1 – розімкнений хід. 
 

2.2. Наявність двох вихідних пунктів та орієнтирних напрямів на початку і 
в кінці розімкнутого ходу повністю забезпечує контроль польових та лінійних 
вимірювань, тому він є основним та надійнішим видом ходу. 

У тих випадках, коли за умовами обстановки розімкнутий хід прокласти 
неможливо, прокладається зімкнутий хід. Зімкнутий хід (рис. 3.2) спирається 
своїм початком і кінцем на один початковий пункт (пункт М), з якого є 1-2 
орієнтирні напрями з відомими дирекційними кутами αп і αк. 

М(хм,ум)
αп

β0

β1
β2 β3

βп

1
2 3

п

αК

1

1

1

β′

β′′

4
β4

β5

β6 5

6

 

Рисунок 3.2 – замкнений хід. 
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Висячий хід (див. рис. 3.3) спирається на вихідний пункт тільки одним 
своїм кінцем.  

М(хм,ум)

αп

β0
β1

β2

1

2 3
1

1

 
Рисунок 3.3 – висячий хід. 

 
Для висячого ходу виключається контроль кінцевих результатів 

топогеодезичної прив’язки, тому число сторін у висячому ході допускається не 
більше трьох. З метою виключення грубих помилок хід повинен закінчуватися 
на найближчій контурній точці, а дирекційний кут кінцевої сторони висячого 
ходу визначається за допомогою магнітної стрілки бусолі. 

 
3. Правила прокладання ходу 
 
3.1. Під час прокладання ходу необхідно вибирати найсприятливішу для 

пересування, виміру кутів і відстаней трасу (вздовж доріг, просік, узліссь); 
прагнути до того, щоб загальна довжина ходу і число сторін у ньому були 
мінімальними. 

Максимальна довжина ходу допускається не більше 10 км, а під час роботи 
з КТД-1 – 20 км.  

Довжини сторін повинні бути не менше 100 м, а під час роботи з  
КТД-1 – не менше 125 м. Примикальні кути вимірюються від двох вихідних 
орієнтирних напрямів, якщо є така можливість. Під час виміру кутів повороту 

перше наведення завжди робити на попередню 
точку ходу. 

Незалежно від виду ходу вимірюютсья і 
обчислюються ліві по ходу кути. 

Точки ходу закріплюються кілочками 
діаметром 3-4 см із позначкою для центрування 
приладу (див. рис. 3.4). Кілочки забиваються в 
землю так, щоб над поверхнею землі залишався 
кінець не більше 2-3 см. Поруч з кілочком 
встановлюються сторожок (кілок із затесом) з 
написом номера точки. Точкою ходу є кілок, а не 
сторожок. 

Прилад дозволяється знімати і переносити 
на наступну точку тільки після того, як буде 
встановлено, що під час виміру кута і відстані не 

 

Рисунок 3.4 – позначення 
точки ходу. 

15-20 см

12Цвях

2 
см

30
 см

50
-6

0 
см

5-6 см

4-5 см

30
-3

5 
см

Кілок у точці
повороту ходу Сторожок
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допущено помилок. 
Вимірювання кута між двома напрямами проводиться способом 

вимірювання окремого кута, якщо вимірюються кути між трьома та більше 
напрямами застосовується спосіб кругових прийомів. 

Довжини сторін за можливості необхідно вимірювати двічі одним 
приладом або двома способами. 

З метою прискорення робіт прокладання ходу може здійснюватися 
орієнтованим приладом. 

 
4. Порядок обчислення ходу 

 
4.1. Обчислення координат точок ходу здійснюється одночасно з 

проведенням польових робіт. Робота зводиться до послідовного розв’язання 
прямих геодезичних задач. 

Дирекційний кут першої сторони ходу визначається за відомою формулою 
як сума дирекційного кута початкового орієнтирного напряму 0, зміненого 
на180°, і примикального кута 0 

 

1 = 0± 180° + 0.    (3.1) 
 

Дирекційні кути наступних сторін обчислюються за загальним правилом: 
дирекційний кут наступної сторони αn дорівнює дирекційному куту αn-

1попередньої сторони, зміненому на180°, плюс горизонтальний кут, виміряний 
за годинниковою стрілкою від попередньої сторони до наступної сторони 

п = п–1 ±180° + п-1.    (3.2) 
 

Одержавши дирекційний кут, він приводиться до кута в першій чверті, 
визначаючи гострий кут α', що прилягає до осі Х (якщо обчислення виконується 
за допомогою калькулятора, то дирекційний кут до кута в першій чверті не 
приводять). 

За формулами прямої геодезичної задачі послідовно обчислюються 
координати всіх поворотних точок ходу, включаючи і кінцеву: 

 

























.sin
;cos
;
;

1

1

nnп

nnп

ппп

ппп

dу
dх

ууу
ххx



 ,                    (3.3) 

 

де  dn–довжина п-ї сторони ходу; 
n – дирекційний кут цієї сторони. 
Під час роботи з теодолітом або КТД-1 прирости координат і координати 

точок ходу округлюються до 0,1 м. 
На кінцевій точці ходу (вихідному опорному пункті) обчислюється кутова 

нев’язка ходу і нев’язка в координатах. 
Кутова нев’язка ходуfβ обчислюється як різниця обчисленого дирекційного 

кута кінцевого (примикального) орієнтирного напрямук.обч і заданого 
дирекційного кута того ж напряму к.зад 
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fβ = к.обч – к.зад .                       (3.4) 
Отримана кутова нев’язка ходу порівнюється з допустимою. Допустима 

кутова нев’язка ходу fβпр не повинна перевищувати таких значень: 
- 0,6' n  –при вимірюванні кутів теодолітом Т10В; 
- 0,8' n  – при вимірюванні кутів теодолітом ТТ-3 і далекоміром КТД-1; 
- 0-01 n  – при вимірюванні кутів бусоллю, 
де  п – число кутів повороту, враховуючи примикальні. 
Нев’язка в координатахfx і fy визначається як різниця обчислених і заданих 

координат кінцевої точки ходу: 









ЗОБЧ

ЗОБЧ

ККy

ККx

yyf
xxf

. 

Лінійна нев’язка ходу fl, визначається за формулою: 
22

yxl fff  . 
Точність лінійних вимірювань оцінюється порівнянням відносної лінійної 

нев’язки з допустимою. Відносна лінійна нев’язка ходу обчислюється як 
відношення лінійної нев’язки  fl до периметра ходу Р 

P

ff

p
f yxl

22 
                 (3.5) 

Допустима відносна лінійна нев’язка ходу не повинна перевищувати таких 
значень: 

600
1  – під час вимірювання відстаней мірною стрічкою, далекомірами ДДІ 

або КТД-1; 

300
1  – під час вимірювання відстаней теодолітом за допомогою 

далекомірної рейки. 
У разі недопустимої кутової або лінійної нев’язці перевіряється 

правильність виписки вихідних дирекційних кутів і координат, кутів повороту і 
довжин ліній, а також правильність обчислень у бланку й у журналі. Якщо при 
цьому не буде виявлено помилок, то польові роботи виконуються заново. 

Обчислення ходу здійснюється у спеціальному бланку. Форма бланка 
наведена у таблиці 3.1. Вихідні дані та виміряні кути і відстані надані на абрисі 
(див. рис. 3.5). 

Таблиця 3.1 
Бланк обчислення ходу 

Назва (№) 
пункту 

Виміряни
й кут 

Дирекцій
ний кут 

Довжина 
сторони 

Координати і прирости координат 
Х 
Х 

У 
У 

1 2 3 4 5 6 
Ор.П №1- 

 
Ор.П №10 

 
46°50,8' 

 
224°15,7'   

54 256,2 
–5,0 

 
17 256,5 
+256,5 91°06,5' 256,5 З ВП-2 129°12,2' 54 251,2 17 543,0 
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Назва (№) 
пункту 

Виміряни
й кут 

Дирекцій
ний кут 

Довжина 
сторони 

Координати і прирости координат 
Х 
Х 

У 
У 

+372,9 +316,4 

З ВП-1 182°35,3' 31°36,6' 
34°11,9' 

398,7 
302,5 

54 963,6 
+250,2 

18 068,4 
+170,0 

Хвойне –  
Піски 247°32,2' 34°11,9' 

101°44,1' 302,5  
55 213,8 

 
18 238,4 

 

46º 50' 45"

№10
Х=54 256,2
Y=17 286,5

Піски

171º 17' 54"

182º 35' 15"

129º 12' 14"

αН=44º 15' 40"
Ор.П-1

256.5
3 ВП-2

48
9.0

1

39
8.7

3 ВП-1

30
2,5

Хвойне
Х=55 215,4
Y=18 236,9

αк=101º 44' 42"247º 32' 10"

 

Рисунок 3.5 – абрис розімкнутого ходу. 
 

пОБЧ  = 101°44,1'      р = 1446         fX = –1,6 м    fY =+1,5 м. 

пЗ = 101°44,7' f =   ̶ 0,6'     fДОП = ',',n', 2258080   

;
660
1

1446
2,222





р

ff
p
f уxl

600
1

.










ДОП

l

p
f

 
а) перед початком польових вимірів у бланк обчислення ходу (табл. 3.1) 

записати:у графу 1 – назви або номери вихідних пунктів; у графу 3 – дирекційний 
кут початкового і кінцевого орієнтирних напрямів0так.зад; у графи 5 і 6 – 
координати початкового та кінцевого пунктів ходу. 

б) у ході польових робіт у графи 1 і 2 записати назви (номера) точок ходу і 
кути повороту, виміряні в цих точках. 

в) у графі 3 за формулою (3.2) обчислити і записати дирекційні кути сторін 
ходу. 

г) у графі 4 записати приведені до горизонту довжини сторін ходу. 
д) у графах 5 і 6 обчислити координати точок повороту ходу за формулою 

(3.3). Прирости координат х і у визначити розвя’занням прямої геодезичної 
задачі. 

е) одержавши дирекційний кут кінцевого (примикального) орієнтирного 
напряму і координати кінцевої точки, обчислити кутову нев’язку за формулою 

Продовження таблиці 3.1 
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(3.4) і нев’язку в координатах, а також відносну лінійну нев’язку за  
формулою (3.5). 

ж) отримані кутову і лінійну нев’язки порівняти з допустимими; якщо їхні 
величини не перевищують допусків, то координати переписати в список 
координат. 

 
5. Засічки 

 
5.1. Залежно від приладів, які застосовуються, умов видимості і наявності 

вихідних пунктів розрізняються пряма, обернена та комбінована засічки. 
Виконуючи засічку, дирекційні кути напрямів на вихідних пунктах і на точках, що 
прив’язуються, визначаються безпосередньо на місцевості гіроскопічним або 
астрономічним способами. Для визначення дирекційних кутів з вихідних пунктів 
на точки, що прив’язуються, використовуються також вихідні напрями, дирекційні 
кути яких вибираються з каталогу (списку) або визначаються розв’язанням 
оберненої геодезичної задачі за координатами вихідних пунктів. 

Кути на точці, координати якої визначаються засічкою (кути засічки), 
повинні бути не менше 30º і не більше 150°. Відстані вимірюються квантовим 
топографічним далекоміром КТД-1 або іншими способами, які забезпечують 
відносну похибку не більше 1:700. Засічки за допомогою теодоліта або КТД-1 
забезпечують визначення координат точки, що прив’язується, відносно пунктів 
геодезичної мережі з круговою серединної похибкою до 6 м, під час вимірювання 
кутів бусоллю – до 10 м. 

 
6. Пряма засічка  

 
6.1. Прямою засічкою називається спосіб визначення координат точки, що 

прив’язується, коли всі вимірювання здійснюються на вихідних пунктах. Існують 
такі різновиди прямої засічки: 

а) за виміряними кутами; 
б) орієнтованим приладом; 
в) полярна засічка. 
Приклади обчислення координат точок способом прямої засічки наведені 

у додатку 4 до цього Тимчасового керівництва. 
 
6.2. Прямою засічкою за виміряними кутами називається спосіб 

визначення координат вершини трикутника Р (рис. 3.6) за заданими 
координатами трьох вихідних пунктів А, В, С та кутами1, 1, 2 і 2, виміряними 
на цих пунктах. Засічка за виміряними кутами застосовується за неможливості 
орієнтування приладу та за наявності видимості між вихідними пунктами 
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Рисунок 3.6 – пряма засічка за виміряними кутами. 

 
Пряма засічка за виміряними кутами за допомогою обчислювача СТМ 

визначається у такій послідовності: 
а) розв’язати обернені геодезичні задачі за заданими координатами 

вихідних пунктів А, В і С обчислити дирекційні кути (АВ) і (ВС) та довжини AB
і BC  сторін трикутників: 
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б) визначити величину кутів засічки 1 і 2 як доповнення до 180° суми 
виміряних кутів 
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в) обчислити дирекційні кути напрямів (АВ), (ВР), (СР) з вихідних пунктів А, 
В і С на невідому точку Р 
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г) розв’язуючи трикутники АВР і ВСР за теоремою синусів, визначити 
довжини сторін АР, ВР, СР 
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Як проміжний контроль обчислень порівнюються значення довжини лінії 
ВР, отриманої з розв’язання трикутників АВР і СВР. Розбіжність 21 ΒΡΒΡ   цих 
значень не повинна перевищувати 3 м під час обчислення за допомогою 
калькуляторів, і 10 м, якщо обчислення виконували за допомогою СТМ; 

д) розв’язати дві прямі геодезичні задачі за напрямами АР і СР отримати 
координати точки Р з трикутників АВР і ВСР відповідно: 

   


sin     ;cos ууxx ;(3.10) 
   


СsinС  ;СcosС СС уухх . (3.11) 

 
6.3. Для обчислення прямої засічки по таблицях логарифмів формули (3.8), 

(3.9), (3.10), (3.11) логарифмують. Проміжний контроль здійснюється шляхом 
порівняння логарифмів сторони BP , отриманих під час розв’язання трикутників 
АВР і ВСР. Значення логарифмів сторони BP  не повинні відрізнятися більше, 
ніж на 60 одиниць п’ятизначного логарифма, якщо засічку виконували за 
допомогою теодоліта, і 100 одиниць –за допомогою бусолі. 

Пряма засічка вважається визначеною правильно, якщо розходження в 
координатах точки Р, отриманих з пунктів А і С, не перевищують 20 м при 
вимірюванні кутів теодолітом або КТД-1. За кінцеве значення координат 
береться їх середнє значення з округленням до цілих метрів. 

 
6.4. Обчислення прямої засічки за виміряними кутами 1, 1 і 2, 2 за 

допомогою інженерного калькулятора здійснюється за формулами: 





ctgctg
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P
xxyyy . (3.12) 

Спочатку обчислюються координати точки Р, спираючись на точки А і В, 
а потім - на В і С. Для обчислення координат точки Р від точок В і С точка В 
приймається за А, а точка С – за В. 

 
6.5. Прямою засічкою орієнтованим приладом називається спосіб 

визначення координат точки Р, що прив’язуються (див. рис. 3.7), за 
дирекційними кутами (АР), (ВР) і (СР) напрямів на неї з трьох вихідних пунктів 
А, В і С. 

1

1

1

(ВР)

(АР)

А

Р

С

(СР)
В  

Рисунок 3.7 – пряма засічка орієнтованим приладом.  
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На кожному вихідному пункті прилад орієнтується за дирекційним кутом, 
який визначається гіроскопічним, геодезичним або астрономічним способами. 
На лімбі орієнтованого приладу читаються безпосередньо дирекційні кути (АР), 
(ВР) і (СР) на точку Р. 

Порядок обчислення засічки за допомогою обчислювача СТМ аналогічний 
обчисленню засічки за виміряними кутами.  

 
6.6. Обчислення прямої засічки орієнтованим приладом за допомогою 

калькулятора виконується за формулами котангенсів дирекційних кутів 
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. (3.13) 

Якщо один з дирекційних кутів близький до 0 або до 180, то обчислення 
проводяться за формулами тангенсів дирекційних кутів 

 




















AAPP

ABBA
P

y)APtg()xx(y

)BPtg()APtg(
yy)BPtg(x)APtg(xx

. (3.14) 

Спочатку обчислюються координати точки Р з точок А і В, а потім з точок В 
і С. Під час обчислення координат точки Р з точок В і С точка В приймається за 
А, а точку С – за В. 

 
6.7. Полярною засічкою називається спосіб визначення координат точки Р, 

що прив’язуються, за дирекційними кутами (АР), (ВР) і відстанями AP  і BP  із 
двох вихідних пунктів А і В (див. рис. 3.8).  
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α
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Рисунок 3.8 – полярна засічка. 
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Відстані вимірюються за допомогою КТД-1. Дирекційні кути (АР) і (ВР) 
визначаються гіроскопічним або астрономічним способами, якщо вихідні 
пункти не мають орієнтирних напрямів і немає взаємної видимості між ними. 

Координати точки Р обчислюються розв’язанням двох прямих 
геодезичних задач. Засічка вважається виконаною правильно, якщо розходження 
в координатах точки Р, отриманих від пунктів А і В, не перевищують 20 м. За 
кінцевий результат береться середнє значення координат, заокруглене до 1м. 
 

7. Обернена засічка 
 
7.1. Оберненою засічкою називається спосіб визначення координат, при 

якому вимірювання здійснюється на точці, координати якої визначаються. 
Існують такі види оберненої засічки: 

а) за виміряними кутами; 
б) орієнтованим приладом; 
в) за виміряним кутом та відстанями. 
Приклади обчислення координат точок способом оберненої засічки 

наведені у додатку 5 до цього Тимчасового Керівництва. 
 
7.2. У випадку оберненої засічки за виміряними кутами координати точки, 

що прив’язуються, визначаються за кутами між напрямами на чотири вихідні 
пункти (рис. 3.9). Пункти  А, В і С є вихідними для обчислення координат точки 
Р, а пункт D – контрольний. Під час вибору вихідних пунктів А, В і С необхідно 
враховувати, що задача розв’язується надійно, якщо точка Р знаходиться: 

а) всередині трикутника АВС; 
б) поза межами трикутника навпроти однієї з його вершин; 
в) поза межами трикутника навпроти однієї із сторін трикутника. 

1

1

1

1

В
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Р

α  

γ

А
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Рисунок 3.9 – сутність оберненої засічки за виміряними кутами. 

 
Задача не розв’язується, якщо точка Р, яка прив’язуються, знаходиться на 

колі, що проходить через пункти А, В і С. Якщо точка Р знаходиться поблизу цього 
кола, то точність засічки різко знижується. 
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7.3. Обчислення оберненої засічки за виміряними кутами за допомогою 
таблиць логарифмів виконується у такій послідовності: 

а) позначаються вихідні пункти літерами А, В, С, а контрольний пункт – 
літерою D (за годинниковою стрілкою). Кути позначають: – між А і В,  – між В 
і С,  – між А і D. 

б) розв’язанням обернених геодезичних задач визначаються дирекційні 
кути і довжини (логарифми) вихідних сторін (АВ), (ВС), lg AB , lg BC . 

в) записуються у бланк рішення оберненої засічки кути , ,  і логарифми 
вихідних сторін lg AB , lg BC . 

г) знаходяться логарифми синусів кутів  і , обчислюються різниці 
логарифмів вихідних сторін і синусів протилежних кутів для обох трикутників: 

lg AB  – lg sin ; lg BC  – lg sin , 
записують їх над логарифмами синусів відповідних кутів. 

д) обчислюються кути  і ψ при точках А і С. Для цього знаходяться: 
 
1) півсума кутів  і ψ за формулою: 

 

2
360

2
)B( 


  ,                        (3.15) 

де В – кут між вихідними сторонами на пункті В, він обчислюється за 
дирекційними кутами (ВА) і (ВС); 

 
2) піврізниця кутів  і ψ за формулою: 

)ctg(tgtg 
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22


.          (3.16) 

Допоміжний кут   обчислюється за формулою: 

     
 sin

BC
sin
ABtg  .                               (3.17) 

Кут ψ визначається додаванням півсуми і піврізниці кутів  і ψ, а  
кут  – відніманням тих самих величин. 

е) обчислюються невідомі кути в трикутниках АВР і ВСР (при точці В) як 
доповнення до 180, визначаються синуси цих кутів і кутів  і ψ, а потім 
обчислюються логарифми сторін AP , BP  і CP . 

ж) обчислюються дирекційні кути (АР) і (СР) або (ВР). 
к) розв'язанням прямих геодезичних задач знаходяться координати точки 

Р від пунктів А і С або А і В. 
л) проводиться контроль засічки. Для цього двічі обчислюється 

дирекційний кут (РD) 

РD

РD

хх
уу

)РD(tg



  та (РD)=(РА) +  .(3.18) 

Розходження не повинно перевищувати величини 

кмРD
')РD( 24

       (3.19) 
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7.4. Обчислення оберненої засічки за виміряними кутами за допомогою 
інженерного калькулятора проводиться у такій послідовності: 

а) обчислюється дирекційний кут напряму (АР) за формулою 
 

BCCAAB

CBCAAB

xxctg)yy(ctg)yy(
yyctg)xx(ctg)xx(

)'APctg(








.   (3.20) 

 
Якщо знаменник менше нуля, то значення R, враховуючи його знак, для 

переходу до дирекційного кута (АР) збільшується на 180º незалежно від знаку 
чисельника 

(АР') = (R') + 180º. 
Якщо чисельник менше нуля (знаменник більше нуля), до обчисленого 

значення R додається 360º 
(АР) = (R) + 360º; 

б) обчислюється дирекційний кут напряму (ВР) за формулою 
(ВР) = (АР) + .                       (3.21); 

в) обчислюються координати точки Р за формулами 
 

)APctg()BPctg(
xx)APctg(y)BPctg(yy BAAB

P



 ,                       (3.22) 

AAPP x)APctg()yy(x  ; 
 

г) здійснюється контроль засічки так само, як і під час обчислення за 
допомогою таблиць логарифмів. 

 
7.5. Під час виконання оберненої засічки орієнтованим приладом  

(див. рис. 3.10) визначаються дирекційні кути (РА), (РВ) і (РС). 

 
Рисунок 3.10 – обернена засічка орієнтованим приладом. 

 

Прилад орієнтується за дирекційним кутом вихідного напряму, який 
визначається гіроскопічним або астрономічним способами. Обчислення 
виконуються так само, як і обчислення прямої засічки орієнтованим приладом за 
формулами (3.13) і (3.14) від точок А, В і С. Попередньо дирекційні кути (РА), 
(РВ) і (РС) змінюються на 180°. 
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7.6. Під час виконання оберненої засічки за виміряними кутом і відстанями 
(див. рис. 3.11) вимірюється кут між двома вихідними пунктами і відстані до них.  

 
Рисунок 3.11 – обернена засічка за виміряними кутом і відстанями. 

 
Як правило, ця засічка виконується за допомогою КТД-1. Порядок 

обчислення засічки такий: 
а) розв’язати трикутник АВР: 
1) визначити півсуму кутів А і В 

2
90

2
0 PBA


  ;                               (3.23) 

2) визначити величину N 

APBP
APBPN




                  (3.24) 

3) визначити піврізницю кутів А і В 













22
PctgNarctgBA            (3.25) 

4) обчислити кути А і В 

22
BABAA 




 , 
22

BABAB 



         (3.26) 

5) обчислити довжину сторони АВ 

Asin
PsinBPAB   або 

Bsin
PsinAPAB  . 

б) розв’язати обернену геодезичну задачу між точками А і В, порівняти 
довжини сторін AB , отриманих із розв’язання трикутника і розв’язання 
оберненої геодезичної задачі. Різниця не повинна перевищувати 20 м; 

в) визначити дирекційні кути (АР) і (ВР) за формулами 
(АР) = (АВ) + А(ВР) = (ВА) – В 

г) двічі визначити координати точки Р, розв’язуючи прямі геодезичні 
задачі від точок А і В. Різниця координат точки Р не повинна перевищувати  
20 м. Якщо ця умова виконана, координати точки Р осереднюються. 

 
8. Комбінована засічка 

 
8.1. Комбінованою засічкою називається спосіб визначення координат 

точки, що прив’язується, коли вимірювання здійснюються на одному з вихідних 
пунктів і на точці, координати якої визначаються. Існують такі види 
комбінованої засічки: 

а) за виміряними кутами; 
б) за виміряним кутом та відстанями.  

1

1А(x,y)
В(x,y)

Р

АР ВРα
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8.2. У комбінованій засічці за виміряними кутами (див. рис. 3.12) 
координати точки визначаються вимірюванням кутів на точці, що прив’язується, 
та на одному з вихідних пунктів. 

 
Рисунок 3.12 – комбінована засічка за виміряними кутами. 

 
Обчислення комбінованої засічки за виміряними кутами здійснюється так 

само, як і обчислення прямої засічки орієнтованим приладом. Дирекційний кут 
(СВ) визначається розв’язанням оберненої геодезичної задачі, а дирекційні кути 
(АР), (ВР), (СР) обчислюються використовуючи виміряні кути. 

 
8.3. У комбінованій засічці за виміряними кутами та відстанню  

(див. рис. 3.13) вимірюються кути на точці, що прив’язується, і на одному з 
вихідних пунктів, а також відстань між точкою, що прив’язується, та одним з 
вихідних пунктів. Засічка виконується за допомогою КТД-1 (КТД-2). 

 
Рисунок 3.13 – комбінована засічка за виміряними кутами і відстанню. 

 

Обчислення здійснюється так: 
а) розв’язанням оберненої геодезичної задачі визначити дирекційний кут (АВ) та 

відстань AB . 
б) розв’язати трикутник за кутами А, Р та стороною AP , визначити кут В та 

сторони BP  та трAB . 
Проміжним контролем розв’язання засічки є збіжність значень довжини 

сторони AB , отриманої з розв’язання оберненої геодезичної задачі та розв’язання 
трикутника (3 м – для калькулятора, 10 м – для СТМ, 60 одиниць п’ятизначного 
логарифму – під час рішенні за допомогою таблиць логарифмів). 

в) обчислити дирекційні кути (АР) і (ВР); 
г) розв’язанням прямих геодезичних задач визначити координати точки Р 

відносно пунктів А та В. Засічка виконана правильно, якщо розходження 
координат не перевищують 20 метрів. За кінцеві значення приймаються середні 
значення координат, округлені до 1 м. 
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9 Визначення координат точок за картою (фотозображенням 
місцевості) 

 
9.1. Як вихідна основа для визначення координат за картою 

використовуються топографічні та спеціальні карти з координатами контурних 
точок, а також окремі фотозображення місцевості або фотоплани з 
координатною сіткою, аерокосмічні зображення або ж цифрові (електронні) 
карти. 

