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Програма дисциплін
Фотограмметрія та дистанційне зондування
Знімок - як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки.
Масштаби зображень. Системи координат, що використовуються в фотограмметрії.
Зв'язок координат між знімком та місцевістю. Геометричні спотворення зображень.
Поздовжній та поперечний паралакси. Визначення координат точок об’єкта за
стереозображеннями. Визначення перевищень точок місцевості за різницями
поздовжніх паралаксів. Знімальні системи та їх можливості. Класифікація знімальних
систем. Аерофотоапарати. Аерофотоматеріали. Розрізнювальна здатність
аерофотоматеріалів та аерофотосистем. Аналоговий та цифровий методи
опрацювання аерокосмічних зображень. Спостереження та вимірювання цифрових
зображень. Аналітичне розв’язання основних фотограмметричних задач.
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Геоінформаційні системи і бази даних
Поняття про геоінформаційні системи. Функціональні можливості та структура
географічних інформаційних систем. Джерела геопросторових даних у
геоінформаційних системах. Моделі просторових даних у ГІС. Моделювання
поверхонь. Структури баз даних для керування даними. Картографічне моделювання.
Тематичне картографування. Методика та сфери застосування оверлейного,
мережевого та спеціалізованого аналізу. Топографо-геодезичне та картографічне
забезпечення робіт пов’язаних з геоінформаційними системами та технологіями.
Організація баз даних в системах просторової локалізації даних. Організація вибірки
із застосуванням мови SQL.
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Геодезія та топографія
Поняття про форму і розміри Землі. Топографічні карти. Орієнтування ліній. Рельєф
місцевості. Лінійні вимірювання. Кутові вимірювання. Польові та камеральні роботи
в горзонтальному зніманні. Геометричне нівелювання . Нівелювання траси.
Тахеометричне знімання. Польові та камеральні роботи в тахеометричному зніманні.
Геометричне нівелювання ІІІ і ІУ класів. Планові і висотні мережі згущення.
Полігонометричні ходи. Кутові та лінійні вимірювання в полігонометрії. Електронне
топографічне знімання.
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Математичне опрацювання геодезичних вимірювань
Елементи теорії похибок вимірювань.
Предмет і задачі теорії похибок вимірювань. Вимірювання та їх класифікація.
Похибки вимірювань і поправки до їх результату. Класифікація похибок вимірювань.
Критерії для оцінки точності результатів вимірювань. Середні квадратичні похибки
функцій виміряних величин. Математична обробка результатів рівноточних
вимірювань. Ваги нерівноточних вимірювань. Середня квадратична похибка одиниці
ваги. Ваги функцій виміряних величин. Математична обробка результатів
нерівноточних вимірювань.
Елементи теорії ймовірностей.
Основні поняття теорії ймовірностей. Теореми теорії ймовірностей. Випадкові
величини та їх ймовірнісні характеристики. Деякі закони розподілу випадкових
величин. Системи випадкових величин. Граничні теореми теорії ймовірностей.
Елементи математичної статистики.
Статистичні (варіаційні) ряди та їх характеристики. Графічні методи зображення
статистичного матеріалу. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Точні розподіли
деяких вибіркових характеристик. Оцінки параметрів розподілу за малими вибірками.
Довірчі інтервали. Статистична перевірка гіпотез.
Методи зрівноважування багатьох виміряних величин.
Суть задачі зрівноважування декількох виміряних величин. Основи
параметричного методу зрівноважування. Матричне подання параметричного методу
зрівноважування. Деякі методи розв’язування нормальних систем лінійних
алгебраїчних рівнянь. Оцінка точності результатів зрівноважування параметричним
методом. Основи корелатного методу зрівноважування. Оцінка точності результатів
зрівноважування корелатним методом. Види геометричних умов, що виникають в
геодезичних мережах. Рівняння поправок у геодезичних мережах при використанні
корелатного методу зрівноважування. Рівняння поправок у геодезичних мережах при
використанні параметричного методу зрівноважування.
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