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РЕФЕРАТ

     ПАЛЬОК Тетяна Анатоліївна
Тема: «Удосконалення методів геодезичних вишукувань у багатоступеневих
мережах».
    Обсяг роботи: кількість сторінок – 72; кількість рисунків – 14, кількість
таблиць – 9, кількість джерел – 29.
    Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків.
     У вступі наведені актуальність роботи, наукова новизна, практична
цінність.
    У першому розділі проведений аналіз нормативно-правової бази
проведення земельно-кадастрових робіт та їх геодезичного забезпечення.
Розглянуті попередні дослідження за темою роботи.
    У другому розділі розглянуті загальні відомості про вимірювання та їх
похибки, поняття про істинне значення вимірюваної фізичної величини і
похибки вимірювань, основні відомості про події, імовірності й випадкові
величини, закони розподілу випадкових величин і помилки контролю.
    У третьому розділі розглянуті мережі різних ступенів.
   Четвертий розділ присвячений нормуванню точності вимірювань у
багатоступеневих геодезичних мережах.
    У п’ятому розділі проведений розрахунок точності планового
геодезичного обґрунтування.
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