Координати точок, що прив'язуються, визначаються за допомогою карти і 
приладів, наземної навігаційної апаратури (топоприв’язника) або ж кутомірними 
і далекомірними приладами відносно контурних точок або місцевих предметів, 
зображених на карті (фотозображенні місцевості). Для підвищення точності 
визначення координат за допомогою топоприв’язника як вихідні дані у ряді 
випадків можуть бути використані пункти ДГМ (СГМ) і точки АТГМ, 
координати яких вибираються з каталогів і списків координат та висот 
геодезичних пунктів. Обробка результатів польових вимірів при прив'язці за 
допомогою приладів проводиться аналітичним або графічним методом. 

 
10. Визначення координат точок за допомогою карти і приладів 

 
Під час визначення координат точок, які прив’язуються за допомогою 

карти (фотозображення місцевості) та приладів, залежно від умов 
спостереження, характеру місцевості і наявності контурних точок, можуть 
застосовувати полярний спосіб, ходи і засічки. 

 
11. Полярний спосіб 

 
Сутність полярного способу полягає у вимірюванні на місцевості з 

вихідної точки полярних координат точки, яка прив'язується (дирекційного кута 
і відстані), і визначені за ними прямокутних координат (див. рис. 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – визначення координат точки Р полярним способом. 
 
Обчислення координат точки Р полярним способомзводиться до 

розв’язування прямої геодезичної задачі.  
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Для контролю координати точки, яка прив’язується, визначаються тим 
самим способом відносно іншої контурної точки. 

 
12. Ходи 
 
12.1. Хід прокладається і обчислюється за тими самими правилами, що і 

під час прокладання ходу від пунктів геодезичної мережі (5,6). При цьому: 
а) точки ходу на місцевості не закріплюються; 
б) довжини сторін вимірюються тільки в одному напрямі; 
в) прирости координат і координати точок ходу обчислюються з 

округленням до 1 м; 
г) відносна лінійна і кутова нев'язка не визначається; 
д) довжина ходу не повинна перевищувати 5 км. 
 
12.2. Отримана в результаті цих обчислень нев'язка координат кінцевої 

точки розімкнутого ходу, залежно від його довжини і масштабу карти, не 
повинна перевищувати в рівнинній і горбистій місцевостях величин, зазначених 
в таблиці 3.2 цого Тимчасового Керівництва.  

Таблиця 3.2 
Допустимі нев’язки в координатах кінцевої точки розімкнутого ходу, м 

Спосіб визначення координат вихідних точок Масштаб карти 
Довжина ходу, км 

3 5 
нев’язка 

За картою з допомогою циркуля-вимірника і 
поперечного масштабу 

1:50 000 
1:100 000 

45 
110 

50 
120 

За спеціальною картою з координатами контурних 
точок, визначених з карт масштабів: 

1:25 000 
1:50 000 

 

 
 
 

35 
45 

 
 
 

40 
50 

 
Якщо під час контролю більша (за абсолютною величиною) різниця 

координат не перевищує встановленого допустимого значення, то прив'язка 
вважається виконаною правильно. Якщо ж одна або обидві різниці координат 
перевищують допустимі значення, то перевіряються записи й обчислення, а за 
неможливості виявити й усунути помилки повторюється прив'язка заново. За 
початкові точки при цьому вибираються, як правило, інші контурні точки або ж 
місцеві предмети карти. 

 
13. Засічки 

 
13.1. Для визначення координат точок за картою (фотозображенням 

місцевості) застосовуються пряма, обернена або комбінована засічки. Кут між 
напрямами з точки, яка прив’язується, на вихідні повинен бути в межах від 30° 
(5-00) до 150° (25-00). 
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13.2. Пряма засічка полягає у визначенні координат точки, яка 
прив’язується, за координатами трьох вихідних шляхом вимірювання або 
безпосереднього визначення дирекційних кутів на вихідних точках. Третя точка 
використовується для контролю. Пряма засічка застосовується, як правило, в тих 
випадках, коли з вибраних початкових точок потрібно визначити координати не 
однієї, а двох-трьох і більше точок, які прив’язуються. 

Приклади обчислення координат точок способом прямої засічки наведені 
у додатку 4 до цього Тимчасового керівництва. 

 

 
Рисунок 3.15 – пряма засічка орієнтованим приладом. 

 
13.3. Пряма засічка виконується орієнтованим або неорієнтованим 

приладом. Засічка орієнтованим приладом (див. рис. 3.15) застосовується, як 
правило, в тих випадках, коли немає видимості між початковими контурними 
точками. Польові роботи засічки орієнтованим приладом полягають у визначенні 
дирекційних кутів напрямів з початкових точок на точку, яка прив’язується. 
Обробка результатів польових вимірювань проводиться аналітичним або 
графічним методом. Під час використання графічного методу з кожної 
початкової точки прокреслюється напрям на точку, яка прив’язується, за 
відповідним дирекційним кутом. При цьому прокреслені з початкових точок 
напрями можуть не перетнутися в одній точці, а утворювати трикутник похибок. 
У разі отримання трикутника похибок прив'язка вважається виконаною 
правильно, якщо найбільша його сторона не перевищує 3 мм. За положення 
точки, яка прив’язується, приймається центр трикутника похибок. 

 
13.4. За наявності видимості між початковими контурними точками, 

застосовується пряма засічка неорієнтованим приладом (див. рис. 3.16). 
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Рисунок 3.16 – пряма засічка неорієнтованим приладом. 
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Польові роботи при цьому полягають у вимірюванні кутів між напрямом з 
однієї початкової точки на іншу, і напрямом на точку, яка прив’язується. Під час 
використання двох початкових точок для контролю вимірюєтьсять кут на точці, 
яка прив’язується (якщо є можливість встановити на ній прилад). Обробка 
результатів вимірювань може проводитися як графічним, так і аналітичним 
методами. Під час використання графічному методі обробки результатів на 
кожній з початкових точок будуються виміряні кути α і β і прокреслюються 
напрями на точку, яка прив’язується. Сторони трикутника похибок не повинні 
перевищувати 3 мм. 

 
13.5. Під час аналітичного методу координати точки, яка прив’язується, 

обчислюються за допомогою обчислювача СТМ або калькулятора. Під час 
використання для засічки трьох початкових точок розбіжність у координатах 
точки, яка прив’язується, отриманих з рішення трикутників двічі (відносно 
різних початкових точок), не повинна перевищувати 50 м для карти масштабу 
1:50 000 і 100 м – для карти масштабу 1:100 000. За остаточний результат 
береться середнє значення координат, заокруглене до 1 м. 

 
13.6. Для визначення координат за картою застосовуються такі види 

оберненої засічки:  
а) за оберненими дирекційними кутами (орієнтованим приладом); 
б) за виміряними віддалями; 
в) за виміряними кутами. 
Обробка вимірювань оберненої засічки проводиться на карті (планшеті), 

як правило, графічним методом. Сторони трикутника похибок у цьому випадку 
не повинні перевищувати 3 мм. За положення точки, яка визначається, береться 
центр трикутника похибок. 

Приклади обчислення координат точок способом оберненої засічки 
наведені у додатку 5 до цього Тимчасового керівництва. 

 
13.7. Засічка за оберненими дирекційними кутами (див. рис. 3.17) полягає 

у визначенні координат точки, яка прив’язується за трьома вихідними точками, 
шляхом визначення за допомогою гірокомпаса, астрономічним способом або за 
допомогою магнітної стрілки бусолі, дирекційних кутів точка, яка прив’язується, 
на вихідні. Вихідні точки слід вибирати якомога ближче до точки, яка 
прив’язуєтся, для того, щоб зменшити похибку у визначенні її координат за 
рахунок похибок визначення дирекційних кутів і похибок накреслювання 
напрямів на карті (планшеті). Обробка даних проводиться графічним методом 
(див. рис. 3.17).  

 
Рисунок 3.17 – засічка за оберненими дирекційними кутами.  
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Для цього з точки, яка прив’язується, всі отримані на вихідні точки 
дирекційні кути ( РА), (РВ) і (РС) змінюються на 30-00 і обчислені обернені 
дирекційні кути (АР) , (ВР) і (СР) будуються на відповідних вихідних точках. 
Перетин прокреслених ліній буде точкою Р, яка прив’язується. 

 
13.8. Обернена засічка за виміряними віддалями полягає у визначенні 

координат точки Р, яка прив’язується, за віддалями, виміряними до трьох 
вихідних точок. Найдоцільніше застосовувати цей спосіб для прив'язки 
спостережних пунктів, на яких є далекоміри. Обробка результатів засічки за 
виміряними віддалями проводиться графічним методом (див. рис. 3.18).  

 
Рисунок 3.18 – обернена засічка за виміряними віддалями. 

 

Для цього на карті (фотозображенні місцевості) або на планшеті за 
допомогою циркуля-вимірника і поперечного масштабу прокреслюються із 
початкових точок дуги радіусами, рівними виміряним віддалям у масштабі карти 
(планшета, фотозображення місцевості). Перетин дуг є точкою, яка 
прив’язується. Під час отримання трикутника похибок, сторони якого не повинні 
перевищувати 3 мм, за положення точки, яка прив’язується, приймається центр 
трикутника похибок. 

 
13.9. Обернена засічка за виміряними кутами полягає у визначенні 

координат точки, яка прив’язується за чотирма вихідними точками, шляхом 
вимірювання кутів між вихідними точками на точці, яка прив’язується. Четверта 
точка при цьому береться для контролю. Вихідні точки вибираються так, щоб 
точка, яка прив’язується, знаходилася всередині трикутника, утвореного 
вихідними точками, або поза трикутником, але навпроти однієї з його вершин. 
Польові роботи при цьому способі полягають у вимірюванні з точки Р, яка 
прив’язується, трьох кутів α, β і γ (див. рис. 3.19). 

А

В

С

D

α

β

γ

Карта

А

В
С

D

α

β
γ

Калька

 
Рисунок 3.19 – обернена засічка за виміряними кутами.  
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Кути вимірюються бусоллю або будь-яким іншим кутомірним приладом. 
Потім на аркуші кальки наколюється точка Р і з неї прокреслюється пряма лінія 
(напрям на точкуА). Від цієї лінії будуються виміряні кути α, β,γ і 
прокреслюються напрями на початкові точки B,C і D. Прокреслені напрями 
позначаються назвами місцевих предметів або буквами А, В, C і D. Потім калька 
накладається на карту і повертається, поки прокреслені на ній напрями не 
співпадуть з відповідними контурними точками карти (фотозображення 
місцевості). Після співпадання всіх напрямів переколюється шукана точка Р на 
карту (фотозображення місцевості) івизначаються її координати. 

 
14. Визначення координат точок за допомогою наземної навігаційної 

апаратури 
 
14.1. Координати точок, які прив’язуються за допомогою наземної 

навігаційної апаратури, визначаються, як правило, прокладанням розімкнутого 
маршруту між двома вихідними точками (початковою і кінцевою). У районах з 
недостатньою щільністю контурних точок, а також у випадку, коли машину за 
умовами бойової обстановки або місцевості не може замкнути маршрут на 
кінцевій точці, допускається застосування зімкнутого маршруту з 
використанням однієї початкової точки. 

Довжина маршруту не повинна перевищувати 5 км від початкової до 
точки, яку прив’язують, і 10 км – від початкової до кінцевої точки. 

 
14.2. Робота з визначення координат за допомогою наземної навігаційної 

апаратури  включає підготовчі заходи, підготовку апаратури і безпосереднє 
визначення координат точок послідовним їх об'їздом. 

Підготовчі заходи включають: 
а) вибір початкової і кінцевої точок маршруту і способу визначення 

дирекційного кута поздовжньої осі машини; 
б) вибір маршруту пересування машини; 
в) визначення координат початкової і кінцевої точок маршруту. 
Якщо в районі виконання робіт з прив'язки є пункти геодезичної мережі та 

їх використання не пов'язано із значним збільшенням маршруту прив'язки, то як 
вихідні точки слід використати ці пункти. 

Вибирати початкову і кінцеву точки слід так, щоб забезпечити  мінімальну 
довжину маршруту руху машини з максимальним використанням дорожньої 
мережі. 

 
14.3. Підготовка апаратури топоприв'язника здійснюється відповідно до 

Інструкції з експлуатації командирських машин управління і машин комплексів 
артилерійської розвідки. 

Дирекційний кут поздовжньої осі машини на початковій точці 
визначається за допомогою гірокомпаса, магнітної стрілки бусолі (див. рис. 3.20), 
геодезичним або астрономічним способами. 
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Рисунок 3.20 – визначення дирекційного кута поздовжньої осі машини за 
допомогою бусолі ПАБ-2М. 

 
Дирекційний кут поздовжньої осі машини обчислюється за формулою: 

αосі = (αпаб ± 30-00) –βвіз.    (3.27) 
Якщо αпаб ± 30-00 менше βвіз, то до величини αпаб ± 30-00 додати 60-00. 
Координати пунктів геодезичної мережі, які використовуються як 

початкові і кінцеві точки, беруться з каталогів координат геодезичних пунктів. 
Координати контурних точок, що використовуються як вихідні, визначаються за 
допомогою циркуля-вимірника і поперечного масштабу або зчитуються зі 
спеціальної карти з координатами контурних точок (карти геодезичних даних). 

Якщо за умов місцевості машину можливо встановити на початковій точці 
або в безпосередній близькості від неї (не далі 10 м), то на лічильниках 
курсопрокладача (координатора) встановлюються координати цієї точки. 

 
14.4. За неможливості встановити машину  на початковій точці або в 

безпосередній близькості від неї, для визначення координат точки стояння 
машини необхідно: 

а) виміряти віддаль від початкової точки до машини (далекоміром ДСП-30 
або іншим способом); 

б) визначити дирекційний кут напряму з початкової точки на візир  
машини; 

в) розв'язати пряму геодезичну задачу на курсопрокладачі (координаторі). 
Для розв'язання прямої геодезичної задачі на курсопрокладачі вимикається 

датчик шляху, встановлюються на лічильниках курсопрокладача (координатора) 
координати початкової точки, а на шкалах КУРС – дирекційний кут напряму з 
початкової точки на візир машини. 

На шкалі КОРЕКТУРА ПУТИ встановлюється 0. Потім за допомогою 
маховичка ручного введення шляху (кнопок БЫСТРО і МЕДЛЕННО) вводиться 
виміряна до початкової точки віддаль, і в результаті на лічильниках X і Y 
з’являться координати точки місцезнаходження машини. 

 
14.5. Перед початком руху необхідно перевірити відповідність установок 

регулювальних потенціометрів і механізму коректури шляху необхідним 
значенням, а в процесі руху своєчасно змінювати коректуру шляху залежно від 

 

ПАБ - 2  

 паб ± 30 - 00  

 осі  

  бус  
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зміни дорожніх умов. При цьому слід постійно контролювати правильність 
роботи навігаційної апаратури, звіряючи маршрут, що викреслюється олівцем 
механізму курсопрокладача (переміщення сітки ниток на індикаторному 
планшеті) на карті з реальною місцевістю. Під час проведення такої звірки 
використовуються дороги, вздовж яких рухається машина, контурні точки або 
місцеві предмети, через які або повз яких вона проїжджає, а також характерні 
форми рельєфу. 

Рухатися за маршрутом необхідно з максимально можливою в даних 
умовах швидкістю і не допускати різкого гальмування. У разі вимушених 
зупинок враховувати відхід осі гіроскопа за час стоянки на маршруті. 

 
14.6. Якщо на маршруті руху командирської машини управління 

(топоприв’язника) зустрінеться ділянка шляху, для подолання якої необхідно 
включити передній міст автомобіля і можливе пробуксовування коліс, то, щоб 
уникнути грубих помилок у результатах прив’язки, протяжність цієї ділянки 
вимірюється і вводиться в курсопрокладач вручну. Для цього машина 
зупиняється перед початком сильнопересіченої ділянки шляху, знімається і 
записується αосі зі шкали КУРС, вимикається датчик шляху і встановлюється на 
нуль коректура шляху. Потім за допомогою далекоміра вимірюється віддаль до 
орієнтира (місцевого предмета), розташованого на протилежному кінці цієї 
ділянки шляху, що знаходиться на продовженні маршруту руху машини або в 
безпосередній близькості від нього. Візиром машини знімається відлік βвіз за цим 
орієнтиром і обчислюється дирекційний кут напряму на нього αор за формулою 

в ізосіор   .    (3.28) 

Обчислене значення дирекційного кута напряму на орієнтир 
встановлюється на шкалі КУРС і маховичком ПУТЬ вводиться виміряна віддаль 
до орієнтира. На лічильниках X і Y курсопрокладача після виконання вказаних 
операцій автоматично встановляться координати орієнтира, вибраного на 
кінцевій точці важкопрохідної ділянки шляху. Перед початком руху за цією 
ділянкою відновлюються показники шкали КУРС (записані на момент зупинки) 
і показники шкали КОРЕКТУРА ПУТИ, а потім включається передній міст і 
відновлюється рух. 

Під час під’їзду до орієнтира, координати якого встановлені на 
курсопрокладачі, машину необхідно зупинити, вимкнути передній міст, 
включити датчик шляху і продовити рух у звичайному порядку. 

Під час роботи з топоприв’язником на шасі автомобіля ГАЗ-66, який має 
п’яте колесо, перед початком руху важкопрохідною ділянкою шляху датчик 
шляху перемикається з основного на додатковий, опускається п’яте колесо 
безпосередньо з машини і включається передній міст. Після подолання 
важкопрохідної ділянки шляху проводиться зворотне перемикання. 

 
14.7. Аркуш карти під час руху на машині в межах тієї самої зони 

замінюється у такому порядку. Під час підходу олівця (сітки ниток) будівного 
механізму до краю карти необхідно зупинити машину, вимкнути масштаб і 
зробити заміну карти або планшета з попередньо закріпленою на ньому картою. 
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Після заміни карти ручками переміщення олівця (сітки ниток) і карти встановити 
олівець (сітку ниток) на найближчу контурну точку на шляху подальшого руху 
машини. Коли машина після відновлення руху буде проїжджати цю точку, 
включити масштаб. 

 
14.8. У разі переміщення машини в суміжну зону заміна аркуша карти 

проводиться в такому порядку. Під час підходу олівця (сітки ниток) до межі зони 
машину необхідно зупинити, зняти і записати зняті зі шкал координати і 
дирекційний кут поздовжньої осі машини. 

Координати точки стояння машини перераховуються у суміжну зону. 
Одночасно визначаються і вводяться в дирекційний кут поздовжньої осі машини 
поправка ∆α за перехід з однієї зони в іншу. Перераховані координати і 
виправлений дирекційний кут  поздовжньої осі машини встановлюються на 
лічильниках X і Y і шкалах КУРС курсопрокладача (координатора), після чого 
рух машини відновлюється. 

По прибутті машини на найближчу контурну точку суміжної зони 
контролюється правильність установки координат. 

По прибутті на точку, яка прив’язується, машина встановлюється над 
точкою або в безпосередній близькості від неї. Координати цієї точки зчитуються 
з лічильників XіY курсопрокладача (координатора) і записуються у журнал. 

 
14.9. Через неможливість встановити машину над точкою, яка 

прив’язується, або під’їхати до неї ближче 10 м, її координати визначаються 
розв'язанням прямої геодезичної задачі на курсопрокладачі (координаторі), за 
допомогою номограми НИХ, обчислювача СТМ, логарифмічної лінійки або 
калькулятора. Для цього з точки стояння машини вимірюється віддаль d до 
точки, яка прив’язується, і визначається дирекційний кут на неї шляхом 
підсумовування відліку, знятого з шкал КУРС курсопрокладача (координатора), 
і позначки візира за точкою, що визначається. Значення отриманого 
дирекційного кута встановлюються на шкалах КУРС курсопрокладача 
(координатора), виміряна віддаль d вводиться маховичком ПУТЬ (кнопками 
БЫСТРО і МЕДЛЕННО)і на лічильниках координат зчитуються координати X і 
Y точки, яка прив’язується. 

Після визначення розв'язанням прямої геодезичної задачі на 
курсопрокладачі (координаторі) координат точки, яка прив’язується, перед 
продовженням руху за маршрутом, необхідно відновити на лічильниках X і Y 
записані раніше координати точки стояння машини. Для цього обертанням 
маховичка ПУТЬ в обернений бік зняти (відняти) раніше введену віддаль d. Крім 
того, необхідно відновити показники шкали КУРС відповідно до значення 
дирекційного кута поздовжньої осі машини на момент зупинки, встановити 
необхідне значення коефіцієнта коректури шляху, включити датчик шляху і 
лише після цього продовжувати рух на чергову точку, яка прив’язується, або на 
кінцеву точку. 

Після прибуття машини на кінцеву точку, якщо вона доступна для 
безпосереднього заїзду, координати її зчитуються з лічильників координат 
курсопрокладача (координатора). 
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Якщо кінцева точка недоступна для заїзду на неї машини або якщо під’їзд 
до неї пов’язаний із значним збільшенням маршруту прив’язки (точка 
знаходиться за водяною перешкодою, сильно пересіченою ділянкою дороги або 
місцевості тощо), то координати кінцевої точки визначаються розв'язанням 
прямої геодезичної задачі так само, як це робиться під час визначення координат 
точки, яка прив’язується. 

Після визначення координат кінцевої точки машиною вони порівнюються 
з координатами цієї ж точки, знятими з карти або отриманими з каталогу 
координат геодезичних пунктів, і визначаються розходження між ними 













ê
ê

ê

ê
ê

ê

óóó
õõõ

,     (3.29) 

де,
К

Т
К

Т ух ;  - координати кінцевої точки, визначені машиною; 
К

К
К

К ух ;  -  координати кінцевої точки, зняті з карти або взяті з каталогу 
координат геодезичних пунктів. 

 
14.10. Розходження координат кінцевої точки розімкнутого маршруту, 

отриманих за допомогою командирських машин управління і машин комплексів 
артилерійської розвідки, і знятих з карти (взятих з каталогу), не повинні 
перевищувати на рівнинній місцевості з середніми умовами її прохідності 
величин, вказаних у таблиця 3.3 цього Тимчасового керівництва.  

Таблиця 3.3 
Допустимі розходження в координатах кінцевої точки розімкнутого 
маршруту командирських машин управління і машин комплексів 

артилерійської розвідки, м 
Початкова (кінцева) 

вихідна точка 
Кінцева (початкова) вихідна 

точка 

Довжина маршруту, км 
3 5 10 

Розходження 

Пункт ГМ   
 (точка АТГМ) 

Пункт ГМ (точка АТГМ) 30 40 80 
Контурна точка з карт масштабів:    

1 : 25 000 35 45 85 
1 : 50 000 50 60 90 
1 : 100 000 80 90 110 

Контурні точки    
Зі спеціальної карти масштабу 1:100 000 з координатами 
контурних точок, визначеними за картою масштабів: 

   

1 : 25 000 40 50 90 
1 : 50 000 60 70 100 

З карти масштабу:    
1:50 000 60 70 100 
1:100 000 110 120 140 

 

Якщо різниця координат не перевищує допустимого значення, то 
прив’язка вважається виконаною правильно. Якщо розбіжності в координатах 
перевищують допустиме значення, то прив’язка повторюється заново, 
використовуючи інші початкові точки.  
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Під час роботи на горбистій або сильно пересіченій місцевості допустимі 
розходження в координатах, вказані в цій таблиці, збільшуються в 1,5 раза. 

 
14.11. Якщо за умов виконання бойового завдання машина не може 

проїхати на кінцеву точку, а маршрут руху закінчується на точці, яка 
прив’язується, то контроль за визначенням координат точки, яка прив’язується, 
здійснюється за допомогою кутомірних і далекомірних приладів, наявних у 
комплекті командирських машин управління і машин комплексів артилерійської 
розвідки. 

 
15. Визначення координат точок за допомогою засобів супутникової 

навігації 
 

15.1. Прямокутні координати позицій, пунктів і постів ракетних військ і 
артилерії топогеодезичною прив’язкою за допомогою засобів супутникової 
навігації визначаються такими способами: одиночних вимірів; урахуванням 
локальних поправок; урахуванням диференційних поправок. 

 
15.2. Одиночі виміри проводяться ввімкненням виробу. Для підвищення 

точності топогеодезичної прив’язки за наявності часу періодично на 10-20 
секунд через 10-15 хвилин роботи без обнулення формуляра необхідно включати 
режим статистики. 

 
15.3.Спосіб врахування локальних поправок застосовується, коли на 

віддаленні до 5 км від району топогеодезичних робіт є пункт (точка) геодезичної 
мережі. 

Порядок визначення координат точок, що прив’язуються, такий: 
а) ввімкнути апаратуру і встановити її над центром геодезичного пункту 

(точки) з відомими координатами; ввімкнути режим статистики і провести набір 
10-20 вимірів; визначити локальні поправки в значення координат за формулами 
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     (3.30) 

де, ËË óõ  ;  - локальні поправки в значення координат; 

ÅÅ óõ ;  - відомі (еталонні) координати пункту (точки); 

ÑÑ óõ ;  -  координати пункту (точки), визначені в режимі статистики; 
б) записати, заходячи у відповідний формуляр, номери штучних 

супутників Землі, які використовувалися для визначення координат; 
в) не виключаючи апаратуру, переміститися на точку, що прив’язується; 
г) набрати в режимі статистики нові 10-20 вимірів, для чого попередньо 

обнулити вміст формуляра (кількість вимірів прийняти 0); 
д) до отриманих в режимі статистики координат точки, що прив’язується, 

додати зі своїм знаком локальні поправки. 



63 
 

Локальні поправки діють протягом 25 хвилин. Необхідно контролювати 
відповідність видимих штучних супутників Землі і тих, при яких визначали 
поправки. Допустиме розходження номерів перших і других штучних супутників 
Землі – 1 номер. 

 
15.4. Спосіб врахування диференційних поправок реалізується 

автоматично за наявності в зоні радіовидимості сигналів, які транслюють станції 
диференційних поправок. Режим роботи з урахуванням диференційних поправок 
вмикається для одного виробу або для підрозділу (частини). 

Під час організації роботи в масштабі підрозділу (частини) один виріб 
встановлюється над центром точки з відомими координатами і організується 
пост передачі поправок, робота якого полягає в розрахунку на певний момент 
часу, та передачі поправок іншим користувачам з ідентичною апаратурою. 
Проміжки часу передачі поправок не повинні перевищувати 15-20 хвилин. 
Користувачі використовують отримані поправки так само, як і локальні. 

 
16. Визначення висот 
 
16.1. Абсолютні висоти точок, що прив’язуються, визначаються: 
а) за картою з інтерполюванням на око щодо найближчих горизонталей; 
б) за допомогою кутомірних приладів за кутом нахилу; 
в) за допомогою засобів супутникової навігації. 
 
