




ВСТУП 

1. Мета дисципліни: 
✓ Формування знань з теорії і практики високоточних геодезичних та астрономо-геодезич-
них вимірів на земній поверхні і в космосі з використанням електромагнітних хвиль в ра-
діо- і оптичному діапазонах. 

✓ Вивчення методів виконання топографічних знімальних робіт з використанням сучасних  
технологій, технічних та програмних засобів.  

✓ Вивчення сучасних методів та технічних засобів геодезичного забезпечення земельного 
кадастру, землекористування та моніторингу земель. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Для засвоєння навчальної дисципліни «Радіоелектронна геодезія» студенти повинні во-
лодіти базовими знаннями з математики, фізики, геодезії, топографії, мати уявлення про 
методологію й методику досліджень географічного середовища. Для належного засвоєння 
сучасних методів радіоелектронної геодезії необхідні більш ґрунтовні знання з таких 
розділів фізики, як оптика, електрика, радіоелектроніка, квантова фізика. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  

Навчальна дисципліна «Радіоелектронна геодезія» є базовою для одержання ступеню 
бакалавр галузі знань «19. Архітектура та будівництво» спеціальності «193. Геодезія та зем-
леустрій». При вивченні тем курсу формуються базові знання з теорії і практики високоточ-
них геодезичних вимірів, як на земній поверхні так і в космосі, із використанням електро-
магнітних хвиль в радіо- і оптичному діапазонах. Вивчаються методи виконання польових 
топографічних/кадастрових робіт з використанням сучасних  електронно-цифрових прила-
дів та апаратно-програмних засобів. 

4. Завдання вивчення дисципліни: 

- розкрити студентам зміст курсу «Радіоелектронна геодезія», як наукової дисципліни; 
- ознайомити з основними поняттями радіоелектронної геодезії;  
- навчити вимірювати електричні величини (струм, напругу, частоту, фазу, параметри сиг-
налів, тощо) у вузлах електронних приладів; 

- використовуючи електронні геодезичні прилади (світловіддалеміри, електронні тахеомет-
ри, GNSS-приймачі та ін.), їх програмне забезпечення виконувати вимірювання відстаней, 
кутів, перевищень, визначення координат; 

- навчити основам корекції та обробки даних вимірювань; 
- виявляти порушення у роботі (пошкодження) основних вузлів  (передавачів, приймачів, 
блоків живлення, тощо) електронних геодезичних приладів;  

- навчити правильно застосовувати набуті знання при вивченні, дослідженні та картографу-
ванні різноманітних явищ та об’єктів земної поверхні; 

- дати перспективний аналіз подальших напрямків розвитку автоматизованих та автоматич-
них методів радіогеодезичних вимірювань. 

5. Компетенції, якими має оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни 

1. здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, принципів, техноло-
гій і методик в галузі геодезії і землеустрою (ФК-1) 

2. здатність виконувати професійні обов’язки в галузі геодезії і землеустрою (ФК-4) 
3. здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення професійної 



діяльності в галузі геодезії і землеустрою (ФК-5) 
4. здатність проводити польові, дистанційні і камеральні дослідження в галузі геодезії та 
землеустрою (ФК-6) 

5. здатність вміти використовувати сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне та 
фотограмметричне програмне забезпечення та обладнання (ФК-7) 

6. здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та аналізувати геопросторові 
дані у польових та камеральних умовах (ФК-8) 

7. здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на теоретичній основі з 
метою синтезування нових знань у сфері геодезії та землеустрою (ФК-9) 

8. здатність розробляти проекти і програми, організовувати та планувати польові роботи, 
готувати технічні звіти та оформлювати результати польових, камеральних та дистан-
ційних досліджень в геодезії та землеустрої (ФК-10) 

9. здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та земле-
устрою у відповідності до спеціалізації (ФК-11) 

6. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми 
(та / або 
методи і 
технології) 
викладанн

я і 
навчання

Методи 
оцінювання 

та 
пороговий 
критерій 
оцінювання

1 
(за 

необхідності)

Відсоток 
у 

підсумко
вій 

оцінці з 
дисциплі
ни

Ко
д

Результат навчання

1.1 Визначення радіоелектронної геодезії як науки, її 
роль в геодезії,  картографії та землеустрої. 
Ретроспектива розвитку радіоелектронної геодезії. 

