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РЕФЕРАТ

      Татаров Р.В. Тема: «Використання БПЛА для розробки 3D моделей
територій»
Обсяг роботи: сторінок - 76, рисунків - 32, літературних джерел - 43.
       Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку
літератури.
     У вступі обґрунтовано вибір геми роботи, а також визначені новизна і
практична цінність роботи.
      У першому розділі виконано аналіз розвитку, сучасного стану та
очікуваних перспектив картографічної науки і практики.
      Зроблено огляд публікацій вітчизняних та закордонних науковців щодо
перспектив трансформації картографії переважно в тематичну.
      Другий розділ з історичною детальністю присвячений процесу
становлення  безпілотних літальних апаратів, новітнього стану їх використання, 
практичним питанням  економіки технологій на  базі безпілотників.
   



     Звернуто увагу на позитивний розвиток безпілотної техніки і технологій,
насамперед орієнтованих на дистанційне зондування землі.
    Позитивно оцінено темпи впровадження безпілотників в трудомісткі
процеси сільськогосподарського виробництва, зокрема орієнтовані на
оперативний моніторинг стану посівів, зрілості врожаю тощо.
    Третій розділ конкретизовано на особливості безпілотника Phantom 4 Pro,
апарат вражає своєю унікальністю, значними можливостями штучного
інтелекту, певною та доцільною «самостійністю» , а також відносно низькою
ціною і на диво малою масою.
    Четвертий розділ націлений на розробку тривимірних моделей
місцевості, зокрема насаленого пункту та острова на р. Дніпро. Варто
засвідчити, що завдання опанувати наскрізною методикою управління
безпілотником успішно вирішено.
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