16.2. Висоти вогневих позицій, пунктів і постів визначаються за картою 

при стрімкості схилу не більше 6°. Якщо стрімкість схилу більше 6°, то висота 
точки, яка прив’язується, визначається за допомогою приладів (теодоліта або 
бусолі) від пунктів геодезичної мережі або від контурної точки, розташованої на 
схилі, стрімкість якого не перевищує 6°. При цьому абсолютна висота h точки, 
яка прив’язується, обчислюється за формулою: 

hhh  в      (3.30), 
де hв– абсолютна висота вихідної точки; 
∆h – перевищенняточки, яку прив’язують, відносновихідної. 
Для визначення перевищення ∆h вимірюється кут нахилу ε під час 

спостереження з початкової точки на ту, яка визначається (див. рис. 3.21). 
В

∆h

ε

А
(Вихідна точка)  
Рисунок 3.21 – визначення перевищень.  
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Віддаль між вихідною і точкою, яка прив’язується, визначається за картою 
або далекоміром. Перевищення ∆h обчислюються за формулою: 

 tgДh   або  sin Днh (3.31) 
Знак перевищення ∆h відповідає знаку кута нахилу. 

 
Глава IV. СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ДИРЕКЦІЙНИХ КУТІВ 

ОРІЄНТИРНИХ НАПРЯМІВ 
 
1. Загальні положення 

 
1.1. Дирекційний кут орієнтирного напряму визначається: 
а) гіроскопічним способом; 
б) астрономічним способом; 
в) геодезичним способом; 
г) за допомогою магнітної стрілки бусолі. 
Окрім того, дирекційний кут орієнтирного напряму визначається шляхом 

передачі від напряму з відомим дирекційним кутом: 
а) за допомогою гірокурсопокажчика навігаційної апаратури; 
б) одночасним відмічанням за небесним світилом; 
в) прокладанням кутового (теодолітного або бусольного) ходу. 
Вибір способу визначення дирекційного кута орієнтирного напряму 

залежить від умов наявної обстановки та необхідної точності. 
 

2. Гіроскопічний спосіб 
 

2.1. Під час гіроскопічного способу орієнтування використовуються 
спеціальні прилади – гірокомпаси, принцип дії яких заснований на властивості 
маятникового гіроскопа здійснювати прецесійні коливання відносно площини 
істинного меридіану. Гірокомпаси використовуються на широтах,  
не більших 70°. 

За допомогою гірокомпаса визначається істинний азимут орієнтирного 
напряму або істинний азимут поздовжньої осі машини. 

Перехід від істинного азимута до дирекційного кута α здійснюється за 
формулою: 

  A .    (4.1) 
2.2. Робота з гірокомпасом включає: 
а) підготовку гірокомпаса до роботи; 
б) спостереження і зняття відліків в точках реверсії (за потреби); 
в) обчислення або зняття з табло значення істинного азимута. 
Порядок роботи з гірокомпасами наведено в Технічних описах та 

інструкціях з експлуатації приладів. 
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3. Астрономічні способи 
 

3.1. Дирекційні кути орієнтирних напрямів з астрономічних спостережень 
визначаються: 

а) за годинним кутом світила; 
б) за допомогою азимутальної насадки АНБ-1 бусолі ПАБ-2АМ. 
 
3.2. Сутність способу визначення дирекційного кута орієнтирного напряму 

за годинним кутом світила полягає у переході від азимута на світило до азимута, 
а потім і до дирекційного кута напряму на орієнтирну точку. Для цього 
вимірюється горизонтальний кут Q (рис.4.1) між напрямами на світило та 
орієнтирну точку і відмічається за годинником час наведення на світило. 
Обчислюється азимут світила ана цей момент часу та визначається азимут 
орієнтирного напряму А за формулою: 

А = а + Q,(4.2) 
де А – азимут орієнтирного напряму; 
а – істинний азимут небесного світила; 
Q– горизонтальний кут за годинниковою стрілкою від напряму на світило 

до напряму на орієнтирну точку. 
Потім визначається дирекційний кут на орієнтир за формулою (4.1). 
 

 
 

Рисунок 4.1 – сутність астрономічного способу. 
 

Момент наведення на світило визначається за допомогою механічних або 
електронних годинників. Для отримання моментів точного часу в показання 
годинника необхідно вводити поправки. 

Поправкою годинника називається різниця між точним часом та 
показанням годинника 

и = Тк  –  Тг     (4.3), 
де Тк – точний час на момент перевірки (за сигналами служби часу); 
Тг – час на момент перевірки, знятий з годинника. 
Поправка годинника змінюється з часом, оскільки годинник або поспішає, 

або відстає. Хід годинника визначається з результатів двох перевірок. 
Якщо під час першої перевірки годинника поправка годинника була и1, а під 

час другої – и2, то хід годинника 

n
uu 12      (4.4), 

де п– кількість годин між першою та другою перевірками. 

А 

а 

Q 
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Якщо між останньою перевіркою годинника і даним моментом минуло т 
годин часу, то поправка годинника і точний час у мить Т буде 

и = и2 + ·т; 
 

Тк = Т + и     (4.5) 
 
3.3. Визначення часу та звірку годинника доцільно проводити за 

допомогою засобів супутникової навігації, зокрема, приймачів навігаційної 
інформації типу СН-3003 „Базальт”. Точний час для певного часового поясу 
можна отримати у формулярі NAV. Попередньо необхідно впевнитись, що 
прилад визначив своє місцезнаходження й у формулярі POS у першому рядку 
висвітлюється інтегральна оцінка точності (а не зірочки). 

Крім того, використовуючи всесвітню комп’ютерну мережу Інтернет, 
можна синхронізувати системний час комп’ютера зіспеціальними серверами 
точного часу. Подібну функцію пропонують деякі оператори стільникового 
зв’язку. Після такої синхронізації прилад чи комп’ютер буде точно показувати 
час. 

 
3.4. Годинний кут Сонця t обчислюється за датою і київським часомйого 

спостереження Тк та довготою точки спостереження L за формулою: 
t = t0 + t1 + t2 + tР +L  (4.6), 

де t0 – значення годинного кута Сонця на Гринвіцькому меридіані на 
кожну годину київського часу (зимового), береться з таблиці № 1 Збірника 
астрономічних таблиць (далі – ЗАТ); 

t1– поправка на відміну часу спостереження від табличного, вибирається 
з таблиці № 2 ЗАТ; 

t2 – поправка, зумовлена зміною рівняння часу, визначається з табличок-
додатків таблиці № 2 ЗАТ, за аргументом th, який беруть внизу таблиці № 1; 

tР – поправка, зумовлена незбіжністю початків даного та вихідного року, 
вибираються з таблиці № 3 ЗАТ за роком та датою; 

L – довгота точки спостереження, визначаються з карти. 
Схилення Сонця  обчислюється за датою і київським часом Тк за 

формулою: 
 = 0 + 2 + Р,(4.7) 

де 0 – значення схилення Сонця на кожну годину київського часу 
(зимового), яке визначається із таблиці № 1 ЗАТ; 

2 – поправка на відміну часу спостереження від табличного; вона 
визначається із табличок-додатків таблиці № 2 ЗАТ, за аргументом h, який 
беруть внизу таблиці № 1; 

Р – поправка, яка враховує незбіжність початків тропічного року 
відносно календарного, вибирається з таблиці № 3 ЗАТ, за роком та датою. 
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3.5. Годинний кут зірки t обчислюється за датою і київським зимовим часом 
її спостереження Тк, та довготою точки спостереження L за формулою: 

t = S0 + S1 + S2 +  +L (4.8), 
де S0 – зоряний час на Гринвіцькому меридіані у градусній мірі на кожну 

годину київського часу (зимового), беруть з таблиці № 1 ЗАТ; 
S1, S2– поправки на відміну часу спостереження від табличного, 

вибираються з таблиці № 2 ЗАТ; 
 – поправка, що вибирається з таблиць № 4 ЗАТ за роком та місяцем; 
L – довгота точки спостереження, визначається з карти. 
Схилення зірки  не залежить від місця спостереження і мало змінюється з 

часом. Ця зміна зумовлена прецесією і нутацією осі світу. Тому для зірок 
схилення вибирається з таблиці № 4 ЗАТ за роком та місяцем спостереження. 

 
3.6. Обчислення азимута світила за допомогою інженерного калькулятора 

здійснюється за формулою: 

Bcos)tgtcosB(tg
tsin'atg


 .     (4.9) 

У результаті обчислення визначається гострий кут а, перехід від якого до 
азимута а виконується за допомогою таблиці 4.1 

Таблиця 4.1 
Перехід від а до а 

Знак а t < 180° t >180° 
+ a = a' + 180º a = a’ 
– a = a' + 360º а = a' + 180º 

 
3.7. Для вимірювання горизонтального кута між світилом та орієнтиром, на 

який визначається дирекційний кут, використовуються кутомірні прилади. 
Залежно від необхідної точності, а також наявності часу, вимірювання кута 
проводиться за допомогою бусолі ПАБ-2АМ або теодоліта.  

Перед здійсненням астрономічного орієнтування теодоліт готується до 
роботи у встановленому порядку. Після цього на окуляр зорової труби та 
мікроскопа встановлюються окулярні насадки для зручності спостережень при 
значних висотах світила. 

У разі використання бусолі після підготовки її до роботи на об’єктив 
монокуляра встановлюється азимутальна насадка АНБ-1. Для запобігання опіків 
ока на окуляр насадки встановлюється світлофільтр з комплекту бусолі. Після 
горизонтування насадки за допомогою циліндричного рівня обертанням 
маховика механізму вертикального наведення бусолі прилад готовий до 
виконання вимірювань. 

 
3.8. Під час проведення польових вимірів кутові вимірювання 

здійснюються не менше, ніж двома прийомами; кожен прийом складається з 
двох напівприйомів: у випадку використання теодоліта перший напівприйом 
виконується при положенні вертикального круга круг ПРАВО (КП), а  
другий – КРУГ ЛІВО (КЛ).   
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При КРУЗІ ПРАВО виконуються такі операції: 
а) наводиться зорова труба на орієнтирну точку і знімається відлік МКП із 

горизонтального круга. Відлік записується до журналу спостережень світила. 
б) наводиться зорова труба на світило. За командою спостерігача той, хто 

записує, читає відлік годинника з точністю до однієї секунди, а спостерігач, 
припинивши супроводження світила, знімає відлік із горизонтального круга 
приладу. Час спостереження ТКП і відповідний йому відлік СКП з 
горизонтального круга записуються до журналу спостережень світила. 

Для виконання другого напівприйому – КРУГ ЛІВО – зорова труба 
переводиться через зеніт. Потім виконуються ті ж операції, що і при крузі 
ПРАВО, але у зворотній послідовності: 

а) наводиться зорова труба на світило і знімається відлік годинника ТКЛ і 
відлік СКЛ з горизонтального круга. 

б) наводиться зорова труба на орієнтирну точку і знімається відлік МКЛ з 
горизонтального круга. Цей відлік не повинен відрізнятися більше, ніж на 1 
(180º) від відліку на орієнтирну точку, що отриманий при КРУЗІ ПРАВО. 

Другий прийом спостережень починається при КРУЗІ ЛІВО і виконується 
аналогічно першому прийому. Відліки кутів та часу кожного разу записуються 
до журналу спостережень світила. 

Результати польових вимірів обробляються для кожного прийому 
спостережень окремо. В процесі обробки обчислюються: 

а) середнє значення відліків годинника в двох напівприйомах 

2
КЛКП

сер
TTT 

  (4.10), 

де ТКП – відлік годинника в першому напівприйомі; 
ТКЛ – відлік годинника в другому напівприйомі. 
б) поправка годинника и на момент серT   

)TT(uu гсер  2  (4.11), 
в) середній момент спостереження світила в прийомі за київським часом 

uTT серKссе   (4.12), 
г) середнє значення відліків з горизонтального круга під час наведення труби 

на орієнтирну точку в першому і другому напівприйомах 

2
180 )М(М

M КЛКП
сер


  (4.13), 

де МКП – відлік на орієнтир при крузі ПРАВО; 
МКЛ – відлік на орієнтир при крузі ЛІВО, 
д) середнє значення відліків з горизонтального круга під час наведення труби 

на світило у першому і другому напівприйомах 

2
180 )C(C

C КЛКП
сер


  (4.14), 

де СКП – відлік на світило при крузі ПРАВО; 
СКЛ – відлік на світило при крузі ЛІВО, 
е) горизонтальний кут між напрямами на світило і на орієнтир: 

серсер CMQ  , якщо серсер CM   (4.15), 
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або 
серсер C)M(Q  360 , якщо серсер CM  . 

Величини ТКсері Q в подальшому використовуються під час обчислення 
дирекційного кута орієнтирного напряму. 

 
3.9. У разі використання для визначення дирекційних кутів астрономічним 

способом перископічної артилерійської бусолі ПАБ-2АМ порядок роботи під час 
виконання першого прийому такий: 

а) підготувати бусоль до роботи. Якщо висота світила перевищує 3-00, 
встановити азимутальну насадку бусолі АНБ-1; 

б) встановити нульові відліки на бусольному кільці та барабані; 
в) вивести на середину бульбашку циліндричного рівня насадки АНБ-1 

(обертанням механізму вертикального наведення монокуляра); 
г) обертанням маховика установчого черв’яка бусолі та поворотом від руки 

візира у вертикальній площині (у разі звільнення затискного гвинта механізму 
вертикального наведення) навести візир на орієнтир, азимут якого необхідно 
визначити; 

д) обертаючи відліковий черв’як бусолі, за допомогою прицільника та мушки 
навести перехрестя сітки візира на світило; 

е) зчитати відлік з бусольного кільця і барабана βСВ – горизонтальний кут 
від орієнтира до світила за годинниковою стрілкою, – та зафіксувати момент часу 
ТК зчитування відліку; 

ж) відліковим черв’яком бусолі навести перехрестя сітки візира на орієнтир 
та перевірити нульові установки. 

Отриманий кут використовується для переходу від азимута світила до азимута 
на орієнтир за формулою 

А = а – βСВ (4.16), 
де А – азимут орієнтира; 
    а – азимут світила у момент часу ТК. 
Другий прийом виконується аналогічно першому. Розходження у 

значеннях дирекційного кута з першого та другого прийомів не повинно 
перевищувати 0-02. 

 
3.10. Обробка результатів польових вимірювань першого і другого 

прийомів здійснюється окремо. Для обробки результатів вимірювань у кожному 
з прийомів необхідно: 

а) записати в бланк географічні координати точки стояння (B, L) з точністю 
до 0,1; 

б) перенести з журналу спостереження світила у бланк-схему обчислене 
значення кута Q, середній час спостереження ТКсер та дату спостереження; 

в) обчислити зближення меридіанів; 
г) з таблиці 1 Збірника астрономічних таблиць за датою та часом 

спостереження (кількістю повних годин) вибрати значення t0 i 0 та записати їх у 
бланк-схему; з нижньої частини таблиці виписати величини th і h (Під час 
спостереження зірки з таблиці 1 вибирається тільки значення S0); 
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д) з таблиці 2 Збірника астрономічних таблиць за часом спостереження 
(залишок хвилин та секунд) вибрати значення t1 і записати його у бланк-схему; 
у нижній частині таблиці (на даній сторінці) за величиною th визначити поправку 
t2, за величиною h визначити поправку 2 , записати величини t2 i 2 у бланк-
схему (Під час спостереження зірки з таблиці 2 вибирається значення S1 та S2); 

е) з таблиці 3 Збірника астрономічних таблиць за роком, місяцем і днем 
спостереження (у стовпчику „П” у лівій частині таблиці – дні місяця для простого 
року, у стовпчику „В” – для високосного) визначити величини tР i Р та 
записати їх у бланк-схему. Якщо проводиться обробка спостережень зірки, то 
замість таблиці 3 використовується таблиця 4, з якої за назвою світила, роком та 
місяцем спостереження вибираються величини τ і δ; 

ж) обчислити значення годинного кута Сонця (відносно меридіана точки 
спостереження) 

 

t = t0 + t1 + t2 + tР + L. 
Якщо як навігаційне світило використовується зірка, то значення її 

годинного кута обчислюються за формулою 
 

t = S0 + S1 + S2 + τ + L; 
к) обчислити значення схилення 
 

 = 0 + 2 + Р. 
Схилення зірки не обчислюється, а використовується значення, вибране з 

таблиці 4; 
л) обчислити азимут світила а за допомогою калькулятора або за 

допомогою таблиць обчислення азимута світила; 
м) обчислити азимут, а потім дирекційний кут на орієнтир за формулами 
 

А = а + Q, 
 = А – (). 

 
3.11. Азимут, а отже і дирекційний кут на світило (Сонце, зірку), на певні 

моменти часу для заданої точки виконання топогеодезичних робіт можна 
розрахувати заздалегідь, а потім скласти таблицю дирекційних кутів світила  
(див. табл. 4.2.). Така таблиця забезпечує орієнтування з точністю 1' – 2' у радіусі 
1,5 – 3 км від точки, для якої розрахована таблиця (при висоті світила до 50º). 

Таблиця 4.2 
Таблиця дирекційних кутів світила 

Київський 
зимовий час 

Дирекційний кут Сонця, 
поділки кутоміра 

Зміна дирекційного кута на Сонце 
при зміні часу на 1 хв, п. к. 

  9 год 00 хв 18-73  0-03,7 
            10 19-10 3,9 
            … … … 
            50 20-67 4,0 
10 год 00 хв 21-07 4,1 
            10 21-48 4,2 
            20 21-90 4,2 
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Для обчислення дирекційних кутів світила під час складення таблиці 
можна використовувати комп’ютер, калькулятор, таблиці для обчислення 
азимутів світила. 

При цьому для орієнтування за Полярною зіркою достатньо розрахувати 
дирекційні кути світила з інтервалом в 30 хвилин і 10 хвилин – для орієнтування 
за іншими зірками та Сонцем. Дирекційні кути світил для проміжних значень часу 
визначаються лінійним інтерполюванням. 

Для цього необхідно: 
а) підготувати прилад до роботи; 
б) встановити нульові відліки і навести прилад на орієнтир; 
в) тричі відмітитись на світило, фіксуючи момент спостереження за 

годинником. Відмічання потрібно проводити через рівні проміжки часу; 
отримавши три відліки перевірити, щоб кожен відлік відрізнявся від 
попереднього на ту ж саму величину (розходження не більше 0-01 для ПАБ, 1-2 
для теодоліта). Під час невиконання цієї вимоги спостереження повторити. 

Для контролю спостережень повторно навести прилад на орієнтир і 
перевірити нульові відліки. 

Для того, щоб отримати дирекційний кут на орієнтир, потрібно за середнім 
часом спостереження вибрати з таблиці дирекційний кут світила (інтерполюючи 
значення, подані в таблиці). Потім від дирекційного кута світила відняти значення 
кута св (відлік на світило, що відповідає моменту часу спостереження) 

свсвOp    
Для отримання дирекційного кута орієнтирного напряму з середньою 

похибкою 1 необхідно забезпечити фіксування моменту наведення: на  
Сонце – з точністю 5 секунд, на Полярну – з точністю 5 хвилин. 

Якщо точка В, на якій проводиться орієнтування, віддалена більше, ніж на 
10 км від табличної точки А, то в отриманий дирекційний кут вводиться поправка 
ΔαВ, що визначається за формулою 

)sin(htgd, CBABCBABB   540 ,              (4.17) 
де ABd  – відстань між точками А і В з округленням до 0,1 км; 

CBh  – висота світила, виміряна в точці В з округленням до 1°; 
AB  – дирекційний кут з точки А на точку В з округленням до 1°; 
CB  – дирекційний кут світила з точки А. 

 
3.12. Знаходження навігаційних зірок на небесній сферіпочинається із 

сузір’я Великої Ведмедиці, яке досить легко розпізнається на небі; сім зірок цього 
сузір’я утворюють контур ковша (див. рис. 4.2).  

 

α - Дубхе

β- Мерак

γ- Фекда

δ- Мегрец

ε- Алліот

ζ- Міцар

η- Алькаїд

 
Рисунок 4.2 – сузір’я Великої Ведмедиці.  
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Після знаходження цього сузір’я починається пошук навігаційних зірок на 
небесній сфері. Уявно з’єднавши дві крайні зірки ( і ) та продовживши лінію 
на п’ятикратну відстань, влучаємо в сузір’я Малої Ведмедиці. Крайня зірка 
“ручки ковша” Малої Ведмедиці –Полярна зірка. З’єднавши зірку  (Кохаб) Малої 
Ведмедиці з Полярною зіркою і продовживши лінію далі, знайдемо сузір’я 
Кассіопеї, розміщене на такій самій відстані від Полярної зірки, як і сузір’я 
Великої Ведмедиці, але з протилежного боку. Характерною фігурою цього 
сузір’я є лінія у вигляді W (дубль-ве). 

Якщо продовжити “ручку ковша” Великої Ведмедиці і відкласти відстань, 
приблизно рівну довжині всього “ковша”, розпізнаємо зірку  
Арктур – найяскравішу зірку сузір’я Волопас. 

Продовживши “ручку ковша” Малої Ведмедиці і відклавши відстань, рівну 
приблизно двом довжинам “ковша”, знайдемо зірку  сузір’я  
Візничого – Капеллу. Відклавши таку ж відстань від Полярної зірки в іншому 
напрямі, знайдемо зірку  сузір’я Ліри – Вегу. Вона є самою яскравою зіркою 
північної частини небосхилу, яка розміщена поблизу Чумацького Шляху. 
Продовживши лінію Полярна – Капелла, знайдемо зірку Бетельгейзе –  сузір’я 
Оріону. Її можна також знайти, продовживши напрям зірок ε – γ сузір’я Великої 
Ведмедиці, приблизно на відстань, що дорівнює 5 відстаням між цими зірками. 

Треба мати на увазі, що карта зоряного неба (рис. 4.3), як і будь-яке інше 
зображення сфери на площині, не позбавлена викривлень. 

 
3.13. Дирекційний кут орієнтирного напряму вночі можна визначити 

безпосереднім відшуканням Полюсу світу: спостереженням зірок  (Полярна) та 
 (Кохаб) сузір’я Мала Ведмедиця за допомогою азимутальної насадки до бусолі 
АНБ-1. Однак оцифрування шкали малого бісектора, який забезпечував 
захоплення Полярної зірки під час наведення перехрестя візира в Полюс світу, 
закінчується 2000 роком. 

Враховуючи напрям руху Полярної зірки, існуючу азимутальну насадку 
бусолі можна використовувати і після 2000 року, екстраполюючи шкалу малого 
бісектора на око. При цьому середня похибка виміру кута не перевищує 0-02. 

 
3.14. Польові роботи виконуються у такому порядку: 
а) встановити бусоль, здійснити її горизонтування та закріпити на патрубку 

монокуляра азимутальну насадку; 
б) під’єднати до візира патрон освітлення сітки насадки, ввімкнути 

освітлення та обертанням діоптрійного кільця окуляра візира отримати чітке 
зображення сітки; 

в) встановити нульові відліки на бусольному кільці та барабані; 
г) обертанням маховика механізму вертикального наведення вивести на 

середину бульбашку рівня візира насадки; 
д) обертанням маховика установчого черв’яка бусолі та поворотом від 

руки візира у вертикальній площині (при звільненому затискному гвинті 
механізму вертикального наведення) навести візир на Полярну зірку за 
допомогою прицільника та мушки; 
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е) поворотом головки візира приблизно встановити бокову призму в 
напрямі зірки Кохаб –  Малої Ведмедиці (у випадку закритої кришки бокової 
призми); 

ж) спостерігаючи у візир, обертанням установчого черв’яка та навідного 
гвинта механізму вертикального наведення візира насадки ввести зірку  проти 
відповідного року спостереження; 

к) відкрити кришку бокової призми та маховичком повороту головки 
візира ввести зірку  у великий бісектор (див. рис. 4.4); 

 

 
 

Рисунок 4.3 – карта зоряного неба. 
л) перевірити:  

1) положення бульбашки рівня насадки,  
2) положення зірки  – проти відповідного року спостереження на 

шкалі, 
3) положення зірки  – у великому бісекторі шкали та за необхідності 

провести виправлення наведення (див. рис. 4.4); 
 

 
 

Рисунок 4.4 – поле зору АНБ-1 і положення зірок Малої Ведмедиці. 
 

  

 Малої Ведмедиці (Полярна) 

Полюс світу 

 МалоїВедмедиці(Кохаб) 
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м) обертаючи відліковий черв’як бусолі, навести перехрестя сітки візира на 
орієнтир, азимут якого необхідно визначити; 

н) визначити по бусольних шкалах азимут орієнтирного напряму АОР. 
Визначення азимута таким способом повторюється декілька разів. 

Розходження між прийомами не повинно перевищувати 0-02. 
Орієнтир необхідно вибирати на відстані не ближче 200 м. Якщо немає 

можливості вибрати орієнтир на відстані більше 200 м, то його вибирають і 
ближче, але в отримане значення азимута необхідно ввести поправку на 
зміщення осі азимутальної насадки згідно з таблицею 4.3. 

Таблиця 4.3 
Поправки на зміщення АНБ-1 

 

 Відстань до ОР,м 25 50 100 150 200 
 Поправка, п. к. –0-04 –0-02 –0-01 –0-00,8 –0-00,5 
 
З метою підвищення точності азимут визначається 3-4 рази. За істинний 

азимут орієнтирного напряму береться середнє значення азимута, якщо 
різниця між граничними значеннями не перевищує 0-03. 

Перехід від азимута до дирекційного кута орієнтирного напряму 
здійснюється за формулою 

 = А – (). 

 
4. Геодезичний спосіб 
 
4.1. При геодезичному способі орієнтування дирекційний кут орієнтирного 

напряму може бути отриманий: 
а) безпосередньо із каталогу (списку) координат геодезичної мережі;  
б) розв'язанням оберненої геодезичної задачі за координатами пунктів, 

взятих з каталогу (списку); 
в) одночасно з визначенням координат точок, що прив’язуються у разі 

здійснення засічок або прокладанні ходу від пунктів геодезичних мереж. 
 
5. За допомогою магнітної стрілки бусолі 

 
5.1. Визначення дирекційного кута орієнтирного напряму за допомогою 

магнітної стрілки бусолі полягає у визначенні приладом магнітного азимута mA  
цього напряму та у переході від визначеного магнітного азимута до дирекційного 
кута α шляхом врахування поправки mA  за формулою 

)(α mm AA  (4.18) 

Дирекційний кут орієнтирного напряму за допомогою магнітної стрілки 
бусолі визначається на широтах, менших 65º, у неаномальних районах (градієнт 
магнітного схилення не перевищує 0-10 на 10 км). 