лекція

тест, бліц 
опитуванн

до 10%

1.2 Одиниці вимірювання довжини, часу. Швидкість 
розповсюдження електромагнітних коливань у 
вакуумі. Швидкість електромагнітного 
випромінювання в реальній атмосфері. Одиниці 
вимірювання температури, тиску і вологості. 
Визначення показника заломлення для світлових 
хвиль. Визначення показника заломлення для 
радіохвиль. Середньо інтегральний показник 
заломлення.

лекція
до 10%

1.3 Загальні принципи вимірювання відстані з 
використанням  електромагнітних хвиль.  
Електромагнітні коливання і хвилі: основні поняття 
та визначення. Перетворення частот. Модуляція і 
демодуляція. Розповсюдження електромагнітних 
хвиль. Фізична основа  радіоелектронних методів 
вимірювання. Класифікація методів вимірювання.

лекція, 
лаборатор

не 
заняття

до 10%

1.4 Вирішення неоднозначності у віддалемірах зі 
змінною частотою модуляції. Вирішення 
неоднозначності у віддалемірах з фіксованими 
частотами модуляції. Точність фазового методу. 
Частотний метод. Інтерференційний метод. Загальні 
принципи інтерферометрії. Нестаціонарна 
інтерференція.

лекція, 
лаборатор

не 
заняття

до 10%



7.
7.

7. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, які не входять до блоків спеціалізації) 

1.5 Принципову будову віддалемірів оптичного 
діапазону. 
Джерела випромінювання. Модуляція оптичного 
випромінювання. Прийом оптичного 
випромінювання.  Фазові вимірювання на частоті 
модуляції. Фазові вимірювання на низькій частоті.  
Технічні засоби фазових вимірювань. Класифікація, 
технічні характеристики світловіддалемірів. Точність 
фазових світловіддалемірів. Метрологічні 
дослідження світловіддалемірів. Електронні 
тахеометри. 

лекція, 
лаборато
рне 

заняття

тест, бліц 
опитуванн

я, 
виконання 
творчих 
аналітичн

о- 
розрахунк
ових 
робіт, 

презентац
ія, 

дискурс. 
екзамен

до 10%

1.6 Віддалеміри радіодіапазону. Генератори несучих 
коливань. Випромінювання і прийом НВЧ коливань. 
Геодезичні віддалеміри для наземних вимірювань. 
Вирішення неоднозначності у радіовіддалемірах.  
Точність фазових радіовіддалемірів.

лекція, 
лаборато
рне 

заняття

до 10%

1.7 Складові та принцип формування і функціонування  
Глобальних Супутникових Систем Позиціювання 
(GNSS). Класифікацію приймачів GNSS. Методи 
спостережень та визначення місцеположення, 
точність GNSS-позиціювання.

лекція, 
лаборато
рне 

заняття

до 10%

2.1 Використовуючи світловіддалемір СТ-5 
виконувати високоточні вимірювання довжин 
ліній з врахуванням  параметрів  навколишнього 
середовища.

лаборато
рне 

заняття

опитування, 
виконання 
завдань  

аналітично- 
розрахункових 

робіт

до 20%

2.2 Використовуючи електронний тахеометр 
виконувати необхідні налаштування та 
проводити геодезичні вимірюванні з 
використанням різноманітних режимів приладу.

лаборато
рне 

заняття

2.3 Використовуючи  GNSS-приймачі вміти 
аргументовано планувати роботу, вибирати режими 
супутниково-наземних спостережень та, з 
використанням спеціалізованого програмного 
забезпечення, здійснювати пост обробку отриманих 
даних.

лаборато
рне 

заняття

3.1 Демонструвати навички ефективної 
міжособистісної взаємодії та командної роботи

лаборатор
не 

заняття
опитування

до 10%

4.1 Демонструвати здатність вчитися і бути сучасно 
навченим

лаборатор
не 

заняття 
доповідь, 
дискурс

бліц 
опитування

4.2 Демонструвати прагнення до збереження 
навколишнього середовища, діяти професійно, 
безпечно та толерантно, у складних форс-
мажорних обставинах, в різних природних, 
соціально-економічних та етнокультурних 
умовах, зберігаючи природне та культурне 
різноманіття географічного середовища

доповідь, 
дискурс

бліц 
опитування



8.
8.

