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РЕФЕРАТ

     Бушуєв Дмитро Сергійович. Застосування сучасних геодезичних
технологій під час проектування та будівництва цивільних об’єктів міста.
Об’єкт дослідження – цивільні об’єкти міста.
     Мета роботи – аналіз, оцінка та розроблення пропозицій щодо
практичного впровадження традиційних та сучасних геодезичних технологій
під час проектування та будівництва міських цивільних об’єктів та визначення
існуючих проблем завдань інженерної геодезії в Україні.
     У магістерській роботі проаналізовано традиційні геодезичні технології,
що застосовуються під час проектування та будівництва цивільних об’єктів
міста (на прикладі будівництва торговельного комплексу з підземним паркінгом
у м. Кременчуці); визначено нормативні вимоги до точності вимірів під час
проведення геодезичних робіт; досліджено сучасні світові геодезичні
технології, що застосовуються під час проектування та будівництва цивільних
об’єктів міста; визначено основні сучасні проблеми інженерної геодезії;
аналізом наукових праць встановлено загальні методичні підходи до
застосування сучасних геодезичних технологій; виконано порівняльний аналіз
застосування геодезичних методів, моделей, способів та засобів (на прикладі
різних цивільних об’єктів); окреслено перспективи розвитку завдань інженерної
геодезії.

Ключові слова:     геодезичні технології, геодезичне обладнання, інженерна
геодезія, БПЛА, геоінформаційне картографування, ГІС, засоби вимірювань,
ГНСС, 3D-моделювання, інформаційне моделювання.

Key words:    geodesic technologies, geodesic equipment, engineering geodesy,
UAV, geoinformative mapping, GIS, facilities of measuring, GNSS, 3d-design,
informative design.