 
5.2. Поправка бусолі mA  визначається на місцевості шляхом порівняння 

дирекційного кута відомого напряму з магнітним азимутом того ж напряму, 
визначеному чотири-п’ять разів 
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(4.19) 
Під час визначення поправки бусолі дирекційний орієнтирний напрямок 

може бути отриманий: 
а) гіроскопічним або астрономічним способом; 
б) безпосередньо із каталогу (списку) координат геодезичної мережі; 
в) розв’язанням оберненої геодезичної задачі за координатами пунктів, 

взятих з каталогу (списку). 
 
5.3. Поправка бусолі в неаномальному районі вважається незмінною в 

радіусі 10 км від точки, де вона була визначена. Під час переміщення на відстань 
більше 10 км поправку бусолі необхідно визначати знову. 

 
5.4. Якщо в новому районі неможливо визначити поправку бусолі, то 

дозволяється, як виняток, в радіусі 30 км від точки визначення поправки бусолі 
користуватися старою поправкою після введення в неї поправки на зміну 
зближення меридіанів ∆γ. 

Поправка визначається за допомогою таблиці 4.3 за значенням абсциси Х 
точки в км і відстані Д в км за довготою від нового району до району визначення 
поправки бусолі (визначається як різниця ординат Y нового і старого районів: 

 
Дкм = Yн – Yс. (4.20) 

 
 

де: ΔАmн–значення поправки бусолі в новому районі; 
 ΔАmс– значення поправки бусолі в старому районі. 
Якщо новий район розташований східніше  району визначення поправки 

бусолі то Δγ має знак ПЛЮС, якщо західніше – знак МІНУС. 
Таблиця 4.4 

Таблиця для визначення поправки   
Х, км. Д, км. 

5 10 15 20 25 30 
4 000 0-00,5 0-01,1 0-01,6 0-02,2 0-02,7 0-03,3 
4 500 0-00,6 0-01,3 0-01,9 0-02,6 0-03,2 0-03,8 
5 000 0-00,8 0-01,5 0-02,3 0-03,0 0-03,8 0-04,5 
5 500 0-00,9 0-01,8 0-02,6 0-03,5 0-04,4 0-05,3 
6 000 0-01,0 0-02,1 0-03,1 0-04,1 0-05,2 0-06,2 
6 500 0-01,2 0-02,5 0-03,7 0-04,9 0-06,2 0-07,3 
7 000 0-01,5 0-02,9 0-04,4 0-05,9 0-07,4 0-08,8 
7 500 0-01,8 0-03,6 0-05,4 0-07,2 0-09,0 0-10,8 
8 000 0-02,3 0-04,6 0-06,9 0-09,2 0-11,6 0-13,8 

 
6. Способи передачі орієнтування 

 
6.1. Передача орієнтування за допомогою гірокурсовказівника наземної 

навігаційної апаратури 
Під час передачі орієнтування за допомогою гірокурсовказівника наземної 

навігаційної апаратури знімається дирекційний кут поздовжньої осі машини αосі. 

opcpAmAm α

)(  CH AmAm
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Після цього до дирекційного кута додається горизонтальний кут, що 
відраховується за рухом годинником стрілки між поздовжньою віссю машини і 
напрямом на орієнтир βвіз, який визначається візиром машини  
(див. рис. 4.5). 

Дирекційний кут розраховується за формулою: 
візосіор   (4.21) 

 

 
Рисунок 4.5 – передача орієнтування за допомогою гірокурсовказівника 

наземної навігаційної апаратури. 
 

6.2. Одночасним відмічанням за небесним світилом 
Для одночасного відмічання за допомогою азимутальної насадки бусолі 

вибирається світило, розташоване над горизонтом не вище 50, а для відмічання 
за допомогою панорам гармат – не вище 18 (3-00). 

Передача орієнтування відмічанням за небесним світилом (див. рис. 4.6) 
здійснюється, як правило, для всіх підрозділів артилерійського дивізіону 
(артилерійської групи). Для передачі орієнтування створюється пост передачі 
орієнтування. До складу поста входить 1-2 топогеодезисти з теодолітом 
(бусоллю ПАБ-2А) і радіотелефоніст з радіостанцією. 

Особовий склад поста періодично передає дирекційні кути світила, 
наприклад: 

“Я “Астра” (позивний поста), передаю орієнтування за Сонцем (Місяцем, 
зіркою). Наводити у центр (правий, лівий край)”. “Увага. Стій. Дирекційний кут 
...(такий-то)”. 

А
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Рисунок 4.6 – передача орієнтування одночасним відмічанням за 

небесним світилом. 
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Під час відмічання за Сонцем прилади наводяться на правий край його 
диска. Для відмічання вночі використовуються зірки і Місяць. Під час відмічання 
за Місяцем прилади наводяться на видимий сферичний край його диска, 
протилежний щербатому краю, у повний Місяць – на його правий край. 

Під час постановки завдань посту з передачі орієнтування визначається 
місце роботи, дирекційний кут вихідного напряму або спосіб його отримання, 
світило і точка наведення. До початку роботи з передачі орієнтування на посту 
встановлюється прилад на початковій точці, з якої відомий дирекційний кут 
орієнтирного напряму, та здійснюється орієнтування приладу за дирекційним 
кутом цього напряму. 

На точках, що приймають орієнтування, прилади наводяться на орієнтирні 
точки при нульових установках бусольних шкал. 

На точці А, що здійснює передачу орієнтування, і на точці В, яка його 
приймає, відліковим черв’яком наводяться прилади на вказану точку світила та 
супроводжують його. За командою “Стій” з поста передачі орієнтування по 
радіо припиняється супроводження світила. Дирекційний кут св, зчитаний з 
бусольних шкал в цей момент на точці передачі А, передається в ефір для точки 
В. За його значенням і значенням кута св між напрямами на орієнтир М і на 
світило, виміряному в точці В на момент відмічання, обчислюється дирекційний 
кут  напряму з точки В на орієнтир за формулою: 

 = св – св.                                                 (4.22) 
На точках, що приймають орієнтування, відмічання за світилом і 

обчислення дирекційного кута орієнтирного напряму повторюється 2-3 рази. 
Група прийому даних поста передачі орієнтування повинна: 
а) підготувати бусоль та АНБ-1 до роботи; 
б) при нульових відліках на бусольному кільці та барабані навести 

перехрестя приладу в орієнтир; 
в) увімкнути радіостанцію на вказаній частоті і приймати команди поста 

передачі орієнтування (робота тільки на прийом!); 
г) навести прилад у світило та супроводжувати його; 
д) за командою “Стій!” припинити супроводження світила, прийняти і 

записати дирекційний кут світила св на момент відмічання, потім зчитати і 
записати відлік св з бусольного кільця і барабана; 

е) обчислити дирекційний кут на орієнтир. 
Якщо розходження результатів обчислень не перевищує 0-02 для бусолі і 3 

для теодоліта, то спостереження світила припиняється. За кінцеве значення 
дирекційного кута орієнтирного напряму береться середнє арифметичне з 
результатів обчислень. 

 
6.3. Прокладання кутового ходу. 
Передача орієнтування кутовим ходом полягає у вимірюванні на 

місцевості кутів повороту та обчисленні дирекційних кутів сторін ходу або у 
послідовному визначенні дирекційних кутів сторін ходу орієнтованим приладом. 
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Глава V. ТОПОГЕОДЕЗИЧНА ПРИВ'ЯЗКА НА СТИКУ 
КООРДИНАТНИХ ЗОН 

 
1. Перетворення прямокутних координат із однієї зони і іншу 
 
1.1. На стикові координатних зон перетворення прямокутних координат із 

однієї зони в іншу проводиться графічним, аналітичним способами або за 
допомогою ЕОМ. 

 
1.2. Графічний спосіб застосовуюється за відсутності ЕОМ та за браком 

часу для використання аналітичного способу під час визначення координат за 
картою, коли топогеодезичні роботи проводяться в межах смуги перекриття  
(2° на схід і захід від межі зони), для якої на картах наноситься сітка прямокутних 
координат суміжної зони (додаткова сітка). 

Перетворення координат графічним способом проводиться в такій 
послідовності: 

а) за відомими координатами у своїй зоні наноситься точка на карту (якщо 
вона не нанесена); 

б) у районі нанесеної точки будується квадрат координатної сітки суміжної 
зони, з’єднуючи прямими однойменні риски додаткової сітки (виходи і написи 
координатних ліній суміжної зони); 

в) користуючись написами координатних ліній суміжної зони, в 
отриманому квадраті визначаються координати. 

Нанесення точок на карту і визначення координат повинно здійснюватися 
за допомогою циркуля-вимірювача та поперечного масштабу. 

 
1.3. Перетворення координат аналітичним способом здійснюється у такій 

послідовності: 
а) визначити повні прямокутні координати точки у системі координат 

вихідної зони Х ВИХ та Y ВИХ і записати їх (YВИХ– без номера зони); 
б) у разі перетворення координат із західної зони у східну визначити 

проміжну ординату за формулою YВИХпр = 1 000 000 -Yвих і використовувати її у 
подальших розрахунках замістьYвих; 

в) визначити скорочені координати точки (останні п’ять цифр повних 
координат) у системі координат вихідної зони ∆Х і ∆Y; 

г) використовуючи таблицю 1 додатка 6 до цього Тимчасового 
керівництва, визначити за ∆Х і ∆Y(у км) значення коефіцієнта K; 

д) визначити найближчі менші відносно ХВИХ та YВИХ координати вузлової 
точки у системі координат вихідної зони за формулами: 

XXX ВИХ 0
1 , YYY ВИХ 0

1 (5.1.) 
е) використовуючи таблиці 2, 3, 4 додатка 6 до цього Тимчасового 

керівництва, визначити за 0
1X  і 0

1Y  (у км) координати вузлової точки у системі 
координат суміжної зони 0X  та 0Y  і значення коефіцієнтів m , n , x2 , y2 ; 
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ж) визначити істинні значення координат точки у системі координат 
суміжної зони за залежностями: 

 

KnYmXXX xСМ  20 , (5.2.) 
KnXmYYY yСМ  20 , 

 

к) визначити умовну ординату точки у системі координат суміжної зони за 
формулами^ 

 
YСМ = 500 000 + YСМ– у разі перетворення у західну зону, 
YСМ = 500 000 ˗ YСМ– у разі перетворення у східну зону, 
л) дописати у координаті YСМ номер суміжної зони. 
Наприклад: перетворити аналітичним способом координати точки з  

11-ї (західної) зони у 12-у (східну), якщо ВИХX .= 5958455, ВИХY .= 11697975. 
Розв’язання. 

а) ВИХX .= 5958455, ВИХY .= 11697975. 
б) ВИХпрY  = 1000000 – 697975 = 302025. 
в) X  = 58455 м = 58 км, Y  = 02025 м = 02 км. 
г) K  = 0,29 – з табл. 1 додатку А. 
д) 0

1X  = 5958455 – 58455 = 5900000 м = 5900 км. 
0

1Y  = 302025 – 2025 = 300000 м = 300 км. 
е) 0X  = 5900042, 0Y  = 201012 – з табл. 2 додатку А; 

m  = 0,9969, n  = 0,0843 – з табл. 3 додатку А; 
x2  = 95, y2  = 15 – з табл. 4 додатку А. 

ж) СМX  = 5900042 + 58455 · 0,9969 + 2025 · 0,0843 – 95 · 0,29 = 5958459; 
СМY  = 201012 + 2025 · 0,9969 – 58455 · 0,0843 + 15 · 0,29 = 198107; 

к) СМY  = 500000 – 198107 = 301893. 
л) СМX  = 5958459; СМY  = 12301893. 
 
2. Визначення поправки до дирекційного кута за перехід із однієї зони 

в іншу 
 
2.1. У ході здійснення топогеодезичних робіт на стикові зон або під час 

перетворення координат батареї в зону цілі, поправка за перехід із однієї зони в 
іншу ∆α до дирекційного кута орієнтирного напряму, визначеного у вихідній 
зоні, або до дирекційного кута напряму стрільби у суміжній зоні, визначається 
за допомогою таблиці додатка 7 до цього Тимчасового керівництва за величиною 
абсциси вихідної точки (у зоні розташування батареї) з округленням до 1 км. 
Величина поправки у градусній мірі визначається інтерполяцією. 

Для визначення величини дирекційного кута орієнтирного напряму у 
сусідній зоні використовуються формули: 
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під час переходу у східну зону –   ЗахСх (5.3.) 
під час переходу у західну зону –   СхЗах , 
де Сх  – дирекційний кут орієнтирного напряму у східній зоні; 

Зах  – дирекційний кут орієнтирного напряму у західній зоні; 
  – поправка до дирекційного кута за перехід із зони в зону. 

Нариклад: бX  = 5327 км. Визначити поправку Δα в дирекційний кут за 
перехід із західної зони у східну зону.  

Розв’язування. 
За допомогою таблиці (додаток 7 до цього Тимчасового керівництва) для 

бX  = 5300 км визначається: 
у поділках кутоміра   = +0-74; 
у градусній мірі   = 4°26,8′ + 0,37′ · 2,7 = +4°27,8′. 
Наприклад: бX  = 6415 км. Визначити поправку Δα в дирекційний кут за 

перехід із східної зони у західну. 
Розв’язування. 
За допомогою додатку 7 до цього Тимчасового керівництва для  

бX  = 6400 км визначається: 
у поділках кутоміра   = -0-85; 
у градусній мірі   = -(5°04,3′ + 0,3′ · 1,5) = -5°04,8′. 
 
3. Особливості виконання топогеодезичних робіт, орієнтування гармат 

і приладів на стикові координатних зон 
 
3.1. На стикові координатних зон координати точок, які прив’язуються, 

доцільно спочатку визначати для тієї зони, де вони знаходяться. Під час 
розрахунків використовуються повні прямокутні координати. 

 
3.2. Під час топогеодезичної прив’язки полярним способом і оберненою 

засічкою, якщо вихідна точка знаходиться у суміжній зоні, під час обробки 
результатів польових вимірів спочатку координати вихідної точки 
перетворюються у зону точки, яка прив’язується (див. рис. 5.1 а).  

Під час графічного способу обробки на карті до дирекційного кута, 
визначеного у зоні точки, яка прив’язується, вводиться поправка за перехід його 
в зону вихідної (див. рис. 5.1 б). 

 
Рисунок 5.1 – топогеодезична прив’язка на стикові координатних зон 

полярним способом. 
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Наприклад: Визначити полярним способом координати вогневої позиції, 
яка знаходиться у західній зоні, якщо вихідна для топогеодезичної прив’язки 
точка – у східній. Повні прямокутні координати вихідної точки: ХВИХ= 
6080125,YВИХ= 4307660 (4-та зона). Дирекційний кут на вихідну точку з

ВИХ  = 5-
46. Відстань до вихідної точки від вогневої позиції ВИХd  = 1210 м. 

Розв’язання: 
а) перетворити координати вихідної точки у західну зону 

з
ВИХX .= 6080171, з

ВИХY .= 3693394. 
б) визначити дирекційний кут з вихідної точки на вогневу позицію: 

з
ВП  = 5-46 + 30-00 = 35-46 

в) обчислити координати точки, яка прив’язується: 
з
ВПX  = 6080171 + 1210 · cos (35-46) = 6079153, 

з
ВПY  = 3693394 + 1210 · sin (35-46) = 3692739. 

 
3.3. Під час топогеодезичної прив’язки ходом (див. рис. 5.2) або за 

допомогою навігаційної апаратури перетворення координат точок, які 
прив’язують, і введення поправки до дирекційного кута здійснюється під час 
підходу до межі зони або після її перетину. Якщо всі точки, які прив’язуються, 
знаходяться у суміжній зоні відносно початкової, перетворення координат і 
введення поправки до дирекційного кута здійснюється на початковій точці. 

 
Рисунок 5.2 – топогеодезична прив’язка на стикові координатних зон ходом. 

 

Наприклад: Визначити за картою координати вогневої позиції 
прокладанням розімкнутого ходу (див. рис. 5.2 а), якщо початкова і перша точки 
знаходяться у західній зоні, а решта точок – у східній. Координати вихідних 
точок визначені за картою за допомогою циркуля-вимірювача та поперечного 
масштабу:  

початкової – з
ПТX .= 5958455, з

ПТY .= 11697975;  
кінцевої – с

КТX .= 5958390, с
КТY .= 12302127.  

На початковій точці виміряний дирекційний кут на першу точку ходу з
1  

= 11-36 і відстань до неї 1d  = 245 м. Кут повороту ліворуч за ходом, виміряний 
на першій точці ходу ( 1 ), складає 42-26 і відстань до вогневої  
позиції 2d  = 380 м. Виміряні на інших точках ходу кути та відстані дорівнюють: 
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2  = 20-26; 3d  = 365 м; 3  = 18-15; 4d  = 190 м. 
Розв’язування. 
а) у виміряний на початковій точці дирекційний кут ввести поправку за 

перехід у зону вогневої позиції: 
  = 0-81; с

1  = 11-36 + 0-81 = 12-17. 
б) перетворити координати початкової точки у східну зону (зону вогневої 

позиції): 
с
ПТX .= 5958459, с

ПТY .= 12301893; 
в) обчислити координати точок ходу: 
першої:  

сX1  = 5958459 + 245 · cos (12-17) = 5958531; 
сY1  = 12301893 + 245 · sin (12-17) = 12302127. 

другої (вогневої позиції): с
2  = 12-17 + 42-26 – 30-00 = 24-43; 

с
ВПX  = 5958531 + 380 · cos (24-43) = 5958214; 

с
ВПY  = 12302127 + 380 · sin (24-43) = 12302336. 

третьої: с
3  = 24-43 + 20-26 – 30-00 = 14-69; 

сX 3  = 5958214 + 365 · cos (14-69) = 5958226; 
сY3  = 12302336 + 365 · sin (14-69) = 12302701. 

кінцевої: с
4  = 14-69 + 18-15 – 30-00 = 2-84; 

с
КТX  = 5958226 + 190 · cos (2-84) = 5958408; 

с
КТY  = 12302701 + 190 · sin (2-84) = 12302757. 

г) оцінититочністьвиконанихробіт: 
Xf  = 5958408 – 5958390 = +18 м; 
Yf  = 12302757 – 12302770 = –13 м. 

Нев’язки координат не перевищують допустимих значень, відповідно, 
польові виміри та обчислення виконані правильно. 

 
3.4. Якщо за умовами обстановки координати позиції, пункту або посту 

артилерійської розвідки перетворюються у суміжну зону, то орієнтування 
приладів здійснюється з урахуванням поправки до дирекційного кута за перехід 
у цю зону. 

 
3.5. Під час роботи на вогневій (стартовій) позиції можливе застосування 

варіантів: 
а) перетворення координат цілей в зону вогневої (стартової) позиції без 

введення поправки до дирекційного кута за перехід із зони в зону. 
Застосовується, коли є можливість швидкого перетворення координат цілей у 
зону позиції під час виконання позапланових завдань; 

б) перетворення координат вогневої (стартової) позиції у зону цілей та 
орієнтування гармат (бойових машин) з урахуванням поправки до дирекційного 
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кута за перехід із зони позиції в зону цілей (див. рис. 5.3). Застосовується, коли 
всі цілі знаходяться у суміжній відносно позиції зоні. 

 
Рисунок 5.3 – перетворення координат вогневої (стартової) позиції у зону 

цілей та орієнтування гармат (бойових машин) з рахуванням поправки до 
дирекційного кута за перехід із зони позиції в зону цілей. 

 

в) перетворення координат вогневої (стартової) позиції у зону цілей із 
введенням, коли уражається ціль в іншій зоні, поправки до розрахованого 
топографічного дирекційного кута напряму позиція – ціль (див. рис. 5.4). 
Застосовується, коли цілі знаходяться як у зоні позиції, так і у суміжній зоні. 

 
Рисунок 5.4 – перетворення координат вогневої (стартової) позиції у зону цілей 

із введенням, коли уражається ціль в іншій зоні, поправки до розрахованого 
топографічного дирекційного кута напряму позиція – ціль. 

 

Наприклад:  
Вогнева позиція знаходиться у західній зоні, а район цілей – у східній. 

Координати позиції узахідній зоні: з
ВПX .= 5568735, з

ВПY .= 3730140. Дирекційний 
кут орієнтирного напряму з точки стояння бусолі для західної зони з

Ор  = 52-79. 
Перетворити координати ВП у східну зону та ввести поправку до дирекційного 
кута. 
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Розв’язування 
а) перетворити координати позиції у східну зону (зону цілей): 

с
ВПX .= 5567445, с

ВПY .= 4301830. 
б) ввести до дирекційного кута орієнтирного напряму поправку за перехід 

у східну зону (зону цілей): 
  = 0-77; с

Ор  = 52-79 + 0-77 = 53-56. 
в) зорієнтувати бусоль, а потім і гармати (бойові машини) з використанням 

розрахованого значення с
Ор . 

Наприклад: В умовах попереднього прикладу визначити топографічні дані 
для стрільби (пуску), якщо цілі можуть знаходитися в обох зонах.  

Розв’язування 
а) зорієнтувати бусоль, а потім і гармати (бойові машини) з використанням 

наявного значення з
Ор  = 52-79. 

б) перетворити координати позиції у східну зону (зону цілей): 
с
ВПX .= 5567445, с

ВПY .= 4301830. 
в) визначити поправку до дирекційного кута за перехід у суміжну зону: 

  = 0-77. 
г) з отриманням координат цілі с

ЦX .= 5575325, с
ЦY .= 4309760 

розрахувати топографічні дані на ціль із введенням до дирекційного кута 
напряму позиція – ціль поправки за перехід у західну зону (зону перебування 
позиції): 

Ц
ТД  = 11180 м; с

Ц  = 7-53; з
Ц  = 7-53 – 0-77 = 6-76. 

 
Глава VI. ВИКОНАННЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 
  
1. Загальні положення 
 
1.1. Виходячи з умов найефективнішого застосування частин і підрозділів 

РВіА, до топогеодезичної підготовки ставляться такі вимоги: своєчасність, 
точність, надійність та скритність. 

Своєчасність топогеодезичної підготовки досягається своєчасним 
забезпеченням підрозділів вихідними топогеодезичними даними, правильним 
вибором способів визначення координат точок і дирекційних кутів (азимутів) 
орієнтирних напрямів, раціональним розподілом залучених сил і засобів, 
своєчасною постановкою завдань на виконання топогеодезичних робіт. 

Точність топогеодезичної підготовки досягається використанням точних 
вихідних геодезичних даних для виконання топогеодезичної прив'язки позицій, 
пунктів та постів, використанням найбільш точних і надійних способів 
виконання робіт, своєчасною вивіркою топогеодезичних приладів та апаратури, 
а також високою підготовкою особового складу. 
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Надійність топогеодезичної підготовки досягається застосуванням таких 
способів робіт, які забезпечують контроль за отриманням координат точок, що 
прив’язуються, дирекційних кутів орієнтирних напрямів, а також проведенням 
контролю топогеодезичної прив’язки. 

Скритність топогеодезичної підготовки забезпечується дотриманням 
необхідних заходів маскування під час виконання топогеодезичних робіт і 
збереженням результатів вимірювальних та розрахункових робіт. 

Виконання вказаних вище вимог забезпечується передусім правильною 
організацією і послідовністю проведення топогеодезичних робіт. 

 
1.2. Топогеодезична прив'язка здійснюється у порядку послідовного 

підвищення її точності. 
Усі ракетні та артилерійські підрозділи, підрозділи артилерійської 

розвідки здійснюють топогеодезичну прив’язку позицій, пунктів та постів (якщо 
вона не була проведена завчано) своїми силами і засобами негайно з їх зайняттям 
(розгортанням), а потім уточнюють координати прив’язаних точок і дирекційні 
кути (азимути) орієнтирних напрямів, використовуючи точніші вихідні дані, 
прилади і способи обробки результатів вимірів. Результати топогеодезичної 
прив'язки, отримані своїми силами та засобами, використовуються до отримання 
точніших даних від топогеодезичних підрозділів. 

У разі завчасного здійснення топогеодезичної прив’язки оформлюється 
картка топогеодезичної прив’язки (додаток 8 до цього Тимчасового 
керівництва), яка являє собою абрис із зазначенням способу визначення 
координат прив’язаних точок та дирекційних кутів (азимутів) орієнтирних 
напрямів, вихідних топогеодезичних даних, значень виміряних кутів, відстаней і 
результатів топогеодезичної прив’язки. Картку підписує старший групи 
(посадова особа, яка здійснювала прив’язку). Якщо прив’язка здійснюється у 
ході зайняття (розгортання) позиції, пункту або поста, то картка оформлюється 
за наявності часу до початку виконання вогневих завдань. 

 
1.3. Топогеодезичні підрозділи можуть завчасно здійснювати 

топогеодезичну прив'язку позицій, пунктів та постів, за необхідності створювати 
артилерійську топогеодезичну мережу, готувати маршрути переміщення у 
топогеодезичному відношенні, контролювати топогеодезичну прив'язку, 
здійснену ракетними, артилерійськими підрозділами і підрозділами 
артилерійської розвідки. 

При цьому, для топогеодезичної прив'язки позицій, пунктів та постів 
обираються найбільш точні вихідні дані і способи топогеодезичних робіт, 
застосування яких не буде затримувати готовність ракетних, артилерійських 
підрозділів і підрозділів артилерійської розвідки до виконання бойових завдань. 

У ході контролю за топогеодезичною прив'язкою використовуються більш 
точні вихідні дані і способи робіт. 
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1.4. Успішне виконання завдань з топогеодезичної підготовки досягається 
своєчасною і правильною її організацією, здійсненням постійного контролю за 
виконанням топогеодезичних робіт, правильною експлуатацією 
топогеодезичних приладів, а також високою виучкою особового складу. 

 
2. Виконання топогеодезичної прив’язки у стартовій батареї 
 
2.1. До складу топогеодезичного взводу входять топогеодезичні (приладні) 

відділення і відділення топоприв'язника або тільки приладні відділення, або 
тільки відділення топоприв'язника. 

Топогеодезичне відділення має на озброєнні прилад для вимірювання кутів 
і відстаней (теодоліт з далекоміром подвійного зображення або квантовий 
топографічний далекомір) і прилади для обчислень. 

До комплекту топоприв'язника входить навігаційна апаратура, 
артилерійський гірокомпас, перископічна артилерійська бусоль і далекомір 
ДСП-30. 