8.Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання визна-
чається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час PBL (ціль, мету, зав-
дання, результати та порядок проведення див. Навчально-методичний комплекс з даної дисципліни) 
– презентації та захисту дослідження кон’юнктури міжнародного ринку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на на-
лежному рівні така: 

✓ результати навчання – 1.1 – 1.7 (знання)   – до 10% за кожен; 
✓ результати навчання – 2.1 -  2.3 (вміння)  -  до 20%; 
✓ результати навчання – 3 (комунікація), 4 (комунікація, автономність та відповідальність)

  -  до 10% 

8.1. Організація оцінювання. 
У курсі передбачено 2 модуля (4 семестр). Заняття проводяться у вигляді лекцій, лаборатор-

них занять, передбачено самостійне виконання індивідуальних завдань (за вибором студента). За-
вершується дисципліна – екзаменом. 

Результати навчання 
дисципліни (код)  

Програмні результати  
навчання (назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

4.
1

4.
2

ПРН 2. Знати теоретичні основи геодезії, вищої та 
інженерної геодезії, топографічного і тематичного 
картографування, складання та оновлення карт, 
дистанційного зондування Землі та фотограмметрії, 
землеустрою, оцінювання нерухомості і земельного 
кадастру

+ + + + + +

ПРН 4. Застосовувати методи і технології створення 
державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно-
геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, 
топографо-геодезичних вимірювань для вишукування, 
проектування, зведення і експлуатації інженерних споруд, 
громадських, промислових та сільськогосподарських 
комплексів з використанням сучасних наземних і 
аерокосмічних методів

+ +

ПРН 6. Використовувати геодезичне і фотограмметричне 
обладнання і технології, методи математичного 
оброблення геодезичних і фотограмметричних вимірювань

+ + +

ПРН 9. Обробляти результати геодезичних вимірювань, 
топографічних і кадастрових знімань, з використанням 
геоінформаційних технологій та комп’ютерних 
програмних засобів і системи керування базами даних

+ + +

ПРН 10. Володіти технологіями і методиками 
планування і виконання геодезичних, топографічних і 
кадастрових знімань та комп’ютерного оброблення 
результатів знімань в геоінформаційних системах

+ + + +

ПРН 12.Володіти методами організації топографо-
геодезичного і землевпорядного виробництва від польових 
вимірювань до менеджменту та реалізації топографічної 
та землевпорядної продукції на основі використання знань 
з основ законодавства і управління виробництвом

+ + + +



Упродовж семестру,  після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмо-
ві контрольні роботи із відкритими запитаннями. Для визначення рівня досягнення резуль-
татів навчання, передбачених пунктами 2 та 3 студенти під час PBL презентують резуль-
тати свого кон’юнктурного дослідження та демонструють набуті навички. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 
від максимально можливої кількості балів) проводиться заключна семестрова контрольна робота, 
максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100 – 
бальною шкалою). 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 
60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, передба-
чені пунктами 2 та 3 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня (не менше 10, 15 та 
5 балів відповідно). 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені 
- 40 балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% макси-
мальної кількості балів, відведених на екзамен). 

Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум – 20 балів до складання екзамену не допускаються. Рекомендований мінімум для до-
пуску до екзамену – 38 балів. 

8.2 Організація оцінювання: 
Впродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, включаючи і самостій-

ну роботу та виконання індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання формуються Case 
study за однією із обраних тем, чи курсу в цілому.  Термін виконання –20 діб від отримання зав-
дання. Захист результатів  досліджень студентів здійснюється впродовж семестру і завер-
шується за тиждень до сесії. 

За лабораторні роботи, подані не в зазначений термін, відмінусовується по 2 бали за 
кожен день прострочки. 

Шкала відповідності 

9.НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Виконання 
індивідуальних 
(дослідницько-
аналітичних) робіт

Презентація (Оцінюється: 1. Змістовна 
частина. 

2.Мультимедійна складова та 
3.Демонстрація) дослідницько-аналітичної 
роботи

30 15

Кейси 20 10

Відмінно / Excellent 90-100

Добре / Good 75-89

Задовільно / 
Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail 0-59



Вивчення дисципліни включає вивчення теорії та практичну підготовку. Остання по-
лягає у виконанні лабораторних та індивідуальних завдань самостійної підготовки.  

