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 Учебната практика по геодезия със студентите от Хидротеническия факултет се провежда 
през летния семестър, по график, утвърден от Академичния съвет на УАСГ. Тя има за цел да се 
затвърдят теоретичните знания на студентите и да се създадат практически умения за работа с 
геодезически инструменти при решаване на различни практически задачи, възникващи в процеса на 
проектирането, строителството и експлоатацията на хидротехнически обекти и съоръжения. 
Въпросите се разглеждат в тяхната технологична и систематична последователност, съобразена с 
конкретното задание. 
 През времето, определено за учебна практика, студентите извършват необходимите 
геодезични работи по изработването на топографски план в М 1:500 на подходящ обект (с наличие 
на хидротехнически обект и/или съоръжение), както и допълнителни измервания и изчисления. 
 Ръководената от всеки преподавател група се разделя на подгрупи от по 4 – 6 студенти за 
извършване на полската работа на самостоятелен обект за всяка подгрупа. Всяка от тях си избира 
отговорник, който следи за получаването на необходимите инструменти и пособия от геодезичния 
склад. Цялата подгрупа е длъжна да се грижи за тяхното съхранение, внимателно да работи с тях по 
време на практиката и отговаря солидарно за евентуални повреди и загуби. 
 Канцеларските работи (изчисления и оформяне на материалите) се извършват самостоятелно 
от всеки студент с индивидуални изходни данни, в учебните зали и лаборатории на Университета. 
 Учебната практика е продължение на учебния процес, поради което присъствието на 
студентите е задължително. Ръководителят на практиката организира и контролира ежедневно и по 
етапи работата на подгрупите, следи всеки студент да участвува активно в различните дейности, като 
осигурява циклично заменяне на изпълнителите. В последните дни на полската работа се извършва 
полска проверка на извършените измервания, а след това се провежда и защита на практиката. 
Студентите се допускат до защита на практиката след като са изпълнили своите задължения към 
Геодезичния склад. 

По време на практиката студентите подготвят и оформят материали, които представят на 
ръководителя при защитата й. Тя се провежда в последния работен ден и включва изпит върху 
извършените работи – теоретична постановка и практическа реализация. 
 В съответствие с учебния план на специалностите ХС и ВК, учебната практика по Геодезия 
има продължителност 6 работни дни (включително и събота). Това време се разпределя, както следва: 
 1. Полска работа - 3 дни 
 2. Канцеларска работа – 3 дни. 
 

Съдържание на учебната практика 
 1. Създаване на работната геодезична основа – 1 ден. 
 Работната геодезична основа се създава чрез затворен полигонов ход от 3-4 точки, който да 
обхваща обекта. Ситуацията трябва да включва, освен поне един имот и сграда или жилищен блок с 
прилежащите към него улици и алеи, и подходящ хидротехнически обект и/или съоръжение 
съобразно характера на всяка от двете специалности. 



 

 Точките от геодезическата основа се избират на места, където могат да се запазят за дълго 
време и да не бъдат унищожени при извършване на други строителни дейности. Всички 
новоопределени точки от основата се стабилизират с дървени колчета и се реперират. Изчертава се 
окомерна схема на мрежата. 
 Ъгловите измервания се извършват с теодолит с директна точност на отчитане 10 mgon в един 
гирус. Сумират се ъглите в затворения полигон, като несвръзката не трябва да надвишава: 

ƒβ  ДОП      =15mgon n , 
където n e броят на участващите ъгли. 
 За тригонометричната нивелация едновременно с хоризонталните ъгли се измерват и 
зенитните ъгли. Височините на инструмента и на сигнала се измерват с точност до 5mm. 
 Дължините на полигоновите страни се измерват двукратно с ролетка или със светлодалекомер. 
Те не трябва да бъдат по къси от 30 и по дълги от 150 m. Допустимите разлики от двойните 
измервания с ролетка са: 
 А/ при терен с наклон до 4% и благоприятни условия на работа – 1/3000 от дължината; 
 В/ при терен с наклон от 4% до 8% и средно благоприятни условия на работа – 1/2000 от 
дължината; 
 С/ при терен с наклон над 8% и неблагоприятни условия на работа – 1/1500 от дължината 
 Ако измерванията са направени със светлодалекомер разликите трябва да бъдат в съответствие 
с израза: 

Δ s=( a+bS ) mm, ][km

където  a≤10mm  и b≤5mm./km. 
 Височините на точките от снимачната основа се определят чрез геометрична нивелация. 
 Геометричната нивелация се извършва с технически нивелири със средна точност, като 
ходовете се нивелират двукратно. 
 Дължините на визурите не трябва да са по големи от 80 m. Получените несвръзки ƒh трябва да 
бъдат по–малки от: 

ƒh доп =(30 ][ ][kmL ) mm, 

където L е дължината на хода в километри. 
 При тригонометричната нивелация разликите между двукратно измерените превишения Δ h 
не трябва да надвишават стойностите определяни от израза. 

dh=(0.04
100

][mD
)m, 

където D е хоризонталното разстояние между  точките. 
 Всички измервания се записват в съответните карнети. 
 Ако се работи с тотална станция, данните се регистрират в паметта на инструмента и 
впоследствие се разтоварват на компютър и се обработват. 
 След измерването на полигоновите ъгли и дължини за план в М 1:500 се изработва схема на 
мрежата в М 1:500 или по-дребен мащаб. 
 Изчертава се и схема на височинната РГО в мащаба на схемата на полигона, като нивелачните 
ходове се обозначават със син цвят - за геометричната и със зелен цвят - за тригонометричната 
нивелация. 
 