Приладне відділення і відділення топоприв'язників можуть виконувати 
такі роботи: 

а) топогеодезичну прив’язку позицій, пунктів і постів; 
б) контроль топогеодезичної прив’язки; 
в) визначення дирекційних кутів (азимутів) еталонних орієнтирних 

напрямів. 
Приладні відділення застосовуються, крім того, до розвитку АТГМ 

(визначенню координат об’єктів місцевості), а відділення топоприв'язників – до 
роботи як пост передачі орієнтування. 

 
2.2. Основою для планування та організації бойових дій топогеодезичного 

взводу є рішення командира батареї артилерійської розвідки і розпорядження 
вищого штабу з топогеодезичної підготовки. Як правило, на топогеодезичний 
взвод покладаються завдання топогеодезичної прив’язки (контролю 
топогеодезичної прив’язки) елементів бойового порядку ракетних та 
артилерійських підрозділів, а також здійснення заходів щодо забезпечення 
своєчасності і точності топогеодезичної прив’язки: створення артилерійської 
топогеодезичної мережі, підготовка маршрутів висування у топогеодезичному 
відношенні. 

 
2.3. Командир топогеодезичного взводу, отримавши завдання від старшого 

начальника, зобов'язаний: 
а) з’ясувати отримане завдання, встановити особистий зв'язок з 

командирами забезпечуваних підрозділів і уточнити місцезнаходження (нанести 
на карту), передній край і рубежі оборони противника, рубежі розгортання 
підрозділів свого дивізіону і райони розгортання артилерії, а також початкові 
геодезичні пункти; 
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б) оцінити обстановку у топогеодезичному відношенні: загальний характер 
місцевості; магнітометричний стан місцевості; топогеодезичну забезпеченість 
місцевості; наявність сил і засобів та їх можливостей щодо здійснення 
топогеодезичної прив’язки; час, який відводиться на виконання робіт; 

в) на великомасштабній карті скласти план виконання робіт взводом  
(див. рис. 6.1) і доповісти його старшому начальнику на затвердження; 

г) намітити розподіл робіт між відділеннями; 
д) під час створення АТГМ силами взводу: скласти детальний проект цієї 

мережі, встановити взаємодію між відділеннями, а під час створення АТГМ у 
місцевій системі особисто вибрати початкову контурну точку і прийняти 
рішення про спосіб орієнтування цієї мережі; 

е) віддати командирам відділень попередні розпорядження, вказавши при 
цьому порядок нумерації точок, і спосіб закріплення їх на місцевості; 

ж) встановити порядок обчислень і оформлення їх результатів під час 
створення АТГМ; 

з) скласти план розвідки місцевості; 
к) провести з командирами відділень розвідку місцевості, в ході якої 

встановити збереження зовнішніх знаків і центрів пунктів початкової 
геодезичної мережі, а також видимість між ними; намітити проміжні точки для 
прокладки ходу і для засічок; вибрати за необхідності розвитку місцевої мережі 
початкову точку та уточнити спосіб орієнтування на ній; уточнити і доповнити 
складений план виконання топогеодезичних робіт; 

л) поставити завдання командирам відділень. 
 
2.4. Для з'ясування завдання командир топогеодезичного взводу вивчає 

завдання підрозділу, розпорядження вищого штабу з топогеодезичної 
підготовки. Під час вивчення завдання він повинен з'ясувати: характер 
місцевості в районі майбутніх бойових дій; склад, бойовий порядок і завдання 
підрозділу; час готовності топогеодезичної прив'язки; з ким, коли і з яких питань 
організувати взаємодію; кому, коли, де і в якому вигляді повинні бути 
представлені результати топогеодезичних робіт. 

У результаті з'ясування отриманого завдання повинно бути визначено, на 
виконанні яких заходів необхідно зосередити основні зусилля топогеодезичних 
відділень. З'ясування завдань і обстановки, вивчення топогеодезичної 
забезпеченості і магнітометричного стану дозволяють правильно визначити 
необхідні заходи і розробити розпорядження з топогеодезичної підготовки. 



88 
 

 
Рисунок 6.1 – план топогеодезичних робіт топогеодезичного взводу. 
 
Визначивши перелік заходів, необхідно переконатися в можливості 

виконання робіт наявними силами і засобами у встановлений час і правильно 
розподілити роботу топогеодезичними відділеннями. З цією метою проводиться 
розрахунок обсягу топогеодезичних робіт і необхідного часу на його виконання, 
а також визначаються необхідні сили і засоби. Вхідними даними для цього є: 

а) намічені до виконання види, способи і райони топогеодезичних робіт; 
б) середні норми часу на виконання окремих видів і способів 

топогеодезичних робіт (див. табл. 1.8); 
в) сили і засоби, наявні в розпорядженні. 
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2.5. Командир взводу ставить завдання командирам відділень, як правило, 
на місцевості і лише у виняткових випадках по карті з подальшим уточненням на 
місцевості. При цьому він указує: 

а) передній край противника і заміновані ділянки в районі робіт; 
б) завдання взводу; 
в) завдання кожного відділення і порядок ув'язки робіт між ними; 
г) нумерацію прив'язуваних точок, координати і дирекційні кути 

початкових пунктів і орієнтирних напрямів; 
д) способи топогеодезичних робіт; 
е) які точки і яким способом треба закріпити на місцевості; 
ж) порядок підтримання зв'язку з командиром взводу; 
к) послідовність робіт і час їх закінчення; 
л) порядок обробки матеріалів вимірювань; 
м) пункт збору після закінчення робіт. 
Після постановки завдання командир топогеодезичного взводу організовує 

контроль за виконанням робіт і забезпечує взаємодію підрозділів з метою 
своєчасного виконання поставленого завдання. 

 
2.6. У ході виконання робіт командир взводу віддає командирам відділень 

додаткові розпорядження відповідно до обстановки, що змінилася; організовує 
роботу на початковій точці, якщо вона є загальною для декількох відділень; 
перевіряє роботу відділень на загальних точках, призначених для контролю на 
стикові робіт двох відділень; для контролю особисто виконує найбільш 
відповідальні вимірювання; перевіряє правильність ведення журналів запису 
вимірювань і своєчасність їх обробки; організовує обробку матеріалів 
вимірювань; для контролю виконує найбільш відповідальні обчислення. 

Після закінчення обчислень командир взводу подає командирові бар 
(начальнику топослужби) схему виконаних робіт і списки координат знову 
отриманих і закріплених на місцевості пунктів, а також прив'язаних вогневих 
позицій і командно-спостережних пунктів артилерії і пунктів (постів) підрозділів 
артилерійської розвідки. Список координат прив'язаних точок передається 
командирам підрозділів, дії яких підтримуються. Кожний з переданих списків 
координат перевіряє і підписує командир взводу. 

Схема виконаних робіт позначається на аркуші паперу з координатною 
сіткою в масштабі 1:10 000 – 1 :25 000. На схему наносяться: 

а) початкові пункти і напрями, що є основою для топогеодезичних робіт; 
б) пункти створеної АТГМ; 
в) контурні точки (місцеві предмети), включені в мережу; 
г) прив'язані позиції, пункти і пости; 
д) межі робіт відділень і загальні точки на цих межах. 
Схема повинна відображати способи визначення координат всіх точок. 

Схему виконаних робіт і списки координат початкових пунктів і точок, що 
прив'язуються, підписує командир взводу. До схеми виконаних робіт за 
вказівкою старшого начальника можуть додаватися журнали польових 
вимірювань і бланки обчислень.  
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2.7. Під час постановки завдання особовому складу посту передачі 
орієнтування командир взводу вказує: 

а) місце поста, вихідний орієнтирний напрям або спосіб його отримання; 
б) світило і точку наведення в нього; 
в) позивні радіостанцій поста і частоти (основну та запасну); 
г) час початку і закінчення роботи, графік передачі дирекційних кутів 

світила; 
д) дії після виконання завдання. 
 
2.8. Під час постановки завдання особовому складу командир 

топогеодезичного відділення вказує: 
а) необхідні відомості про противника і свої війська, заміновані та заражені 

ділянки місцевості; 
б) місця розміщення точок, які потрібно прив'язати, способи визначення 

координат та дирекційних кутів орієнтирних напрямів; 
в) маршрути руху топоприв'язника; 
г) способи контролю вимірювальних та обчислювальних робіт; 
д) координати початкових і кінцевих точок (контрольних) і дирекційніи 

кути вихідних орієнтирних напрямів; 
е) розподіл обов'язків в ході виконання робіт; 
ж) заходи безпеки під час роботи з КТД-1; 
к) черговість і терміни виконання робіт; 
л) порядок підтримання зв'язку; 
м) порядок і час доповіді про результати виконаних робіт. 
 
2.9. Обов’язки особового складу топогеодезичного відділення під час 

роботи у складі теодолітного, бусольного, далекомірного (КТД-1) розрахунків 
Командир відділення: 
а) ставить завдання особовому складу відділення і керує його роботою під 

час виконання поставленого завдання; 
б) організовує польові та обчислювальні роботи; 
в) працює на приладі під час визначення кутів і відстаней; 
г) слідкує за дотриманням заходів безпеки під час вимірювання відстаней 

за допомогою КТД-1; 
д) контролює обчислення і звіряє результати, отримані «у дві руки”; 
ж) визначає за картою широту B і довготу L точки спостереження і 

одночасно з розставленням приладу для прискорення роботи під час 
астрономічного орієнтування обчислює зближення меридіанів  ; 

к) приймає рішення на зміну способів топогеодезичних робіт в ході їх 
виконання, якщо у цьому виникла необхідність, а обстановка не дозволяє 
отримати додаткові вказівки від командира взводу; 

л) оформлює результати виконання робіт; 
м) доповідає командиру обслуговуваного підрозділу і командиру взводу 

про закінчення робіт і надає їм картки топогеодезичної прив’язки (контролю). 
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Старший топогеодезист – заступник командира відділення: 
а) веде запис результатів польових вимірів; 
б) відпрацьовує журнал польових вимірів; 
в) здійснює обчислювання та графічні роботи; 
г) переносить прилад з точки на точку, переводить його у робоче або 

похідне положення; 
д) працює на приладі у разі необхідності. 
Топогеодезисти, залежно від поставленого завдання, виконують обов’язки 

обчислювачів, рейкових (віхових) і розвідників. 
Обчислювач: 
а) здійснює обчислювання за матеріалами польових вимірів у ході 

виконання топогеодезичних робіт; 
б) допомагає встановлювати, укладати і переносити прилад. 
Рейкові (віхові): 
а) встановлюють далекомірні рейки під час вимірювання відстаней за 

допомогою далекоміра ДДИ або бусолі; 
б) встановлюють віхи зі щитами-відображувачами під час вимірювання 

відстаней за допомогою далекоміра КТД-1; 
в) вимірюють відстані мірним шнуром (за відсутності далекомірів) і 

результати доповідають командиру відділення; 
г) закріплюють на місцевості прив’язані точки. 
Розвідник: 
а) намічає і закріплює точки з урахуванням видимості під час прокладання 

ходу; 
б) бере участь у закріпленні прив’язаних точок на місцевості. 
 
2.10. З метою виключення ураження особового складу під час роботи з 

КТД-1 необхідно дотримуватися таких заходів безпеки: 
а) не наводити оптичні прилади на далекомір КТД-1 у момент вимірювання 

ним відстаней, а також сам далекомір на прилади і людей; 
б) відстані до точок, на яких знаходяться люди, необхідно вимірювати по 

щитах-відображувачах, розміщених на висоті не менше 3 м від поверхні землі; 
в) віхові повинні носити захисні окуляри зі скла СЗС-25, а особовий склад 

у районі точки, яка прив’язується, повинен знаходитися не ближче 5 м від створу 
далекомір-віха; 

г) захисні окуляри повинні регулярно перевірятися на ефективність 
захисту, а перед їх використанням – на відсутність видимих пошкоджень; 

д) між віховими і працюючими на далекомірі повинні бути встановлені 
сигнали для зв’язку. 

 
2.11. Обов’язки особового складу топогеодезичного відділення під час 

роботи у складі обслуги топоприв'язника. 
Командир відділення: 
а) ставить завдання обслузі і керує ним у ході виконання топогеодезичних 

робіт; 
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б) проводить вивірку апаратури і приладів; 
в) працює на місцевості з бусоллю, визначає дирекційний кут 

повздовжньої осі машини і координати початкової (кінцевої) точки маршруту, 
записує їх до польового журналу і встановлює на лічильниках курсопрокладача; 

г) включає апаратуру і після її готовності подає команду водію на рух за 
маршрутом; 

д) зчитує з лічильників курсопрокладача координати кожної прив’язаної 
точки, визначає за картою їх висоту і записує ці дані до польового журналу; за 
необхідності визначає дирекційний кут з точки, яку прив’язують, на орієнтир за 
допомогою гірокурсовказівника; 

е) підтримує зв'язок з командиром, який поставив завдання, і з командиром 
підрозділу, який обслуговують; 

ж) визначає за лічильниками курсопрокладача координати кінцевої точки 
і записує їх до польового журналу; визначає розходження у координатах кінцевої 
точки, визначених топоприв'язником і визначених з карти; якщо вони виходять 
за межі допусків, то знову орієнтує топоприв'язник і повторює прив’язку; 

к) перетворює за необхідності координати вихідних і точок, що 
прив’язують, у суміжну зону; 

л) визначає за картою широту B  і довготу L  точки спостереження і 
обчислює зближення меридіанів   одночасно з розставленням приладу (для 
прискорення роботи під час астрономічного орієнтування); 

м) оформлює результати виконання робіт; 
н) доповідає командиру підрозділу, який обслуговують, і командиру 

взводу про закінчення робіт і представляє їх карточки топогеодезичної прив’язки 
(контролю); 

п) виключає навігаційну апаратуру. 
Водій: 
а) заводить двигун і слідкує за режимом живлення апаратури; 
б) наводить візир в бусоль (гірокомпас, орієнтир) під час орієнтування 

топоприв'язника, знімає відлік і доповідає його командиру відділення; 
в) веде машину за маршрутом, керуючись вказівками командира 

відділення; 
г) закріплює на місцевості точки, що прив’язуються. 
Старший топогеодезист-оператор: 
а) проводить перевірки гірокомпасу; 
б) спільно з обчислювачем-радіотелефоністом встановлює гірокомпас над 

точкою і готує його до роботи; 
в) спостерігає точки реверсії і знімає по них відліки; 
г) перевіряє у журналі правильність записів і розрахунків, виконаних 

обчислювачем-радіотелефоністом, доповідає дирекційний кут орієнтирного 
напряму командиру взводу (відділення); 

д) працює на приладі під час астрономічного орієнтування, звіряє годинник 
за сигналами точного часу; 

е) переводить спільно з обчислювачем гірокомпас у похідне положення. 
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Обчислювач-радіотелефоніст: 
а) допомагає старшому топогеодезисту оператору проводити перевірки 

гірокомпасу, переводить гірокомпас у робоче і похідне положення; 
б) включає блок живлення і контролює його роботу; 
в) знімає (для контролю) відліки по точках реверсії і доповідає їх старшому 

топогеодезисту-оператору; 
г) записує відліки по точках реверсії у журнал запису відліків та обчислює 

дирекційний кут орієнтирного напряму; 
д) закріплює на місцевості орієнтирні точки і точки стояння гірокомпасу. 
 
2.12. Перед виконанням вимірювань накреслюється схема (абрис) 

польових робіт зі взаємним розміщенням вихідних і точок, що прив’язуються. 
На схемі позначаються вимірювані елементи і напрям ПІВНІЧ-ПІВДЕНЬ. 

Всі обчислювальні роботи виконуються на бланках, що передбачають 
контрольні обчислення. За можливості, обчислення проводиться “в обидві руки”, 
тобто два обчислювачі незалежно один від одного. 

Усі журнали із записами польових вимірів, бланки обчислень, списки 
координат і картки топогеодезичної прив’язки є звітними документами і ведуть 
чорнилом або кульковою ручкою. За несприятливих для цього погодних умов 
використовується простий гостро заточений олівець. Виправлення та 
застосування гумки категорично забороняється. Помилкові записи акуратно 
закреслюються і зверху пишуться правильні результати.  

Журнали, бланки, списки і картки зберігаються у підрозділі до 
розпорядження (дозволу) старшого командира на їх знищення. 

 
3. Виконання топогеодезичної прив’язки у стартовій батареї 
 
3.1. Залежно від обстановки координати точок пуску визначаються на 

геодезичній основі (відносно пунктів ДГМ, СГМ, АТГМ), по карті (масштабів 
1:50 000, 1:100 000 або по спеціальній карті з координатами контурних точок) за 
допомогою топопривя'зника або кутовимірювальних приладів. 

Координати кожної точки пуску визначаються: одним топоприв'язником 
двічі (від різних контурних точок) або двома топоприв'язниками, або 
топоприв'язником і приладами від контурних точок. 

Під час визначення координат точки пуску за допомогою топоприв'язника 
довжина маршруту від початкової контурної точки до точки пуску не повинна 
перевищувати 5 км. 

Азимути вихідних напрямів визначаються одним із способів: 
гіроскопічним, астрономічним або геодезичним. 

 
3.2. Роботи з топогеодезичної прив'язки стартової позиції проводяться 

таким чином. 
На вибраному для стартової позиції майданчику фіксується точка пуску. За 

відомим азимутом основного напряму пуску ОНПА  визначається азимут вихідного 
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напряму ВихА : 
ВихА  = ОНПА  – 90°  ( ОНПА > 90°); 

ВихА  = ОНПА  + 270°  ( ОНПА  ≤ 90°). 
Вихідний напрям провішується і фіксується двома кілками (перший на 

відстані 8 ± 0,1 м, другий – на відстані 16 ± 0,1 м), розміщеними з однієї сторони 
від точки пуску і у створі з нею. 

На відстані 1420 мм ± 5 мм ліворуч від площини, яка проходить через точку 
пуску в основному напрямі, і на відстані 600 мм ± 5 мм праворуч від вихідного 
напряму фіксується точка для встановлення вішки. 

Основний напрям пусків фіксується віхою заїзду, яка встановлюється на 
відстані 185 см від точки пуску. 

Віха заїзду і вішка – це загострені кілки діаметром 15-20 мм і довжиною 
2,5 м. 

Точка пуску фіксується кілком довжиною 0,8 м і діаметром 30-35 мм. Кілок 
забивається в землю на глибину не менше 0,4-0,5 м і окопується канавкою у 
вигляді прямокутника розміром 0,5×1 м, причому напрям більшої сторони 
повинен співпадати з основним напрямом пуску. Дві точки для встановлення 
електровіх фіксуються кілками довжиною 0,5 м і діаметром  
30-35 мм. Кілки забиваються у грунт на всю довжину і окопуються канавкою у 
формі круга діаметром 1 м. Для центрування приладів у торець кожного кілка 
забивається цвях зі шляпкою діаметром не більше 3 мм. 

Схема підготовленої стартової позиції наведена на рисунку 6.2. 
 

 
Рисунок 6.2 – схема підготовленої стартової позиції. 

 

3.3. У ході прив’язки за допомогою наземної навігаційної апаратури 
пускової установки застосовується висячий маршрут відповідно до вимог. 
Початкове орієнтування пускової установки у ході підготовки наземної 
навігаційної апаратури до роботи можна здійснювати: 

а) за допомогою візира орієнтування за відомим дирекційним кутом 
орієнтирного напряму; пускова установка у цьому випадку повинна бути 
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встановлена на початковій точці таким чином, щоб забезпечувалася можливість 
візування на орієнтирну точку, а проекція візира на поверхню землі знаходилася 
від початкової точки на відстані не більше 0,001 відстані від орієнтира. Кут 
нахилу пускової установки не повинен перевищувати 8°; 

б) за допомогою гірокомпаса системи прицілювання; 
в) за допомогою бусолі. Початкове орієнтування пускової установки за 

допомогою ПАБ-2АМ здійснюється аналогічно роботі топогеодезичного 
відділення під час визначення дирекційного кута повздовжньої осі 
топоприв'язника. 

Працює на наземній навігаційній апаратурі під час руху начальник обслуги 
пускової установки. З прибуттям у район стартової позиції начальник обслуги 
заводить пускову установку на точку пуску за вказаним кутом напряму пуску за 
шкалою КУРС курсопрокладача, віддаючи вказівки механіку-водію про напрям 
руху, або вказує величину кута заїзду механіку-водію, який здійснює заїзд за 
курсовказівником. 

 
4. Виконання топогеодезичної прив’язки в артилерійській 

(мінометній, реактивній) батареї 
 

4.1. Топогеодезичну прив’язку вогневих позицій артилерійських, 
реактивних і мінометних батарей, якщо вона проводиться завчасно, здійснюють, 
як правило, групи самоприв’язки (рекогносцирувальні групи). Якщо прив’язка 
здійснюється під час зайняття вогневої позиції, то, за наявності командирських 
машин управління (топопривязників), використовують наявну на них 
навігаційну апаратуру і прилади. 

Топогеодезичну прив’язку командно-спостережних (спостережних) 
пунктів, обладнаних на місцевості, здійснюють групи самоприв'язки 
(рекогносцирувальні групи), а під час прив’язки командно-спостережних 
(спостережних) пунктів, розміщених у командирських (розвідувальних) 
машинах – розрахунки цих машин. 

Для топогеодезичної прив’язки групи самоприв'язки (рекогносцирувальні 
групи) використовуються штатні прилади для вимірювання кутів і відстаней, які 
перебувають на озброєнні підрозділів. 

Начальник групи у ході топогеодезичної прив’язки відшукує на місцевості 
(або обирає) вихідні для прив’язки точки, визначає їх координати (якщо вони не 
були визначені раніше), ставить завдання, керує роботою особового складу, 
контролює польові роботи (а за необхідності особисто працює на приладах), 
здійснює обчислення. 

Особовий склад групи самоприв’язки зобов’язаний: 
а) здійснювати топогеодезичну прив’язку вогневої позиції або командно-

спостережного (спостережного) пункту від контурних точок карти 
(аерофотознімка) за допомогою приладів; 

б) знати зміст топогеодезичної прив’язки вогневої позиції і командно-
спостережного (спостережного) пункту та вимоги щодо точності її проведення; 
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в) мати навички у швидкому орієнтуванні на місцевості за допомогою 
карти; 

г) знати і вміло застосовувати способи визначення координат та 
дирекційних кутів орієнтирних напрямів. 

 
4.2. Групу самоприв'язки вогневої позиції очолює, як правило, командир 

другого вогневого взводу. Вона включає двох солдат зі складу гарматної 
обслуги. 

Перший номер працює на бусолі, веде запис спостережень і абрис. 
Другий номер виставляє рейку на точках за вказівкою начальника групи 

або першого номера, закріплює на місцевості прив’язані точки і точки стояння 
бусолі кілками, бере участь у вимірюванні відстаней. 

Провішування основного напряму стрільби до встановлення гармати на 
вогневій позиції здійснюється у такій послідовності: 

а) над точкою стояння основної гармати (місцем панорами гармати) 
встановлюється прилад і орієнтується за дирекційним кутом орієнтирного 
напряму αор; 

б) повертається труба приладу (монокуляр бусолі) за горизонтом до тих 
пір, доки не встановиться відлік, який відповідатиме заданому дирекційному 
куту основного напряму ОН ; 

в) у створі з вертикальною лінією сітки приладу встановлюється дві віхи 
висотою 1 м і товщиною 2-3 см. Перша віха надійно закріплюється у грунті на 
відстані 40-80 м від гармати, друга – посередині між першою віхою та приладом; 

г) для контролю змінюється установка лімба приладу і вимірюється одним 
напівприйомом горизонтальний кут між основним та орієнтирним напрямами; 
отриманий кут порівнюється з різницею дирекційних кутів основного αон і 
орієнтирного αор напрямів (від більшого дирекційного кута віднімають менший); 
різниця не повинна перевищувати 2′ під час роботи з теодолітом (КТД-1) і 0-01 
під час роботи з бусоллю. 

Для визначення кутомірів на основну (запасну) точку наведення під час 
завчасної топогеодезичної прив’язки необхідно: 

а) встановити бусоль над точкою стояння гармати і зорієнтувати її за 
дирекційним кутом; 

б) відліковим черв’яком встановити на бусольних шкалах відлік, який 
дорівнює дирекційному куту основного напряму стрільби αон; 

в) обертаючи кутомірні шкали, встановити на них відлік, що дорівнює 30-
00; 

г) послідовно наводячи бусоль на точки наведення, знімати на кутомірних 
шкалах величини кутомірів. 

Величина кутоміра може бути обчислена за формулою: 
0030 ТНОНТНкут  , 

де αТН – дирекційний кут на точку наведення з точки стояння гармати. 
Якщо дирекційний кут основного напряму ОН  менший за дирекційний 

кут на точку наведення αТН, то до αОН додається 60-00. Точки наведення 
обираються на відстані, не ближче 200 м від вогневої позиції. Найзручніше 
розміщення точки наведення для гармат – праворуч або ліворуч, для мінометів – 



97 
 

попереду або позаду, для бойових машин реактивної артилерії – ліворуч 
попереду або ліворуч позаду. 

Кутомір для наведення гармати, встановленої на вогневій позиції, в 
основному напрямі визначається у такому порядку: 

а) з точки стояння приладу (гірокомпаса, теодоліта, КТД-1, бусолі, візира 
топоприв'язника) визначається дирекційний кут на панораму гармати αгарм; 

б) обчислюється кутомір по приладу за формулою: 
гармОНгармКут  . 

Під час роботи з теодолітом (КТД-1) величини кутів попередньо 
переводяться у поділки кутоміра. Після наведення гармати в ОН навідник 
відмічає по точках наведення і записує кутоміри. 

 
4.3. Групу самоприв'язки спостережного пункту очолює командир взводу 

управління або командир відділення розвідки. Вона включає двох солдат 
(сержантів) зі складу відділення розвідки. 

Перший номер працює на бусолі, веде запис спостережень і абрис. 
Другий номер працює на далекомірі, закріпляє на місцевості прив’язані 

точки кілками. 
Розрахунки машин, оснащених наземною навігаційною апаратурою, для 

топогеодезичної прив’язки застосовується, як правило, висячий маршрут. 
 
4.4. Робота топогеодезичного відділення з вибору, підготовки та 

топогеодезичної прив’язки стартової позиції реактивної батареї здійснюється під 
керівництвом командира реабатр, його заступника або командира взводу 
управління. 

Якщо стартові позиції прив’язували інші підрозділи, то завданням 
топогеодезичного відділення буде контроль за точністю топогеодезичної 
прив’язки. 

Під час робіт з вибору та топогеодезичної прив’язки стартової позиції 
здійснюється її розмічання та закріплення на місцевості точок для встановлення 
приладів наведення.  