Розподіл часу за окремими темами наведено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Тематичний план лекцій і практичних занять  

Всього – 90 год.  
З них: 

лекцій – 14 год.  
лабораторних занять – 28 год. (на одну підгрупу) 
самостійна робота – 46 год.  
консультацій - 2 год.  
підсумковий контроль (іспит) - 1 год. 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ ЗА ТЕМАМИ 
Змістовий модуль 1 – [1; 2; 3; 4; 5]. 

Тема 1. Вступ. Призначення та зміст курсу. 
Лекція 1. Вступ. Призначення та зміст курсу. Історія розвитку радіогеодезичних вимірю-

вань. Зв`язок Радіоелектроніки в геодезії з іншими розділами науки та техніки. 
Практична робота №1. Вивчення будови світловіддалеміра СТ-5 – 2 год. 
Література: [1].   

№ 
лек

Тема лекції Кількість годин
Лекції Лабор. Сам. Інші

Змістовий модуль 1
1 Вступ. Призначення та зміст курсу 2 2 4

2
Визначення одиниць вимірювання 
довжини,часу, швидкості розповсюдження 
електромагнітних коливань.

2 2 6

3 Розповсюдження електромагнітних 
коливань

2 2 6
Модульна контрольна робота 1

Змістовий модуль 2

4 Загальні принципи вимірювання відстані з 
використанням електромагнітних хвиль

2 4 6

5 Теорія і практика лінійних вимірювань в 
оптичному діапазоні

2 6 8

6 Теорія і практика лінійних вимірювань в 
радіодіапазоні 

2 6 8

7 Глобальна супутникова система 
позиціювання GPS-Navstar

2 6 8

Модульна контрольна робота 2
Консультації 2

Іспит 1
ВСЬОГО 14 28 46 4



Тема 2. Визначення одиниць вимірювання довжини, часу, швидкості розповсюджен-
ня електромагнітних коливань. 

Лекція 2. Визначення одиниць вимірювання довжини, часу, швидкості, швидкість розпо-
всюдження електромагнітних коливань у вакуумі,  швидкість електромагнітного випроміню-
вання в реальній атмосфері, одиниці вимірювання температури, тиску і вологості, визначення 
показника заломлення для світлових хвиль і радіохвиль, середньо інтегральний показник за-
ломлення. 
Практична робота №2. Вимірювання дистанцій світловіддалеміром СТ-5 – 2 год. 
Література: [1].   

Тема 3. Розповсюдження електромагнітних коливань. 
Лекція 3. Природа та характер електромагнітних випромінювань та особливості їх вико-

ристання. Особливості проходження електромагнітного випромінювання крізь атмосферу 
Землі. Електромагнітні коливання і хвилі, основні поняття та визначення, перетворення ча-
стот, модуляція і демодуляція, розповсюдження електромагнітних хвиль. 
Практична робота №3. Вивчення будови електронного тахеометра типу Sokkia 

SET330RK – 2 год. 
Література: [1]. 

Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1. 
1. Історія розвитку електронних вимірювань 
2. Зв`язок Радіоелектроніки з іншими розділами науки та техніки. 
3. Одиниці вимірювання довжини. 
4. Одиниці вимірювання часу. 
5. Одиниці вимірювання швидкості світла. 
6. Одиниці вимірювання тиску. 
7. Одиниці вимірювання температури. 
8. Одиниці вимірювання вологості. 
9. Швидкість електромагнітних коливань у вакуумі 
10.Швидкість електромагнітних коливань в атмосфері. 
11. Визначення показника заломлення для світлових хвиль. 
12. Визначення показника заломлення для радіохвиль. 
13. Особливості проходження електромагнітних хвиль. 
14. перетворення частот. 
15. модуляція і демодуляція. 

Змістовий модуль 2 – [1; 2; 3; 4; 5]. 
Тема 4. Загальні принципи вимірювання відстані з використанням  електромагнітних 

хвиль. 
Лекція 4. Фізична основа  радіоелектронних методів вимірювання, класифікація методів 

вимірювання, імпульсний метод, фазовий метод, вирішення неоднозначності у віддалемірах 
із змінною частотою модуляції, вирішення неоднозначності у віддалемірах із фіксованими 
частотами модуляції, точність фазового методу, частотний метод, інтерференційний метод, 
загальні основи віддалемірної інтерферометрії, нестаціонарна інтерференція. 
Практична робота №4 Вимірювання електронним тахеометром Sokkia SET630R – 2 год. 
Література: [1]. 