 2. Тахиметрична снимка на подробностите и различни геодезични определения – 2 дни 
 Тахиметричната снимка се извършва с обикновен, с диаграмен или с електронен тахиметър. 
Всяка подгрупа самостоятелно заснима подробностите на обекта. Преди започването на снимката се 
подготвя ръчна скица (кроки) в мащаба на плана или в по-едър мащаб. 
 Ситуацията и релефът да се заснимат по полярен метод, като от една от полигоновите 
страни снимката на прилежащата към нея ситуация се извърши и по ортогонален метод. След 
обработката на снимката да се изчертае топографски план в М1:500. Изчисляват се правоъгълните 
координати на контурните точки на имота, сградата и съоръжението, въз основа на които да се 
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определят аналитично техните хоризонтални размери, площи и височини. Някои от разстоянията да 
се измерят директно с ролетка и се съпоставят с изчислените им стойности. Въз основа на готовия 
план да се изготвят надлъжен и напречни профили по оста на съоръжението. 
 Инструментът се центрира и хоризонтира над всяка точка от работната основа и се извършват 
необходимите измервания в зависимост от типа на тахиметъра. Те се записват в съответния карнет, 
като в началото и в края на измерванията се визира към съседна полигонова или характерна 
(контролна) точка. Отчетите по хоризонталния кръг към контролната точка не трябва да се различават 
с повече от 50mgon. 
 Измерват се контролни разстояния по контурите на сградата. 
 Максималните разстояния между подробните точки не трябва да са по-големи от 30 m. 
Минималните разстояния се съобразяват с мащаба на плана и с релефа на терена. 
 Номерацията на подробните точки е възходяща и непрекъсната за целия обект. Броят на 
подробните точки от снимката трябва да бъде минимум 100. Ако теренът е силно пресечен и 
разнообразен, гъстотата може да бъде и по-голяма. 
 След завършване на снимката се обработват и оформят всички карнети, схеми и скици. 
 
 3. Обработка на измерванията, изработване на плана и защита – 3 дни. 
 Всеки студент изчертава всички схеми и скици и преписва или копира карнетите на 
подгрупата, в която участвува. Ръководителят на практиката задава индивидуални данни за изходните 
точки и репери на всеки студент и той самостоятелно изчислява координатите и котите на точките от 
работната геодезична основа. 
 Тахиметричните карнети се разпределят между студентите от групата и се изчисляват 
двукратно до графата “кота на хоризонта”, след което всеки студент изчислява котите на точките със 
собствените си данни. За всяка станция се прави проверка на котата на хоризонта. 
 Данните могат да се обработят и с компютър, като тахиметричният карнет се редактира в 
зависимост от обработващата програма. 
 Подходящо е плановите листове да бъдат с размери А3. Рамковото оформление е в зависимост 
от големината на обекта. 
 Работната геодезическа мрежа може да се изчертае автоматизирано. 
 Нанасянето на подробните точки се извършва ръчно, с помощта на полукръгов транспортир и 
мащабна линия. 
 Релефът на терена се изобразява чрез хоризонтали при подходящо избрана височина на 
сечението на хоризонталите, като интерполацията се извършва с палетка. 
 Планът се оформя ръчно със съответната цифрова и текстова информация и условни знаци. 
 Ако снимката е извършена с електронен тахиметър, целият процес може да се автоматизира. 
В този случай в обяснителната записка се описва алгоритъма на програмата и етапите на решение. 
 Изчисленията на координатите на граничните точки на имота и сградата и измерените 
контролни дължини се отразяват в обяснителната записка. 
 

Защита на практиката 
 За да защити успешно, студентът трябва да е участвал активно в полската и канцеларска 
работи по време на практиката и да е подготвил и представил следните материали, подредени в папка: 

1.  Папка; 
 Съдържание: 
 2. Задание; 
 3. Обяснителна записка; 
 4. Схема на плановата РГО в подходящ мащаб; 
 5. Схема на височинната РГО  в подходящ мащаб; 
 6. Ъглов карнет за хоризонтални и вертикални ъгли или редактирана разпечатка на 
     данните от електронния карнет; 
 7. Дължинни карнети; 
 8. Нивелачни карнети от геометрична нивелация; 
 9. Тахиметрични карнети; 
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 10. Изчисления на координати и височини на точките от РГО; 
 11. Ръчна скица /кроки/ на полярната снимка в М 1:1000; 
 12. Топографски план в М 1:500; 
 14. Допълнителни изчисления на координати, височини, размери и площи; 
 15. Профили. 
 Оценката за учебната практика се определя въз основа на участие на студента в 
измерванията и тяхното качеството, верността и оформянето на материалите от папката и получените 
отговори при защитата. Тя се вписва в протокол и в студентската книжка, след което се внася в 
Главната книга на Хидротехническия факултет. Тази оценка е отделен изпит и участвува при 
формиране на успеха за съответната учебна година. 
 
 
 
 София, февруари 2006 г. 
 
 
 
Съставил: 
                                                                                  Р-л катедра 
.............................................        “Геодезия и геоинформатника”: .............................. 
/д-р инж. П.Павлов /                                                      / доц. д-р инж. В. Вълчинов/ 

   Декан на Хидротехн. ф-т: .................................... 
       /проф. д-р инж. Р. Арсов/ 
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