Командир реабатр (командир взводу управління) особисто вибирає точки 
пуску, місця для розгортання пункту управління та іншої техніки батареї, 
визначає основну та запасну точки наводки, місця для розстановки приладів 
наведення та організує роботи з топогеодезичної прив’язки стартової позиції. 

Робота топогеодезичного відділення з прив’язки стартової позиції 
реактивної батареї здійснюється в такій послідовності: 

а) над точкою пуску, яка вибрана для 1-ї БМ, старший топогеодезист-
оператор встановлює та орієнтує бусоль, визначає дирекційний кут та провішує 
основний напрям пусків; 

б) відносно основного напряму пусків розмічається фронт батареї та 
закріплюються точки пуску решти бойових машин; 

в) позаду фронту батареї, лівіше від основного напряму пусків на відстані 
50-80 м вибираються та позначаються точки розташування приладу командира 
батареї таким чином, щоб з неї за можливості було видно точки пуску всіх 
бойових машин; 
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г) на відстані не менше 800 м від стартової позиції вибирається основна та 
запасна точки наведення; 

д) зліва від точок пуску на відстані 40-50 м вибираються місця для 
розстановки бусолей начальників обслуг так, щоб з них було видно основну та 
запасну точки наведення та бусоль командира батареї; 

е) на вибрану точку для розстановки приладу командира батареї 
встановлюється гірокомпас та визначаються дирекційні кути на основну і 
запасну точки наведення; 

ж) за допомогою бусолі командира батареї орієнтуються бусолі 
начальників обслуг та визначаються кутоміри на основну ОТНКут  і запасну ЗТНКут  
точки наведення кожної БМ від основного напряму пусків. 

 
5. Виконання топогеодезичної прив’язки в батареї артилерійської 

(звукової, радіолокаційної) розвідки 
 
5.1. Топогеодезична прив’язка елементів базового пункту підрозділу 

звукової розвідки здійснюється одночасно з розбиванням акустичної бази і 
здійснюється у такій послідовності (див. рис. 6.1): 

а) за допомогою наземної навігаційної апаратури машини базового пункту 
або за допомогою приладів визначаються координати точки розбивання 
акустичної бази ТРX , ТРY ; 

б) визначаються дирекційні кути напрямів на звукоприймачі ЗП-2 і  
ЗП-3 з точки розбивання акустичної бази 2  і 3 ; 

в) вимірюються відстані від точки розбивання акустичної бази до 
звукоприймачів ЗП-2 і ЗП-3 – плечі 2l  і 3l ; 

г) використовуючи значення 2  і 2l , 3  і 3l , розв'язанням прямої 
геодезичної задачі визначаються координати звукоприймачів ЗП-2 і ЗП-3 – 

2ЗПX , 2ЗПY  та 3ЗПX , 3ЗПY ; 
д) розв'язанням оберненої геодезичної задачі визначаються довжина бази 

l  і дирекційний кут напряму з ЗП-2 на ЗП-3 (дирекційний кут бази) – Б ; 
е) визначається дирекційний кут директриси 0015  ББ  ; 
ж) обчислюється координати центру акустичної бази 0X , 0Y , як середнє 

значення координат звукоприймачів ЗП-2 і ЗП-3. 

 
 

Рисунок 6.3 – топогеодезична прив’язка елементів базного пункту. 
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Під час автоматичної обробки даних значення координат центру 
акустичної бази, її довжини і величина дирекційного кута директриси не 
розраховуються, а на центральний пункт передаються значення  

ТРX , ТРY , 2 , 3 , 2l , 3l . 
Координати цілей можуть бути визначені з характеристикою “точно”, 

якщо координати точок розбивання акустичних баз визначені за картою 
масштабу 1:50 000 або більше за допомогою навігаційної апаратури (приладів), 
відстані від точки розбивання до звукоприймачів ЗП-2 і ЗП-3 (плечі акустичної 
бази) визначені з точністю до 1 м, дирекційні кути плечей визначені 
гіроскопічним (астрономічним, геодезичним) способом. 

 

5.2. Топогеодезична прив’язка позицій радіолокаційних станцій  
ПСНР-5, СНАР-10 та артилерійського радіолокаційного комплексу АРК-1М 
включає: 

а) визначення прямокутних координат Х,Y та абсолютної висоти Н позиції 
станції (комплексу); 

б) визначення дирекційних кутів з позиції станції на 1-2 орієнтири. 
Як орієнтири обираються окремі місцеві предмети, що знаходяться не 

ближче 2 км від позиції станції (комплексу). Орієнтири, що вибираються для 
позиції СНАР-10, під час вмикання станції на випромінювання повинні чітко 
спостерігатися на екрані індикатора блоку ЛПД-7. 

У разі неможливості вибрати віддалений орієнтир вибирається і 
закріплюється точка на відстані 40-50 м від позиції станції і з неї визначається 
дирекційний кут на будь-який орієнтир, що спостерігається. Для орієнтування 
станції встановлюється прилад на обраній точці і передається дирекційний кут 
напряму на візир станції. 

 

5.3. Топогеодезична прив’язка позицій радіолокаційних станцій AN/TPQ – 
48, AN/TPQ – 49 та AN/TPQ – 36 включає: 

а) визначення номера зони у системі UTМ; 
б) визначення прямокутних координат Е,N та абсолютної висоти позиції 

станції Н (напівпричепа антенної групи для AN/TPQ – 36) у системі UTМ. 
Залежно від вихідних топогеодезичних даних та умов обстановки 

топогеодезична прив’язка позицій цих станцій здійснюється за допомогою 
засобів супутникової навігації, на геодезичній основі або по карті за допомогою 
приладів відносно контурних точок карти. 

 

5.4. Орієнтування радіолокаційних станційAN/TPQ – 48, AN/TPQ – 49 
може бути проведено одним із таких способів: 

а) координатним способом (за відомими прямокутними координатами Е,N 
позиції станції та орієнтира в системі UTM); 

б) за відомим істинним азимутом орієнтирного напряму; 
в) за допомогою бусолі ПАБ -2А. 
Орієнтування станції координатним способом проводиться у такій 

послідовності: 
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а) визначаються за допомогою засобів супутникової навігації номер зони, 
координати та висота станції в системі UTM; 

б) вибирається орієнтир на відстані не ближче ніж 300 м від станції і 
визначаються його номер зони і координати в системі UTM; 

в) наводиться оптичний прилад станції на орієнтир; 
г) вводяться за допомогою інтерфейсного ноутбука координати станції та 

орієнтира, при цьому у вкладці COORDINATES для введення даних про орієнтир 
активується LOCATION (див. рис.6.4). 

 

 
Рисунок 6.4 – діалогове вікно для введення даних для орієнтування 

радіолокаційних станційAN/TPQ – 48, AN/TPQ – 49. 
 

Під час орієнтування за відомим істинним азимутом орієнтирного 
напряму: 

а) визначаються за допомогою засобів супутникової навігації номер зони, 
координати та висота станції в системі UTM; 

б) наводиться оптичний прилад станції на орієнтир; 
в) вводяться за допомогою інтерфейсного ноутбука координати станції та 

істинний азимут на орієнтир у форматі 000,0º, при цьому у вкладці 
COORDINATES для введення даних про істинний азимут напряму на орієнтир 
активується ANGLE (рис.6.3). 

У випадку орієнтування станції за допомогою ПАБ -2А: 
а) визначаються за допомогою засобів супутникової навігації номер зони, 

координати та висота станції в системі UTM; 
б) встановлюється на відстані 40-50 м від станції бусоль, орієнтується у 

дирекційних кутах і наводиться на оптичний прилад станції; 
в) обертанням циліндра наводиться на бусоль оптичний прилад станції; 
г) визначається дирекційний кут

РЛСПАБ із бусолі на оптичний прилад 
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станції та обчислюється значення істинного азимута 
ПАБРЛСА 

 із станції на бусоль 

за формулою:      0030РЛСПАБПАБРЛСА , 
де γ – зближення меридіанів в районі позиції станції; 
д) вводяться за допомогою інтерфейсного ноутбука координати станції та 

істинний азимут на ПАБ-2А у форматі 000,0º, при цьому в розділі 
COORDINATES для введення даних про істинний азимут напряму на бусоль 
активується вікно ANGLE (див. рис.6.3). 

 
5.5. Зміст орієнтування радіолокаційних станцій AN/TPQ – 48 полягає у 

визначенні дирекційного кута повздовжньої осі напівпричепа антенної групи у 
miles і може бути проведено одним із таких способів: 

а) гіроскопічним за допомогою бортової навігаційної системи MAPS; 
б) за відомим орієнтирним напрямом (за допомогою оптичного приладу 

антенної групи). 
У разі орієнтування станції за допомогою бортової навігаційної системи 

MAPS: 
а) визначається номер зони, координати та висота станції в системі UTM; 
б) вмикається живлення бортової навігаційної системи MAPS; 
в) проводяться тестування системи MAPS; 
г) вводяться значення номера зони, координат та висоти станції в системі 

UTM до бортової навігаційної системи MAPS за допомогою її пульта управління; 
д) з отриманням значення дирекційного кута повздовжньої осі 

напівпричепа антенної групи у miles на екрані пульта управління системи MAPS 
вводиться його значення до СЦОМ у числове поле STAKE AZIMUTH 
діалогового вікна SITE DATA (див. рис.6.5) за допомогою інтерфейсного 
ноутбука автоматизованого робочого місця апаратної машини, при цьому у 
числове поле STAKE DISTANCE вводиться значення відстані 9999.  

 

 
 

Рисунок 6.5 – діалогове вікно SITE DATA.  
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Орієнтування станції за відомим орієнтирним напрямом здійснюється у 
такій послідовності: 

а) визначається за допомогою засобів супутникової навігації номер зони, 
координати та висота станції в системі UTM; 

б) вибирається орієнтир на відстані не ближче ніж 300 м від станції і 
визначаються його номер зони і координати в системі UTM; 

в) наводиться оптичний прилад станції на орієнтир шляхом обертання 
антенної решітки за допомогою рукоятки ручного наведення у горизонтальній 
площині; 

г) шляхом розв'язання оберненої геодезичної задачі визначається значення 
дирекційного кута у miles з позиції станції на орієнтир та відстань до орієнтира; 

д) вводяться ці дані до СЦОМ у числові поля STAKE AZIMUTH та STAKE 
DISTANCE діалогового вікна SITE DATA (див. рис.6.4) за допомогою 
інтерфейсного ноутбука автоматизованого робочого місця апаратної машини. 

 
6. Контроль топогеодезичної прив’язки 
 
6.1. Під час контролю топогеодезичної прив’язки застосовуються точніші 

або рівноточні прилади, інші вихідні пункти (точки) і незалежні способи робіт. 
Під час визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямів незалежними 

способами є: гіроскопічний і астрономічний, гіроскопічний і геодезичний, 
астрономічний і геодезичний. В окремих випадках для контролю дозволяється 
застосовувати однотипні прилади, наприклад, два гірокомпаси. 

Якщо в ході контролю топогеодезичної прив’язки розходження з даними 
підрозділів, які контролюються, взятими з представленої картки топогеодезичної 
прив’язки, не перевищують допустимих значень, то за кінцеві значення 
координат і дирекційних кутів (азимутів) беруться: 

а) за рівноточних вимірів – середнє арифметичне з отриманих результатів; 
б) за нерівноточних вимірів – результати точнішого вимірювання. 
Допустимі розходження під час контролю визначення координат і 

дирекційних кутів (азимутів) орієнтирних напрямів незалежними способами 
наведені у таблицях 6.1 і 6.2. 

Таблиця 6.1  
Допустимі розходження під час контролю визначення координат, м 

Спосіб контролю 

Спосіб визначення координат 

Від пунктів геодезичної 
мережі за допомогою 

Хід (маршрут) до 3 км 
від контурних точок 

карти масштабу 
1 2 3 

Від пунктів геодезичної 
мережі за допомогою 

теодоліта 
(КТД-1) 

25 
 

35 
 

50 
 

75 
 

бусолі 35 40 55 80 

Хід (маршрут) до 3 км 
від контурних точок 

карти масштабу 

1 : 25 000 50 55 65 85 

1 : 50 000 75 80 85 100 
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Таблиця 6.2  
Допустимі розходження під час контролю визначення дирекційних кутів 

(азимутів) орієнтирних напрямів 
№
з/п 

Спосіб визначення дирекційного кута 
(азимута) 

Спосіб контролю 
(номери пунктів 

цієї таблиці) 
Допустимі 

розходження 
    

1 2 3 4 
 Гіроскопічний:   
1 гірокомпас типу 1Г17, 1Г47 3, 5 3 
2 гірокомпас типу 1Г25, 1Г40 3, 5 0-01 
 Астрономічний:   
3 за допомогою теодоліта 1, 2, 5 4 
4 за допомогою бусолі 1, 2, 5 0-03 
  6 0-06 

 Передача кутовим ходом (геодезичний 
спосіб):   

5 за допомогою теодоліта 1-3 4 
6 за допомогою бусолі 1-4 0-06 
7 За допомогою магнітної стрілки бусолі 1-6 0-12 

8 

Передача за допомогою гірокурсовказівника 
навігаційної апаратури топоприв'язки (з 
моменту орієнтування не більше 20 хв за його 

точності 010 E ) 

1-6 
7 

0-10 
0-15 

 
6.2. За наявності на вогневій (стартовій) позиції гармат (бойових машин) їх 

орієнтування контролюються таким чином (рис. 6.6): 
а) за допомогою контрольного приладу визначаються дирекційний кут 

МР  з точки стояння приладу на панораму гармати (бойової машини); 
б) навідник відмічається панорамою по контрольному приладу і доповідає 

кутомір МКут ; 
в) обчислюється дирекційний кут напряму, наданого гарматі (бойовій 

машині) за формулою 
ММРгарм Кут ; 

г) вираховується розходження   між отриманим під час контролю 
дирекційним кутом гарм  і дирекційним кутом напряму )(ЦОН , заданим під час 
орієнтування (наведення) гармати за формулою 

)(ЦОНгарм   . 

 
Рисунок 6.6 – схема контролю орієнтування гармати. 
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Контроль за орієнтуванням приладів (станцій) проводиться у такій 
послідовності: 

а) за допомогою контрольного приладу визначається дирекційний кут на 
прилад (візир), який контролюється, і змінюється на 180° (30-00); 

б) наводиться прилад, який контролюється, на контрольний і визначається 
дирекційний кут напряму на контрольний прилад; 

в) визначається розходження між дирекційним кутом приладу (станції), що 
контролюється, і дирекційним кутом контрольного приладу. 

 
6.3. За результатами контролю складається картка контролю 

топогеодезичної прив’язки (додаток 9 до цього Тимчасового керівництва) і 
вручається командиру підрозділу, який контролюється. 

У картці контролю зазначаються: 
а) дані, отримані під час контролю топогеодезичної прив’язки; 
б) дані контролюючого підрозділу; 
в) поправки, які повинні ввести підрозділи, щоб отримати середнє 

арифметичне з отриманих результатів або результати точнішого вимірювання. 
Після закінчення робіт з контролю корінці карток контролю 

топогеодезичної прив’язки надаються до штабу, який організував контроль. 
 
6.4. Якщо топогеодезичний взвод залучається до топогеодезичної 

прив’язки, то складені картки топогеодезичної прив’язки вручаються 
командирам підрозділів, в інтересах яких виконувалися топогеодезичні роботи. 
Під час топогеодезичної прив’язки вогневих позицій і позицій, пунктів, постів 
засобів артилерійської розвідки до штабу, який організував прив’язку, здаються 
списки координат позицій (пунктів, постів)  
(додаток 10 до цього Тимчасового керівництва).  

Під час топогеодезичної прив’язки стартових позицій реактивних і 
стартових батарей до штабу здаються корінці карток топогеодезичної прив’язки 
(додаток 8 до цього Тимчасового керівництва). 

 
 

 
Командувач ракетних військ і артилерії Збройних Сил України – заступник 
командувача Сухопутних військ Збройних Сил України 
генерал-лейтенант        В’ячеслав  ГОРБИЛЬОВ 
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Додаток 1 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
Сил України 
(пункт 2.2, підрозділу 2, глави II) 

 
Визначення відстані засічкою за допомогою бази (Б = 100 м) 

К=0,01Б 

 

β, п.к. 0-00 0-01 0-02 0-03 0-04 0-05 0-06 0-07 0-08 0-09 0-10  
11-00 225 225 226 226 227 228 228 229 230 230 231 3-90 
11-10 231 232 232 233 234 234 235 236 236 237 238 3-80 
11-20 238 239 239 240 241 241 242 243 244 244 245 3-70 
11-30 245 246 246 247 248 249 249 250 251 252 253 3-60 
11-40 253 253 254 255 256 256 257 258 259 260 260 3-50 
11-50 260 261 262 263 264 265 265 266 267 268 269 3-40 
11-60 269 270 271 271 272 273 274 275 276 277 278 3-30 
11-70 278 279 280 280 281 282 283 284 285 286 287 3-20 
11-80 287 288 290 290 291 292 293 294 295 296 297 3-10 
11-90 297 298 299 300 301 302 303 304 306 307 308 3-00 
12-00 308 309 310 311 312 313 314 316 317 318 319 2-90 
12-10 319 320 321 323 324 325 326 328 329 330 331 2-80 
12-20 331 332 334 335 336 338 339 340 342 343 344 2-70 
12-30 344 345 347 348 350 351 352 354 355 357 358 2-60 
12-40 358 360 361 362 364 366 367 369 370 372 373 2-50 
12-50 373 375 376 378 379 381 383 384 386 388 390 2-40 
12-60 389 391 392 395 396 398 400 402 403 405 407 2-30 
12-70 407 409 411 413 415 416 418 420 422 424 426 2-20 
12-80 426 428 430 432 435 437 439 441 443 445 447 2-10 
12-90 447 450 452 454 456 459 461 463 466 467 470 2-00 
13-00 470 473 476 478 480 483 486 488 491 493 496 1-90 
13-10 496 499 501 504 507 510 512 515 518 521 524 1-80 
13-20 524 527 530 533 536 540 543 546 549 552 556 1-70 
13-30 556 559 563 566 570 573 576 580 584 588 591 1-60 
13-40 591 595 599 603 607 611 615 619 623 627 631 1-50 
13-50 631 636 640 644 649 654 658 663 668 672 677 1-40 
13-60 677 682 687 692 697 703 708 713 719 724 730 1-30 
13-70 730 736 742 747 753 760 766 772 778 785 792 1-20 
13-80 792 798 805 812 819 826 834 841 849 856 864 1-10 
13-90 864 872 880 889 897 906 915 924 933 942 951 1-00 
14-00 951 961 971 981 991 1002 1013 1024 1035 1046 1058 0-90 
14-10 1058 1069 1082 1094 1107 1120 1133 1147 1161 1176 1191 0-80 
14-20 1191 1206 1222 1238 1254 1271 1288 1306 1324 1342 1361 0-70 
14-30 1361 1381 1402 1423 1444 1466 1489 1513 1538 1564 1589 0-60 
14-40 1589 1616 1644 1672 1702 1734 1766 1800 1834 1871 1908 0-50 

 0-10 0-09 0-08 0-07 0-06 0-05 0-04 0-03 0-02 0-01 0-00 γ, 
п.к. 
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Додаток 2 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
Сил України 
(пункт 2.3, підрозділу 2, глави II) 

 
Поправки ∆Дβ у віддаль за приведення її до горизонту, м 

(поправка завжди віднімається) 
 

Кут нахилу Виміряні лінії, км 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2°00' 0,61 1,2 1,8 2,4 3,0 3,7 4,3 4,9 5,5 
20' 0,83 1,7 2,5 3,3 4,1 5,0 5,8 6,6 7,5 
40' 1,08 2,2 3,2 4,3 5,4 6,5 7,6 8,7 9,7 

3°00' 1,37 2,7 4,1 5,5 6,9 8,2 9,6 11,0 12,3 
20' 1,69 3,4 5,1 6,8 8,5 10,2 11,8 13,5 15,2 
40' 2,05 4,1 6,1 8,2 10,2 12,3 14,3 16,4 18,4 

4°00' 2,44 4,9 7,3 9,7 12,2 14,6 17,1 19,5 21,9 
20' 2,86 5,7 8,6 11,4 14,3 17,2 20,0 22,9 25,7 
40' 3,32 6,6 9,9 13,3 16,6 19,9 23,2 26,5 29,8 

5°00' 3,81 7,6 11,4 15,2 19,0 22,8 26,6 30,4 34,2 
20' 4,33 8,7 13,0 17,3 21,6 26,0 30,3 34,6 39,0 
40' 4,89 9,8 14,7 19,5 24,4 29,3 34,2 39,1 44,0 

6°00' 5,48 11,0 16,4 21,9 27,4 32,9 38,3 43,8 49,3 
20' 6,10 12,2 18,3 24,4 30,5 36,6 42,7 48,8 54,9 
40' 6,76 13,5 20,3 27,0 33,8 40,6 47,3 54,1 60,9 

7°00' 7,45 14,9 22,4 29,8 37,3 44,7 52,2 59,6 67,1 
20' 8,18 16,4 24,5 32,7 40,9 49,1 57,3 65,4 73,6 
40' 8,94 17,9 26,8 35,8 44,7 53,6 62,6 71,5 80,5 

8°00' 9,73 19,5 29,2 38,9 48,7 58,4 68,1 77,9 87,6 
20' 10,56 21,1 31,7 42,2 52,8 63,4 73,9 84,5 95,0 
40' 11,42 22,8 34,3 45,7 57,1 68,5 79,9 91,3 102,8 

9°00' 12,31 24,6 36,9 49,2 61,6 73,9 86,2 98,5 110,8 
20' 13,24 26,5 39,7 53,0 66,2 79,4 92,7 105,9 119,1 
40' 14,20 28,4 42,6 56,8 71,0 85,2 99,4 113,6 127,8 

10°00' 15,19 30,4 45,6 60,8 76,0 91,2 106,3 121,5 136,7 
20' 16,22 32,4 48,7 64,9 81,1 97,3 113,5 129,8 146,0 
40' 17,28 34,6 51,8 69,1 86,4 103,7 121,0 138,2 155,5 

11°00' 18,37 36,7 55,1 73,5 91,9 110,2 128,6 147,0 165,4 
20' 19,50 39,0 58,5 78,0 97,5 117,0 136,5 156,0 175,5 
40' 20,66 41,3 62,0 82,6 103,3 124,0 144,6 165,3 185,9 

12°00' 21,85 43,7 65,6 87,4 109,3 131,1 153,0 174,8 196,7 
20' 23,08 46,2 69,2 92,3 115,4 138,5 161,5 184,6 207,7 
40' 24,34 48,7 73,0 97,4 121,7 146,0 170,4 194,7 219,0 

13°00' 25,63 51,3 76,9 102,5 128,1 153,8 179,4 205,0 230,7 
20' 26,96 53,9 80,9 107,8 134,8 161,7 188,7 215,6 242,6 
40' 28,31 56,6 84,9 113,3 141,6 169,9 198,2 226,5 254,8 

14°00' 29,70 59,4 89,1 118,8 148,5 178,2 207,9 237,6 267,3 
20' 31,13 62,3 93,4 124,5 155,6 186,8 217,9 249,0 280,2 
40' 32,58 65,2 97,8 130,3 162,9 195,5 228,1 260,7 293,3 

15°00' 34,07 68,1 102,2 136,3 170,4 204,4 238,5 272,6 306,7 
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Додаток 3 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних Сил 
України 
(пункти 3.6., 3.8, підрозділу 3, глави II) 

 
Приклади рішення ПГЗ та ОГЗ за допомогою карти
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Додаток 4 
до Тимчасового керівництва з бойової роботи 
топогеодезичних підрозділів ракетних військ і 
артилерії Збройних Сил України 
(пункти 13.1. – 13.2., підрозділу 13, глави III) 

 

Обчислення прямої засічки за виміряними кутами з використанням 
таблиць логарифмів 

 
Приклад 1. Визначити координати точки Р, яка прив’язується на 

геодезичній основі, якщо відомі координати пунктів геодезичної мережі: XA = 
08407,7, YA= 85677,3; XB= 11279,2, YB= 80202,1; XС = 06199,0,YС = 79739,3та 
кути: 1 = 5-96,1, 2 = 7-25,9,1 = 3-99,6,2 = 9-05,2. 

Р

(АР)

А

В

(ВР)

С

(СР)

1

1

(СВ)

α1

α2 β2

β1

γ1

γ2

(АB)

1

 
Розв’язання даного прикладу з обчислення прямої засічки за виміряними 

кутами наведено нижче на бланку: 
а) Розв’язання обернених геодезичних задач 

№ дії Між точками А і В Між точками В і С 
1 2 3 4 5 6 
3. XB 11279,2 13. XB 11279,2 
1. XA 8407,7 11. XС 6199,0 
5. ΔX = XB – XA 2871,5 15. ΔX = XB –XС 5080,2 
4. YB 80202,1 14. YB 80202,1 
2. YA 85677,3 12. YС 79739,3 
6. ΔY = YB – YA –5475,2 16. ΔY = YB – YС 462,8 
7. r 4-61,3 17. r 0-86,8 
8. 15-00 – r 10-38,7 18. 15-00 – r 14-13,2 
9. AB  6182,5 19. CB  5101,2 
10. (AB) 49-61,3 20. (СB) 0-86,8 

б) Розв’язання трикутників за теоремою синусів 
1. α1 5-96,1 2. α2 7-25,9 
3. β1 3-99,6 4. β2 9-05,2 
5. (АР) = (АВ) – α1 43-65,2 11. (СР) = (СВ) + β2 9-92,0 
6. β1+α1 9-95,7 12. α2 + β2 16-31,1 
7. γ1 = 180°– (β1 + α1) 20-04,3 13. γ2 = 180° –(α2 + β2) 13-68,9 

8. AB  6182,5 14. CB  5101,2 
9. AP  

2908,8 15. CP  
3548,2 

10. BP  
4183,2 16. BP  

4182,7 

  

2. 
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Продовження додатка 4 
 

1 2 3 4 5 6 
в) Обчислення координат 

З точки А З точки С 
3. AP  

2908,8 13. CP  
3548,2 

4. (АР) 43-65,2 14. (CР) 9-92,0 
5. R 13-65,2 15. R 9-92,0 
6. 15-00 – R 1-34,8 16. 15-00 – R 5-08,0 
1. XA 8407,7 11. XC 6199 
7. ΔX –409,3 17. ΔX 1799,8 
8. X'Р = XA + ΔX 7998,4 19. X''Р = XC + ΔX 7998,8 
2. YA 85677,3 12. YC 79739,3 
9. ΔY ̶ 2879,9 19. ΔY 3057,8 
10. Y'Р = YA + ΔY 82797,4 20. Y''Р = YC + ΔY 82797,2 
21. XCP = ½(X'Р + X''Р) 7998,6 22. YCP = ½(Y'Р + Y''Р) 82797,3 

 
Розходження в координатах точки Р: 
X'Р  – X''Р= 0,4 м, 
Y'Р – Y''Р= 0,2 м. 
Розходження значення відстані ВР: 0,4 м. 
 
Відповідь: XР = 07999 YР = 82797 
 

Обчислення прямої засічки за виміряними кутами з використанням 
інженерного калькулятора 

 
Алгоритм рішення прямої засічки за виміряними кутами розглянемо на 

прикладі. 
Приклад. Визначити координати точки Р методом прямої засічки за 

виміряними кутами, якщо в якості вихідної основи використовувалися точки А, 
В і С з координатами: ХА = 67111,4, УА = 25147,8, ХВ = 64452,2, УВ = 20145,4, ХС = 
61223,0, УС = 22896,4.В результаті польових вимірів визначені кути:       α1 = 
40°02,2, β1 = 31°12,6, α2 = 46°21,4, β2 = 60°20,5. 

Рішення: 
а) Обчислення координат точки Р відносно точок А і В: 

1)значення ХР обчислимо за формулою 
 

11

11

ctgctg
ctgctg








 BABA

P
yyxxx , хр = 64236,318 

 
2) обчислення УР виконаємо за формулою 
 

11

11





ctgctg
xxctgyctgyy BABA

P



 , ур = 23988,006 
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б) Обчислення координат точки Р відносно точок В і С: 
1) обчислення ХР: 
 

22

22





ctgctg
yyctgxctgx

x CBCB
P




 , хр = 64236,342 

 
2) обчислення УР: 
 

22

22





ctgctg
xxctgyctgy

y CBCB
P




 , ур = 23988,019 

 
в) Проведення контролю засічки. 

Різниця координат точки Р, обчислених з трикутників АВР і ВСР, не 
повинна перевищувати 20 м: 

 
X'Р  – X''Р<20 м;Y'Р – Y''Р < 20 м 

 
За остаточні координати приймають осереднені значення: 
 

XCP = ½(X'Р + X''Р); YCP = ½(Y'Р + Y''Р). 
 
Відповідь: XP= 64236,3   YP = 23988,0 

 
Обчислення прямої засічки орієнтованим приладом з використанням 

обчислювача СТМ 
 
Приклад. Визначити координати точки Р, яка прив’язується на геодезичній 

основі, якщо відомі координати пунктів геодезичноїмережі: А:х = 85847, y=36715; 
В: х = 83219, y = 36102; С: х = 79587, y = 36499.  Виміряні кути: (АР) = 26-74, (ВР) 
= 20-38, (СР )= 5-67. 

Рішення прикладу із зазначенням послідовності обчислення прямої засічки 
орієнтованим приладом наведено нижче. 

 
а) Розв'язання обернених геодезичних задач 

Між точками А і В Між точками В і С 
1 2 

3. XB 83219 13. XB 83219 
1. XA 85847 11. XС 79587 
5. ΔX = XB  – XA –2628 15. ΔX = XB  – XС 3632 
4. YB 36102 14. YB 36102 
2. YA 36715 12. YС 36499 
6. ΔY = YB  – YA –613 16. ΔY = YB – YС –397 
7. r 2-18,8 17. r 1-04,0 
8. 15-00 – r 12-81,2 18. 15-00 – r 13-96,0 
9. AB  2698,5 19. CB  3653,6 

10. (AB) 32-18,8 20. (СB) 58-96,0 

Продовження додатка 4 
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1 2 
б)Розв'язання трикутників за теоремою синусів 

1. (АР) 26-74,0 2. (СР) 5-67,0 
3. (ВР) 20-38,0 4. (ВР) 20-38,0 
5. α1 = (АВ) – (АР) 5-44,8 11. α2 = (ВС) – (ВР) 8-58,0 
6. β1 = (ВР) – ВА) 18-19,2 12. β2 = (СР) – (СВ) 6-71,0 
7. γ1 = (АР) – (ВР) 6-36,0 13. γ2 = (ВР) – (СР) 14-71,0 
8. AB  2698,5 14. CB  3653,6 
9. AP  4125,9 15. CP  2860,0 

10. BP  2358,9 16. BP  2362,2 
в)Обчислення координат 

З точки А З точки С 
3. AP  4125,9 13. CP  2860,0 
4. (АР) 26-74,0 14. (CР) 5-67,0 
5. R 3-26 15. R 5-67,0 
6. 15-00 – R 11-74,0 16. 15-00 – R 9-33 
1. XA 85847 11. XC 79587 
7. ΔX –3887,8 17. ΔX 2370,4 
8. X'Р = XA + ΔX 81959,2 18. X''Р = XC + ΔX 81957,5 
2. YA 36715 12. YC 36499 
9. ΔY 1381,3 19. ΔY 1600,1 

10. Y'Р = YA + ΔY 38096,3 20. Y''Р = YC + ΔY 38099,1 
21. XCЕP = ½(X'Р + X''Р) 81958,3 22. YCЕP = ½(Y'Р + Y''Р) 38097,7 

 
Розходження координат точки Р: X'Р  –X''Р = 1,8; Y'Р  – Y''Р = 2,8 м. 
Розходження значень відстані ВР: 3,3 м. 
 
Відповідь:  Хсер = 81958Усер = 38098 

 
Обчислення прямої засічки орієнтованим приладом з використанням 

інженерного калькулятора 
 
Приклад. Визначити координати точки Р методом прямої засічки 

орієнтованим приладом, якщо в якості вихідної основи використовувалися точки 
А, В і С з координатами:  

ХА = 55045,3,  
УА = 23698,1,  
ХВ = 53344,2,  
УВ = 29112,1,  
ХС = 59665,  
УС = 27788,7.  

В результаті польових вимірів визначені дирекційні кути:  
(АР) = 69°04,2', 
(ВР) = 320°58,6', 
(СР) = 196°21,5'. 

Відповідь: Хр = 56223,5Yр = 26778,5 

Продовження додатка 4 
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Обчислення полярної засічки орієнтованим приладом з використанням 
інженерного калькулятора 

 
Приклад. Топогеодезична прив’язка вогневої позиції Р виконанаспособом 

полярної засічки від пунктів геодезичної мережі А і В з координатами:  
XА = 27337,7,  
YА= 57889,3, 
XВ = 22557,7,  
YВ = 54574,9.  

Гіроскопічним способом визначені дирекційні кути з пунктів А і В:  
(АР) = 255º21,6’; (ВР) = 342º10,1’.  
Виміряні відстані: AP = 4626 м; BP  = 3793 м. 
Обчислити координати вогневої позиції. 
 
Відповідь: ХР = 26168YР = 53414 

Продовження додатка 4 
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Додаток 5 
до Тимчасового керівництва з бойової роботи 
топогеодезичних підрозділів ракетних військ і 
артилерії Збройних Сил України 
(підпункти 7.1. – 7.6., 13.6. – 13.9,  
підрозділи 7, 13, глави III) 

 

Обчислення  
оберненої засічки за виміряними кутами з використанням таблиць логарифмів 

 

Приклад. Визначити координати точки Р, якщо координати вихідних точок:  ХА = 27180,0, УА 
= 74727,8, ХВ = 28242,8,УВ = 76615,3; Хс = 25320,7, Ус = 77752,3; ХD = 24738,2, 
УD = 73354,8;виміряні горизонтальні кути: між напрямами на А і В: α = 113°11,5', між напрямами 
на В і С: β = 107°26,5', між напрямами на А і D: γ = 313°49,2'. 

Послідовність рішення прикладу за допомогою бланка наведено нижче. 
 

Між точками А і В Між точками В і С 
3. XB 28242,8 5. XC 25320,7 
1. XA 27180 3. XB 28242,8 

10. ΔX = XB – XA 1062,8 21. ΔX = XC – XB –2922,1 
4. YB 76615,3 6. YC 77752,3 
2. YA 74727,8 4. YB 76615,3 

11. ΔY = YB – YA 1887,5 22. ΔY = YC –YB 1137 
12. lg ΔY 3,27589 23. lg ΔY 3,05576 
17. lg sin α' 9,94020 28. lg sin α' 9,55945 
13. lg ΔX 3,02645 24. lg ΔX 3,46570 
18. lg cos α' 9,69076 29. lg cos α' 9,96939 
14. lg tg α' 0,24944 25. lg tg α' 9,59007 
15. α' 60°37,4' 26. α' 21,261197 
16. (AB) 60°37,4' 27. (BС) 158,7388 
19. lg AB 3,33569 30. lg BС 3,49631 
20. AB 2166,1 31. BС 3135,5 

Обчислення Ψ та φ 
32. α + β 220°38,0' 44. θ + 45° 80°38,5' 
33. В 81°52,7' 45. lg ctg(θ+45°) 9,21698 
38. α + β + В 302°30,7' 41. lg tg1/2 (φ + Ψ) 9,73916 
39. φ + Ψ 57°29:17' 46. lg tg1/2 (φ – Ψ) 8,95614 
36. lg (AB / sin α) 3,37228 40. 1/2 (Ψ + φ) 28°44,7' 
37. lg (BC / sin β) 3,51675 47. 1/2 (Ψ – φ) 5°09,9' 
42. lg tgθ 9,85553 48. Φ 33°54,5' 
43. θ 35°38,5' 49. Ψ 23°34,5' 

 

 

 

3. Розв'язання трикутників за теоремою синусів 

 Позначення Величина Логарифм синуса кута Сторона 

(познач., логарифм) 1 2 3 4 5 6 7 8 
  lg (AB) – lg sinα ------> 36. 3,37228       

7. α 113°11,5' 34. 9,96341 19. AB 3,33569 
48. φ 33°54,6 54. 9,74654 56. BP 3,11882 
50. 180 –(α + φ) 32°53,9 55. 9,73493 57. AP 3,10721 
51.   180°00,0'        

 lg (BC) – lg sinβ --------> 37. 3,51675     
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Продовження додатка 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8. β 107°26,5' 35. 9,97956 30. BC 3,49631 
49. ψ 23°34,7' 58. 9,60207 60. BP 3,11882 
52. 180– (β + ψ) 48°58,8' 59. 9,87764 61. CP 3,39439 
53.   180°00,0'          

Обчислення координат 
16. (АВ) 60°37,1' 27. (СВ) 338°44,3' 
48. φ 33°54,5' 79. ψ 23°34,7' 
62. (АР) = (АВ)+ φ 94°31,6' 71. (СР)= (СВ) – ψ 315°09,6' 
69. X'Р = XA + ΔX 27079,0 78. X''Р = XC + ΔX 27079,0 
1. XA 27180,0 5. XC 25320,7 
67. ΔX –101,0 76. ΔX 1758,3 
65. lg ΔX 2,00441 74. lg ΔX 3,24509 
64. lg cos (АР) 8,89720 73. lg cos (СР) 9,85069 
57. lg АР 3,10721 61. lg СР 3,394394 

63. lg sin (АР) 9,99864 72. lg sin (CР) 9,84827 
66. lg ΔY 3,10585 75. lg ΔY 3,24266 
68. ΔY 1276,0 77. ΔY –1748,5 
2. YA 74727,8 6. YC 77752,3 
70. Y'Р = YA + ΔY 76003,8 79. Y''Р = YC + ΔY 76003,8 

80. XCP = ½(X'Р +X''Р) 27079,0     
81. YCP = ½(Y'Р + Y''Р) 76003,8      

82. XD 24738,2      
83. YD 73354,8      

Контроль засічки 
84. XД – XР –2340,9 
85. УД – УР –2649,0 
86. lg (УД – УР) 3,42308 
87. lg (XД – XР) 3,37105 
88. lg tg (РD) 0,05203 
89. (РD) 228°25,4' 
90. (РА) 274°31,6' 
9. γ 313°49,2' 
91. (РD) = (РА)+ γ 228°20,8' 
92. Δ(РD) 4,6' 

 
Відповідь: Хр = 27079,0 Ур = 76003,8 
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Продовження додатка 5 
 

Обчислення оберненої засічки за виміряними кутами з використанням 
інженерного калькулятора 

 

Приклад. Визначити координати точки Р оберненою засічкою за 
виміряними кутами, якщо координати вихідних пунктів А, В, С і D:  

ХА = 27180,  
УА = 74727,8;  
ХВ = 28242,8,  
УВ = 76615,3;  
ХС = 25320,7,  
УС = 77752,3;  
ХD =24738,2,  
УD =73354,8.  

На точці Р, що прив’язується, виміряно горизонтальні кути:  
α = 113° 11,5', β = 220° 38,0', γ = 134°04,0'. 
 

Відповідь:Хр = 56223,5Ур = 76003,8. 
(АР) = 94°31,6',  

 

(Розходження (РD) – (РD*) = 4,5' < 6,9'; тому засічка обчислена вірно). 
 

Обчислення оберненої засічкиза виміряним кутом та відстанями 
 

Приклад. Визначити координати точки Р, якщо координати вихідних 
точок: Ха = 79587, Уа = 36499, Хв = 83219, Ув = 36102. Виміряні відстані з точки 
Р на точки А і В: AP  = 2860м, BP  = 2365м. Виміряно горизонтальний кут між 
напрямами на точки А і В: Р = 88°14,2'. 

Послідовність рішення оберненої засічки за виміряним кутом та 
відстанями наведено нижче. 

 
№ Позначення Величина  № Позначення Величина 
1. АР 2 860  13. AB' 3 654,7 
2. ВР 2 365  15. AB 3 653,6 
3. Р 88°14,2'  20. Δ 1,1 
4. 1/2 Р 44°07,1'  18. (AB) 353°45,7' 
5. 1/2 (А+В) 45°52,9'  11. А 40°18,1' 

10. 1/2 (А – В) –5°34,8'  21. (АР) 34°03,8' 
11. А 40°18,1'  22. Хр 81 956,3 
12. В 51°27,7'  23. Ур 38 100,9 
14. А+В+Р 180°00,0'  24. (ВА) 173°45,7' 
15. f 0°00,0'  12. В 51°27,7' 
8. Хв 83 219  25. (ВР) 122°18,0' 
6. Ха 79 587  26. Хр 81 955,2 

16. знак ΔХ –  27. Ур 38 101,0 
9. Ув 36 102  29. Хрсер 81955,8 
7. Уа 36 499  28. Урсер 38101,0 

17. R' ̶ 6°14,3'     
 

Відповідь: Хр = 81955,8 Ур = 38101,0 
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Додаток 6 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
Сил України 
(пункт 1.3., підрозділу 1, глави V) 

 
Таблиця 1 

Значення коефіцієнта K  
∆Х, у 

км 
∆Y, у км 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

10 0,05 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 
20 0,1 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 
30 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 
40 0,2 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 
50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
60 0,3 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 
70 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 
80 0,4 0,37 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 0,19 0,16 0,13 0,1 
90 0,45 0,41 0,37 0,33 0,29 0,25 0,21 0,17 0,13 0,09 0,05 
100 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 

 
Таблиця 2 

Величини 0X  (верхній рядок) і 0Y  (нижній рядок) 
0
1X , у км 

0
1Y , у км 

200 300 400 500 600 700 
       

1 2 3 4 5 6 7 

2100 2 100547 
332 135 

2 103957 
432 180 

2 107377 
532 381 

2 110 806 
632 739 

2 114 246 
733 253 

2 117 697 
833 925 

2200 2 200 510 
328 651 

2 204 076 
428 687 

2 207 651 
528 879 

2 211 236 
629 226 

2 214 833 
729 729 

2 218 441 
830 389 

2300 2 300 465 
325 012 

2 304 185 
425 039 

2 307 915 
525 221 

2 311 656 
625 557 

2 315 408 
726 049 

2 319 173 
826 695 

2400 2 400 411 
321 219 

2 404 285 
421 237 

2 408 169 
521 409 

2 412 064 
621 734 

2 415 972 
722 213 

2 419 892 
822 846 

2500 2 500 347 
317 273 

2 504 374 
417 282 

2 508 412 
517 442 

2 512 460 
617 755 

2 516 521 
718 221 

2 520 595 
818 840 

2600 2 600 275 
313 175 

2 604 454 
413 174 

2 608 643 
513 323 

2 612 844 
613 625 

2 617 057 
714 077 

2 621 285 
814 682 

2700 2 700 193 
308 927 

2 704 522 
408 915 

2 708 862 
509 053 

2 713 214 
609 342 

2 717 580 
709 781 

2 721 959 
810 371 

2800 2 800 101 
304 528 

2 804 580 
404 505 

2 809 070 
504 632 

2 813 572 
604 908 

2 818 087 
705 333 

2 822 617 
805 909 

2900 2 900 000 
299 980 

2 904 626 
399 947 

2 909 265 
500 062 

2 913 916 
600 325 

2 918 581 
700 736 

2 923 260 
801 296 

3000 2 999 888 
295 285 

3 004 661 
395 241 

3 009 447 
495 344 

3 014 246 
595 593 

3 019 058 
695 989 

3 023 886 
796 533 

3100 3 099 765 
290 444 

3 104 685 
390 388 

3 109 617 
490 479 

3 114 561 
590 714 

3 119 521 
691 095 

3 124 496 
791 622 

3 200 3 199 632 
285 457 

3 204 696 
385 390 

3 209 773 
485 468 

3 214 863 
585 689 

3 219 968 
686 055 

3 225 089 
786 566 
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Продовження додатка 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3 300 3 299 488 
280 327 

3 304 696 
380 248 

3 309 916 
480 313 

3 315 149 
580 520 

3 320 398 
680 871 

3 325 663 
781 365 

3400 3 399 333 
275 054 

3 404 682 
374 964 

3 410 045 
475 015 

3 415 421 
575 208 

3 420 812 
675 542 

3 426 220 
776 018 

3500 3 499 167 
269 639 

3 504 657 
369 537 

3 510 160 
469 575 

3 515 677 
569 753 

3 521 209 
670 072 

3 526 758 
770 530 

3600 3 598 989 
264 085 

3 604 619 
363 971 

3 610 261 
463 996 

3 615 917 
564 159 

3 621 590 
664 461 

3 627 279 
764 901 

3700 3 698 800 
258 393 

3 704 567 
358 267 

3 710 347 
458 278 

3 716 142 
558 425 

3 721 952 
658 711 

3 727 780 
759 133 

3800 3 798 600 
252 564 

3 804 503 
352 425 

3 810 419 
452 422 

3 816 351 
552 555 

3 822 298 
652 823 

3 828 263 
753 227 

3900 3 898 387 
246 599 

3 904 425 
346 448 

3 910 477 
446 431 

3 916 543 
546 548 

3 922 626 
646 799 

3 928 727 
747 184 

4000 3 998 163 
240 500 

4 004 335 
340 337 

4 010 519 
440 305 

4 016 719 
540 407 

4 022 935 
640 641 

4 029 169 
741 007 

4100 4 097 928 
234 269 

4 104 230 
334 093 

4 110 547 
434 048 

4 116 878 
534 133 

4 123 227 
634 349 

4 129 593 
734 697 

4200 4 197 680 
227 907 

4 204 113 
327 718 

4 210 559 
427 658 

4 217 021 
527 728 

4 223 499 
627 927 

4 229 996 
728 256 

4300 4 297 420 
221 416 

4 303 982 
321 215 

4 310 557 
421 140 

4 317 147 
521 194 

4 323 754 
621 375 

4 330 380 
721 684 

4400 4 397 149 
214 798 

4 403 837 
314 583 

4 410 539 
414 495 

4 417 256 
514 532 

4 423 990 
614 695 

4 430 742 
714 984 

4500 4 496 865 
208 053 

4 503 678 
307 826 

4 510 505 
407 723 

4 517 347 
507 744 

4 524 207 
607 889 

4 531 085 
708 158 

4600 4 596 570 
201 185 

4 603 506 
300 944 

4 610 456 
400 827 

4 617 422 
500 832 

4 624 405 
600 959 

4 631 406 
701 208 

4700 4 696 262 
194 194 

4 703 320 
293 941 

4 710 392 
393 808 

4 717 479 
493 797 

4 724 584 
593 906 

4 731 707 
694 136 

4800 4 795 943 
187 082 

4 803 121 
286 816 

4 810 312 
386 669 

4 817 519 
486 641 

4 824 743 
586 732 

4 831 987 
686 941 

4900 4 895 612 
179 851 

4 902 908 
279 573 

4 910 217 
379 411 

4 917 542 
479 367 

4 924 884 
579 439 

4 932 245 
679 629 

5000 4 995 269 
172 503 

5 002 681 
272212 

5 010 105 
372 036 

5 017 548 
471 975 

5 025 006 
572 030 

5 032 483 
672 199 

5100 5 094 914 
165 040 

5102441 
264 736 

5 109 981 
364 546 

5117536 
464 468 

5 125 108 
564 504 

5132699 
664 653 

5200 5 194 548 
157 463 

5 202 187 
257147 

5 209 839 
356 942 

5217507 
456 849 

5225191 
556 866 

5 232 895 
656 995 

5300 5 294 170 
149 775 

5 301 920 
249 446 

5 309 682 
349 227 

5317460 
449118 

5 325 255 
549117 

5 333 069 
649 226 

5400 5 393 781 
141 977 

5 401 639 
241 636 

5 409 510 
341 403 

5417397 
441 277 

5 425 300 
541 259 

5 433 223 
641 347 

5500 5 493 381 
134 072 

5 501 346 
233 719 

5 509 323 
333 472 

5517316 
433 329 

5 525 326 
533 293 

5 533 354 
633 362 

5600 5 592 970 
126 060 

5 601 039 
225 695 

5 609 121 
325 434 

5 617218 
425 276 

5 625332 
525221 

5 633 465 
625 270 

5700 5 692 548 
117 945 

5 700 720 
217 569 

5 708 904 
317 293 

5 717104 
417120 

5 725 320 
517047 

5 733 555 
617076 
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Продовження додатка 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

5800 5 792 115 
109 729 

5 800 387 
209 340 

5 808 672 
309 051 

5816972 
408 862 

5 825 289 
508 772 

5 833 624 
608 780 

5900 5 891 671 
101 412 

5 900 042 
201 012 

5 908 426 
300 710 

5 916824 
400 505 

5 925 238 
500397 

5 933671 
600 386 

6000  5 999 685 
192 587 

6 008 165 
292 272 

6016659 
392 051 

6025170 
491 925 

6 033 699 
591 894 

6100  6 099 316 
184 066 

6 107 890 
283 737 

6 116478 
383 502 

6125083 
483 359 

 

6200  6 198 935 
175 452 

6 207 601 
275 110 

6216281 
374 860 

6 224 978 
474 700 

 

6300  6 298 542 
166 746 

6 307 298 
266 392 

6316068 
366 127 

6 324 854 
465 950 

 

6400  6 398 138 
157 952 

6 406 982 
257 585 

6415839 
357 306 

6424712 
457112 

 

6500  6 497 723 
149 070 

6 506 652 
248 692 

6515595 
348 398 

6 524 553 
448 188 

 

6600  6 597 296 
140 105 

6606310 
239714 

6615336 
339 406 

6 624 377 
439 180 

 

6700  6 696 859 
131 056 

6 705 954 
230 654 

6715061 
330 332 

6724183 
430090 

 

6800  6796412 
121 927 

6 805 586 
221 514 

6814772 
321 179 

6 823 972 
420921 

 

6900  6 895 955 
112720 

6 905 206 
212 296 

6914468 
311948 

6 923 745 
411674 

 

7000  6 995 489 
103437 

7004814 
203 003 

7014150 
302 641 

7 023 501 
402 353 

 

7100  7095013 
94081 

7 104 410 
193636 

7113819 
293 262 

7123241 
392 959 

 

7200  7194528 
84653 

7 203 996 
184 199 

7213474 
283813 

7 222 965 
383 495 

 

7300  7 294 035 
75157 

7 303 570 
174 692 

7313115 
274 295 

7 322 673 
373 963 

 

7400  7 393 534 
65593 

7403134 
165 120 

7412744 
264711 

7 422 367 
364 365 

 

7500  7 493 025 
55965 

7 502 688 
155483 

7512361 
255 063 

7 522 046 
354 704 

 

7600  7 592 508 
46275 

7 602 232 
145785 

7611965 
245 354 

7621710 
344 982 

 

7700  7 691 985 
36526 

7 701 767 
136028 

7 711 558 
235 586 

7721361 
335 202 

 

7800  7 791 455 
26719 

7 801 293 
126213 

7 811 140 
225 762 

7 820 998 
325 365 

 

7900  7890919 
16856 

7900811 
116344 

7910711 
215883 

7920621 
315475 

 

8000  7990377 
6942 

8 000 320 
106 422 

8010271 
205 953 

8020232 
305 533 
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Продовження додатка 6 
 

Величини m  (верхній рядок) і n  (нижній рядок) 
0
1X , у км 

0
1Y , у км 

200 300 400 500 600 700 
1 2 3 4 5 6 7 

2100 1,0004 
0,0349 

1,002 
0,035 

1,0035 
0,0351 

1,0051 
0,0352 

1,0067 
0,0353 

1,0082 
0,0354 

2200 1,0003 
0,0364 

1,0019 
0,0365 

1,0034 
0,0366 

1,0050 
0,0367 

1,0065 
0,0369 

1,0081 
0,0370 

2300 1,0002 
0,0379 

1,0018 
0,0381 

1,0033 
0,0382 

1,0049 
0,0383 

1,0064 
0,0384 

1,0080 
0,0386 

2400 1,0001 
0,0395 

1,0017 
0,0396 

1,0032 
0,0397 

1,0047 
0,0398 

1,0063 
0,04 

1,0078 
0,0401 

2500 1,0000 
0,0410 

1,0016 
0,0411 

1,0031 
0,0412 

1,0046 
0,0414 

1,0061 
0,0415 

1,0077 
0,0417 

2600 0,9999 
0,0425 

1,0014 
0,0426 

1,0030 
0,0428 

1,0045 
0,0429 

1,006 
0,043 

1,0075 
0,0432 

2700 0,9998 
0,0440 

1,0013 
0,0442 

1,0028 
0,0443 

1,0043 
0,0444 

1,0058 
0,0445 

1,0073 
0,0447 

2800 0,9997 
0,0455 

1,0012 
0,0456 

1,0027 
0,0458 

1,0042 
0,0459 

1,0057 
0,046 

1,0072 
0,0462 

2900 0,9996 
0,0470 

1,0011 
0,0471 

1,0026 
0,0472 

1,0040 
0,0474 

1,0055 
0,0475 

1,0070 
0,0477 

3000 0,9995 
0,0485 

1,001 
0,0486 

1,0024 
0,0487 

1,0039 
0,0489 

1,0054 
0,049 

1,0068 
0,0492 

3100 0,9994 
0,0499 

1,0009 
0,05 

1,0023 
0,0502 

1,0037 
0,0503 

1,0052 
0,0505 

1,0066 
0,0507 

3200 0,9993 
0,0514 

1,0007 
0,0515 

1,0021 
0,0516 

1,0036 
0,0518 

1,005 
0,0519 

1,0065 
0,0521 

3300 0,9992 
0,0528 

1,0006 
0,0529 

1,0020 
0,0530 

1,0034 
0,0532 

1,0049 
0,0534 

1,0063 
0,0536 

3400 0,9990 
0,0542 

1,0004 
0,0543 

1,0019 
0,0545 

1,0033 
0,0546 

1,0047 
0,0548 

1,0061 
0,0550 

3500 0,9989 
0,0556 

1,0003 
0,0557 

1,0017 
0,0559 

1,0031 
0,0560 

1,0045 
0,0562 

1,0059 
0,0564 

3600 0,9988 
0,0570 

1,0002 
0,0571 

1,0016 
0,0573 

1,0029 
0,0574 

1,0043 
0,0576 

1,0057 
0,0578 

3700 0,9987 
0,0584 

1 
0,0585 

1,0014 
0,0586 

1,0028 
0,0588 

1,0041 
0,059 

1,0055 
0,0592 

3800 0,9986 
0,0597 

0,9999 
0,0598 

1,0012 
0,0600 

1,0026 
0,0602 

1,0039 
0,0603 

1,0053 
0,0605 

3900 0,9984 
0,0610 

0,9998 
0,0612 

1,0011 
0,0613 

1,0024 
0,0615 

1,0037 
0,0617 

1,0051 
0,0619 

4000 0,9983 
0,0623 

0,9996 
0,0625 

1,0009 
0,0626 

1,0022 
0,0628 

1,0036 
0,063 

1,0049 
0,0632 

4100 0,9982 
0,0637 

0,9995 
0,0638 

1,0008 
0,0640 

1,0021 
0,0641 

1,0034 
0,0643 

1,0047 
0,0645 

4200 0,9980 
0,0650 

0,9993 
0,0651 

1,0006 
0,0653 

1,0019 
0,0654 

1,0032 
0,0656 

1,0045 
0,0658 

4300 0,9979 
0,0662 

0,9992 
0,0664 

1,0005 
0,0665 

1,0017 
0,0667 

1,0030 
0,0669 

1,0043 
0,0671 

4400 0,9978 
0,0675 

0,999 
0,0676 

1,0003 
0,0678 

1,0015 
0,0680 

1,0028 
0,0682 

1,0040 
0,0684 
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Продовження додатка 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 

4500 0,9977 
0,0688 

0,9989 
0,0689 

1,0001 
0,0690 

1,0014 
0,0692 

1,0026 
0,0694 

1,0038 
0,0696 

4600 0,9975 
0,0700 

0,9988 
0,0701 

1,0000 
0,0703 

1,0012 
0,0704 

1,0024 
0,0706 

1,0036 
0,0708 

4700 0,9974 
0,0712 

0,9986 
0,0713 

0,9998 
0,0715 

1,0010 
0,0716 

1,0022 
0,0718 

1,0034 
0,0720 

4800 0,9973 
0,0724 

0,9985 
0,0725 

0,9996 
0,0727 

1,0008 
0,0728 

1,0020 
0,0730 

1,0032 
0,0732 

4900 0,9972 
0,0735 

0,9983 
0,0737 

0,9995 
0,0738 

1,0006 
0,0740 

1,0018 
0,0742 

1,0030 
0,0744 

5000 0,9970 
0,0747 

0,9982 
0,0748 

0,9993 
0,0750 

1,0004 
0,0752 

1,0016 
0,0754 

1,0027 
0,0756 

5100 0,9969 
0,0758 

0,9980 
0,0759 

0,9991 
0,0761 

1,0003 
0,0763 

1,0014 
0,0765 

1,0025 
0,0767 

5200 0,9968 
0,0769 

0,9979 
0,0771 

0,9990 
0,0772 

1,0001 
0,0774 

1,0012 
0,0776 

1,0023 
0,0778 

5300 0,9967 
0,0780 

0,9977 
0,0782 

0,9988 
0,0783 

0,9999 
0,0785 

1,001 
0,0787 

1,0021 
0,0789 

5400 0,9965 
0,0791 

0,9976 
0,0792 

0,9987 
0,0794 

0,9997 
0,0796 

1,0008 
0,0798 

1,0019 
0,08 

5500 0,9964 
0,0802 

0,9975 
0,0803 

0,9985 
0,0805 

0,9995 
0,0306 

1,0006 
0,0808 

1,0016 
0,081 

5600 0,9963 
0,0812 

0,9973 
0,0813 

0,9983 
0,0815 

0,9994 
0,0816 

1,0004 
0,0818 

1,0014 
0,082 

5700 0,9962 
0,0822 

0,9972 
0,0824 

0,9982 
0,0825 

0,9992 
0,0827 

1,0002 
0,0829 

1,0012 
0,0831 

5800 0,9961 
0,0832 

0,9970 
0,0833 

0,9980 
0,0835 

0,999 
0,0837 

1 
0,0838 

1,001 
0,084 

5900 0,9960 
0,0842 

0,9969 
0,0843 

0,9979 
0,0845 

0,9988 
0,0846 

0,9998 
0,0848 

1,0008 
0,085 

6000  0,9968 
0,0853 

0,9977 
0,0854 

0,9986 
0,0856 

0,9996 
0,0858 

1,0005 
0,086 

6100  0,9966 
0,0862 

0,9976 
0,0863 

0,9985 
0,0865 

0,9994 
0,0867 

 

6200  0,9965 
0,0871 

0,9974 
0,0873 

0,9983 
0,0874 

0,9992 
0,0876 

 

6300  0,9964 
0,0880 

0,9973 
0,0881 

0,9981 
0,0883 

0,999 
0,0885 

 

6400  0,9963 
0,0889 

0,9971 
0,0890 

0,998 
0,0892 

0,9988 
0,0893 

 

6500  0,9962 
0,0897 

0,9970 
0,0898 

0,9978 
0,09 

0,9986 
0,0902 

 

6600  0,996 
0,0905 

0,9968 
0,0907 

0,9977 
0,0908 

0,9985 
0,091 

 

6700  0,9959 
0,0914 

0,9967 
0,0915 

0,9975 
0,0916 

0,9983 
0,0918 

 

6800  0,9958 
0,0921 

0,9966 
0,0923 

0,9973 
0,0924 

0,9981 
0,0926 

 

6900  0,9957 
0,0929 

0,9965 
0,093 

0,9972 
0,0931 

0,9979 
0,0933 

 

7000  0,9956 
0,0936 

0,9963 
0,0937 

0,997 
0,0939 

0,9977 
0,094 
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Продовження додатка 6 
 

0
1X , у км 

0
1Y , у км 

200 300 400 500 600 700 

7100  0,9955 
0,0943 

0,9962 
0,0944 

0,9969 
0,0946 

0,9976 
0,0947 

 

7200  0,9954 
0,095 

0,9961 
0,0951 

0,9967 
0,0952 

0,9974 
0,0954 

 

7300  0,9953 
0,0957 

0,996 
0,0958 

0,9966 
0,0959 

0,9973 
0,0961 

 

7400  0,9952 
0,0963 

0,9959 
0,0964 

0,9965 
0,0965 

0,9971 
0,0967 

 

7500  0,9951 
0,0969 

0,9957 
0,097 

0,9963 
0,0972 

0,9969 
0,0973 

 

7600  0,9951 
0,0975 

0,9956 
0,0976 

0,9962 
0,0977 

0,9968 
0,0979 

 

7700  0,995 
0,0981 

0,9955 
0,0982 

0,9961 
0,0983 

0,9966 
0,0984 

 

7800  0,9949 
0,0987 

0,9954 
0,0987 

0,996 
0,0988 

0,9965 
0,099 

 

7900  0,9948 
0,0992 

0,9953 
0,0993 

0,9959 
0,0994 

0,9964 
0,0995 

 

8000  0,9948 
0,0997 

0,9952 
0,0998 

0,9957 
0,0999 

0,9962 
0,1 

 

 
Таблиця 4 

Величини x2  (верхній рядок) і y2  (нижній рядок) 

0
1X , 

у км 

0
1Y , у км 

200 300 400 500 600 700 
∆2х ∆2у ∆2х ∆2у ∆2х ∆2у ∆2х ∆2у ∆2х ∆2у ∆2х ∆2у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2100 155 10 155 10 155 10 155 10 155 10 155 15 
2200 155 10 155 10 155 10 155 10 155 15 155 15 
2300 155 10 155 10 155 10 155 15 155 15 155 15 
2400 155 10 155 10 155 10 155 15 155 15 155 15 
2500 150 10 150 10 155 10 155 15 155 15 155 15 
2600 150 10 150 10 150 15 150 15 150 15 155 15 
2700 150 10 150 10 150 15 150 15 150 15 150 15 
2800 145 10 150 10 150 15 150 15 150 15 150 15 
2900 145 10 145 10 150 15 145 15 145 15 145 20 
3000 145 10 145 10 145 15 145 15 145 15 145 20 
3100 145 10 145 15 145 15 145 15 145 15 145 20 
3200 145 10 145 15 145 15 145 15 145 15 145 20 
3300 140 10 140 15 145 15 140 15 145 20 145 20 
3400 140 10 140 15 140 15 140 15 140 20 140 20 
3500 140 10 140 15 140 15 140 15 140 20 140 20 
3600 135 10 135 15 140 15 140 15 140 20 140 20 
3700 135 10 135 15 135 15 135 20 135 20 135 20 
3800 135 10 135 15 135 15 135 15 135 20 135 20 
3900 135 10 135 15 135 15 135 15 135 20 135 20 
4000 130 10 135 15 130 15 135 20 135 20 135 20 
4100 130 10 130 15 130 15 130 15 130 20 130 20 

  



122 
 

Продовження додатка 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4200 130 10 130 15 130 15 130 20 130 20 130 20 
4300 125 10 125 15 125 15 125 20 125 20 125 20 
4400 125 10 125 15 125 15 125 20 125 20 125 20 
4500 125 10 125 15 125 15 125 20 125 20 125 20 
4600 120 10 120 15 120 15 120 20 120 20 125 20 
4700 120 10 120 15 120 15 120 20 120 20 120 20 
4800 120 10 120 15 120 15 120 20 120 20 120 20 
4900 115 10 115 15 120 15 115 20 115 20 115 20 
5000 115 10 115 15 115 15 115 20 115 20 115 20 
5100 110 10 110 15 115 15 110 20 110 20 110 20 
5200 110 10 110 15 110 15 110 20 110 20 110 20 
5300 110 10 110 15 110 15 110 15 110 20 110 20 
5400 105 10 105 15 105 15 105 20 105 20 105 20 
5500 105 10 105 15 105 15 105 20 105 20 105 20 
5600 105 10 100 15 105 15 100 20 100 20 105 20 
5700 100 10 100 15 100 15 100 15 100 20 100 20 
5800 100 10 100 15 100 15 95 20 100 20 100 20 
5900 100 10 95 15 95 15 95 20 95 20 95 20 
6000   95 15 95 15 95 15 95 20 95 20 
6100   90 15 90 15 90 15 90 20   
6200   90 10 90 15 90 15 90 20   
6300   90 10 90 15 85 15 85 20   
6400   85 10 85 15 85 15 85 20   
6500   85 15 85 15 85 15 85 20   
6600   80 10 80 15 80 15 80 20   
6700   80 10 80 15 80 15 80 20   
6800   75 10 75 15 75 15 75 20   
6900   75 10 75 15 75 15 75 20   
7000   70 10 75 10 70 15 70 15   
7100   70 10 70 10 70 10 70 15   
7200   65 10 65 10 65 10 65 15   
7300   65 10 65 10 65 10 65 15   
7400   65 10 65 10 60 10 60 15   
7500   60 10 60 10 60 10 60 15   
7600   60 10 60 10 60 15 55 15   
7700   55 10 55 10 55 10 55 15   
7800   55 10 55 10 50 10 50 15   
7900   50 10 50 10 50 10 50 15   
8000   50 10 50 10 50 10 45 15   
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Продовження додатка 6 
 

БЛАНК 
для перетворення координат із зони у зону 

 
KnYmXXX xСМ  20 , 
KnXmYYY yСМ  20  

Повні координати у 
вихідній зоні ВИХX  5 9 5 8 4 5 5  11NYВИХ  6 9 7 9 7 5 

У разі перетворення у східну зону 
ВИХВИХпр YY 1000000         ВИХпрY  3 0 2 0 2 5 

Для входу у  
табл. № 2, 3, 4 

0
1X  5 9 0 0    0

1Y  3 0 0    

Для входу у  
табл. № 1 X (у км)   5 8    Y (у км)  0 2    

Для обчислення X (у м)   5 8 4 5 5 Y (у м)  0 2 0 2 5 
Коефіцієнти: 0X  5 9 0 0 0 4 2 0Y  2 0 1 0 1 2 

m  = ___ mX     5 8 2 7 4 mY    0 2 0 1 9 
n  = ___ nY      0 1 7 1 nX    0 4 9 2 8 

x2  = ___, y2  = ___, 

K  = ___ 
Kx  2     0 0 2 8 Ky  2     0 0 4 

Повні координати точки 
у суміжній зоні 

СМX  5 9 5 8 4 5 9 СМY  1 9 8 1 0 7 

У разі 
перетво-
рення у 

західну 
зону 

СМСМ YY  500000  
(N =    ) 

      

східну 
зону 

СМСМ YY  500000  
(N = 12) 

3 0 1 8 9 3 
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Додаток 7 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
Сил України 
(пункт 2.1, підрозділу 2, глави V) 

 
Визначення поправки  до дирекційного кута за перехід у суміжну зону 

 

бX    
бY    

градус
и 

 10 
км 

поділкикутомі
ра 

градус
и 

 10 
км 

поділкикутомі
ра 2 

00
0 

151,7
 

0,5
4 

0-31 5 
00
0 

415,1
 

0,3
9 

0-71 
2 
10
0 

157,1
 

0,5
3 

0-33 5 
10
0 

419,0
 

0,3
9 

0-72 
2 
20
0 

202,4
 

0,5
3 

0-34 5 
20
0 

422,9
 

0,3
9 

0-73 
2 
30
0 

207,7
 

0,5
3 

0-35 5 
30
0 

426,8
 

0,3
7 

0-74 
2 
40
0 

213,0
 

0,5
3 

0-37 5 
40
0 

430,5
 

0,3
7 

0-75 
2 
50
0 

218,3
 

0,5
2 

0-38 5 
50
0 

434,2
 

0,3
7 

0-76 
2 
60
0 

223,5
 

0,5
2 

0-40 5 
60
0 

437,9
 

0,3
5 

0-77 
2 
70
0 

228,7
 

0,5
1 

0-41 5 
70
0 

441,4
 

0,3
5 

0-78 
2 
80
0 

233,8
 

0,5
1 

0-43 5 
80
0 

444,9
 

0,3
4 

0-79 
2 
90
0 

238,9
 

0,5
1 

0-44 5 
90
0 

448,3
 

0,3
4 

0-80 
3 
00
0 

244,0
 

0,5
0 

0-46 6 
00
0 

451,7
 

0,3
2 

0-81 
3 
10
0 

249,0
 

0,5
0 

0-47 6 
10
0 

454,9
 

0,3
2 

0-82 
3 
20
0 

254,0
 

0,4
9 

0-48 6 
20
0 

458,1
 

0,3
2 

0-83 
3 
30
0 

258,9
 

0,4
9 

0-50 6 
30
0 

501,3
 

0,3
0 

0-84 
3 
40
0 

303,8
 

0,4
9 

0-51 6 
40
0 

504,3
 

0,3
0 

0-85 
3 
50
0 

308,7
 

0,4
8 

0-52 6 
50
0 

507,3
 

0,2
9 

0-85 
3 
60
0 

313,5
 

0,4
7 

0-54 6 
60
0 

510,2
 

0,2
8 

0-86 
3 
70
0 

318,2
 

0,4
7 

0-55 6 
70
0 

513,0
 

0,2
8 

0-87 
3 
80
0 

322,9
 

0,4
7 

0-56 6 
80
0 

515,8
 

0,2
6 

0-88 
3 
90
0 

327,6
 

0,4
6 

0-58 6 
90
0 

518,4
 

0,2
6 

0-88 
4 
00
0 

332,2
 

0,4
5 

0-59 7 
00
0 

521,0
 

0,2
5 

0-89 
4 
10
0 

336,7
 

0,4
5 

0-60 7 
10
0 

523,5
 

0,2
5 

0-90 
4 
20
0 

341,2
 

0,4
5 

0-61 7 
20
0 

526,0
 

0,2
3 

0-91 
4 
30
0 

345,7
 

0,4
4 

0-63 7 
30
0 

528,3
 

0,2
3 

0-91 
4 
40
0 

350,1
 

0,4
3 

0-64 7 
40
0 

530,6
 

0,2
2 

0-92 
4 
50
0 

354,4
 

0,4
2 

0-65 7 
50
0 

532,8
 

0,2
1 

0-92 
4 
60
0 

358,6
 

0,4
2 

0-66 7 
60
0 

534,9
 

0,2
0 

0-93 
4 
70
0 

402,8
 

0,4
2 

0-67 7 
70
0 

536,9
 

0,2
0 

0-94 
4 
80
0 

407,0
 

0,4
1 

0-69 7 
80
0 

538,9
 

0,2
0 

0-94 
4 
90
0 

411,1
 

0,4
0 

0-70 7 
90
0 

540,7
 

0,1
8 

0-95 
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Додаток 8 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
Сил України 
(пункт 1.2, підрозділу 1, глави VI) 

 

 
КАРТКА 

топогеодезичної прив’язки КСП 3-ї батареї (варіант) 
Карта М-35-03-Б, видання 1997 р.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Координати КСП визначені за картою 1:50 000полярним способом від контурної 
точки пункт ДГМ з висотою 170,5 (6545). 

Дирекційні кути орієнтирних напрямів визначені з використанням магнітної 
стрілки бусолі (№ 4538); Am  = –0-49. 

 
Командир взводу управління 
лейтенант   / .Г. ВАСИЛЬЦОВ / 
14.40 14.07.2017 р. 

Ор.1- окреме дерево 
α=40-72 

  

 

Ор.2 - труба 
α=24-82 

 

КСП 3-ї батр. 
х=65452 
у=45594 
H=167м  . 

 

Ор.3 (нічний)- віха 
α=36-51 

 

α=19-56 

170,5  КТ  х=65334 
           у=45821 
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Продовження додатка 8 
 

КАРТКА 
топогеодезичної прив’язки ВП 3-ї батареї (варіант) 

Карта М-35-03-Б, видання 1997 р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Координати ВП визначені за картою 1:50 000 полярним способом від 
контурної точки пункт ДГМ з висотою 170,5 (6545). 

Дирекційні кути орієнтирних напрямів визначені з використанням магнітної 
стрілки бусолі (№ 4538); Am = –0-49. 

 
 

Командир взводу управління 
лейтенант   /Г. ВАСИЛЬЦОВ/ 
14.40 14.07.2017 р. 

Осн. ТН – хрест 
на дереві 
Кут.22-64  

Зап.ТН – труба 
Кут. 41-34  

 

α =49-56 

ОН  

 
α=14-24 

Ор.2  

170,5  

ВП 3-ї батр. 
      х=65452 
      у=45594 
H=167м. 

αОН= 2-00 

α=48-72 

КТ х=65334 
у=45821 

 

 

Ор.1  
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Продовження додатка 8 
 

КАРТКА 
топогеодезичної прив’язки стартової позиції ракетної батареї (варіант) 

 
Корінець картки топогеодезичної прив’язки стартової позиції 

 
ПР №__1__  Батарея №___1___  СП №___11___ 

 
X 5 654 450 Y 8 650 550 h 130 

АВИХ 179°53´25´´ АОР 295°45´35´´ 
 

Картку отримав: капітан __________ /О. Островський/  
(військове звання, підпис, прізвище) 

 
13 год. 20 хв. 24 жовтня 2018 р. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _лінія відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

КАРТКА 

топогеодезичної прив'язки стартової позиції 

(a)  
ПР №__1__  Батарея №___1___  СП №___11___ 

 
Основний напрям пуску ___270°___  Карта___1:100 000___ 

Абрис 
Найме-
нування 

Значення 
х1000 

км 
х100 
км 

х10 
км 

х1 
км 

х100 
м 

х10 
м Х 5 6 5 4 4 5 

У - 6 5 0 5 5 
h - - - - 1 3 

АВИХ 1 7 9° 5 3´ 3´´ 
АОР 2 9 5° 4 5´ 4´´ 

 
Командир (начальник): л-нт __________ / Г. ВАСИЛЬЦОВ/  

(військове звання, підпис, ініцали та прізвище) 
 
Дата: 14.40 14.07.2017 р. 
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Продовження додатка 8 
 

КАРТКА 
топогеодезичної прив’язки стартової позиції реактивної батареї (варіант) 

 
Корінець картки топогеодезичної прив’язки стартової позиції 

 
ПР №__1__ Батарея №__1__ СП №__11__  Карта 1:50 000 

 
Картку отримав: 
ка пітан __________ /І. Шевчук/  
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 
“13” год. “20” хв. “24” жовтня 2018 р. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _лінія відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

КАРТКА 
топогеодезичної прив'язки стартової позиції 

 
ПР №__1__ Батарея №__1__ СП №__11__  Карта1:50 000 

 
основний напрям пусків __270°__ 

 К
оординати 

точок 
пуску 

визначені 
за 

допомогою
 

наземної 
навігаційної апаратури топопривязника розімкнутим марш

рутом 
від контурних точок карти масш

табу 1:50000. 
О

рієнтирні напрями визначені гіроскопічним способом. 
 Час: початку___________, закінчення_______________ привязки. 
 К

артку отримав: капіт
ан __________ /Л

ещ
ук/  

(військове звання, підпис, прізвищ
е) 

“13” год. “20” хв. “21” ж
овтня 2017 р. 

γ = 
В

 = 
α c П

А
Б Н

Р ЗТН
 

α c П
А

Б Н
Р ТН

 
α c П

А
Б К

Б ЗТН
  

α c П
А

Б К
Б ТН

 
К

ут ТН зап 
К

ут ТН осн 
α c П

А
Б К

Б Н
Р  

Y
С

П  в суміж
ній зоні = 

Х
С

П  в суміж
ній зоні = 

Н
С

П  = 
Y

С
П

 = 
Х

С
П  = Н

айменування 

О
сновний напрям пусків α

О
Н

 __________ 

П
Р №

__ Батарея №
__ С

П
 №

__ К
арта М

 1:________ 

К
артка топогеодезичної прив’язки стартової позиції 

  
       

     
1 БМ

 

 
 

       
     

2БМ
 

  
       

     
3 БМ

 

  
       

     
4 БМ

 

А
БРИ

С 

 

ХСП 5 654 500 
YСП 8 650 555 
HСП 130 
αон 45 -00 
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Додаток 9 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
сил України 
(пункт 6.3, підрозділу 6, глави VI) 

 
КАРТКА  

контролю топогеодезичної прив’язки вп 1 адн 
 

Район розгортання: № 2     ОН  = 24-00 

Найменування 
точок Дані 

Координати Висота Дирекційний 
кут з точки 

стояння ПАБ 
на орієнтир 

КутОСН x y h 

ВП-1 
контролю 
батареї 
поправка 

30325 
30275 
+25 

19385 
19325 
+30 

100 
100 
0 

25-73 
25-70 
+0-03 

 

ВП-2 
контролю 
батареї 
поправка 

29990 
29920 
+35 

19775 
19715 

-30 

104 
100 
+2 

 
6-39 
6-40 
-0-01 

ВП-3 
контролю 
батареї 
поправка 

30965 
30935 
+15 

20180 
20200 

-10 

110 
115 
-2 

 
55-39 
55-37 
+0-02 

 
Контроль координат здійснювався за допомогою наземної навігаційної 

апаратури топоприв'язника від контурних точок карти масштабу 1:50000 при 
довжині маршруту до 3-х км, орієнтування – гірокомпасом. 

 
15.00 14.07.17.      Командир відділення 

сержант  / Г. ВАСИЛЬЦОВ/ 
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Додаток 10 
до Тимчасового керівництва з бойової 
роботи топогеодезичних підрозділів 
ракетних військ і артилерії Збройних 
сил України 
(пункт 6.4., підрозділу 6, глави VI) 

 

СПИСОК 
координат позицій (пунктів, постів) 

 
Район (рубіж) розгортання: 1/7 ап     ОН  = 24-00 
 

Найменування точок 
(ВП, СП, позицій, 
пунктів, постів) 

Координати 
h 

Дирекційні кути (кутоміри) 

x у т. №1 (основна) т. №2 (запасна) 

ВП-1 43762 29245 120 Пр. зріз окр. буд. 
Кут = 52-60 

Окр. дерево 
Кут = 4-42 

ВП-2 42815 29078 120 Шпиль на трубі 
Кут = 58-21 

Віха 
Кут = 8-00 

ВП-3 42727 28017 120 Пункт ГМ 
Кут = 56-72 

Водонап. башта 
Кут = 8-12 

КСП адн 
(лівий СП) 41483 30450 160 Вітряк (3831) 

α = 29-26 
Труба (3831) 

α = 33-24 
КСП 1 батр 
(правий СП) 41100 29632 150 Вітряк (3831) 

α = 28-17 
База = 903 м 

αБ = 10-82 

КСП 2 батр 41320 30110 160 Вітряк (3831) 
α = 29-03 

Труба (3831) 
α = 33-08 

КСП 3 батр 41762 31920 160 Вітряк (3831) 
α = 30-37 

Труба (3831) 
α = 34-49 

 

Командир взводу                                                                                
Картку отримав: 
Лейтенант                                     /Г. Васильцов/ 
15.00 24.10.18 р. 

__________________________ 
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

__________________________ 
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

__________________________ 
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

__________________________ 
(військове звання, підпис, ініціали та прізвище) 

 
 

Контроль координат здійснювався за допомогою наземної навігаційної 
апаратури топоприв'язника від контурних точок карти масштабу 1:50000 при 
довжині маршруту до 3-х км, орієнтування – гірокомпасом. 

 
15.00 29.11.17 р.      Командир відділення 

сержант  /Г. ВАСИЛЬЦОВ/ 
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ДЛЯ ЗАМІТОК  
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ДЛЯ ЗАМІТОК  
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