Тема 5. Теорія і практика лінійних вимірювань в оптичному діапазоні. 
Лекція 5. Джерела випромінювання, загальний принцип дії та основні типи лазерів, твер-

дотілі лазери, газові лазери, напівпровідникові люмінесцентні діоди та лазери, модуляція оп-



тичного випромінювання, модуляція на основі ефекту Керра, модуляція на основі ефекту 
Поккельса, модуляція на основі ефекту Фарадея, акустооптичний модулятор, прийом оптич-
ного випромінювання, оптичні системи світловіддалемірів, оптична фільтрація в приймачах 
випромінювання, фотоемісійні приймачі оптичного випромінювання, фотоприймачі на основі 
внутрішнього фотоефекту, імпульсні лазерні віддалеміри, фазові світловіддалеміри, Фазові 
вимірювання на частоті модуляції, фазові вимірювання на низькій частоті, технічні засоби 
фазових вимірювань, класифікація, технічні характеристики світловіддалемірів, світловідда-
леміри великої дальності, двохвильові світловіддалеміри, світловіддалеміри малої дальності, 
світловіддалеміри високої точності, особливо малі світловіддалеміри, точність фазових світ-
ловіддалемірів, метрологічні дослідження світловіддалемірів, електронні тахеометри, геоде-
зичні інтерферометри оптичного діапазону. 
Практична робота №5. Вивчення будови GNSS-приймача Topcon GRS-1 – 2 год. 
Література: [2,3]. 

Тема 6. Теорія і практика лінійних вимірювань в радіодіапазоні 
 Лекція 6. Генератори несучих коливань, випромінювання і прийом НВЧ коливань, 

геодезичні віддалеміри для наземних вимірювань, фазові співвідношення масштабних частот, 
вирішення неоднозначності в радіовіддалемірах, технічні характеристики радіовіддалемірів, 
точність фазових радіовіддалемірів. 
Практична робота №6. Статичні вимірювання GNSS-приймачами Topcon GRS-1 – 2 год. 
Література: [2,3]. 

Тема 7. Глобальна супутникова система позиціювання GPS - Navstar 
Лекція 7. Загальні принципи побудови радіогеодезичних систем, геометричні прин-

ципи радіогеодезичних систем, вимірювання відстаней методом перетину створу, супутнико-
ві системи позиціювання, глобальна супутникова система позиціювання GPS, приймачі GPS, 
методи спостережень та визначення місцеположення, точність GPS-позиціювання. 
Практична робота №6. Кінематичні вимірювання GPS-приймачем Topcon GRS-1 – 2 год. 
Література: [2,3]. 

Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2. 
1. Класифікація методів вимірювання. 
2. Імпульсний метод. 
3. Фазовий метод. 
4. Вирішення неоднозначності. 
5. Точність фазового методу 
6. Частотний метод. 
7. Інтерференційний метод. 
8. Джерела випромінювання. 
9. Твердотілі лазери. 
10. Газові лазери. 
11. Напівпровідникові лазери. 
12. Модуляція оптичного випромінювання. 
13. Фазові вимірювання на частоті модуляції.  
14. Фазові вимірювання на низькій частоті. 
15. Світловіддалеміри великої дальності. 
16. Метрологічні дослідження світловіддалемірів. 
17. Електронні тахеометри. 
18. Геодезичні інтерферометри оптичного діапазону. 



19. Вирішення неоднозначності в радіовіддалемірах. 
20. Технічні характеристики радіовіддалемірів. 
21. Точність фазових радіовіддалемірів. 
22. Супутникові системи позиціювання. 
23. Глобальна супутникова система позиціювання GPS 
24. Приймачі GPS 
25. Методи спостережень та визначення місцеположення 
26. Точність GPS-позиціювання 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 
1. Визначення одиниць вимірювання швидкості . 
2. Швидкість розповсюдження електромагнітних коливань в вакуумі. 
3. Швидкість електромагнітного випромінювання в реальній атмосфері. 
4. Одиниці вимірювання температури, тиску і вологості. 
5. Визначення показника заломлення для світлових хвиль. 
6. Середньо інтегральний показник заломлення. 
7. Визначення показника заломлення для радіохвиль. 
8. Електромагнітні коливання і хвилі, основні поняття і визначення. 
9. Перетворення частот. 
10. Модуляція і демодуляція. 
11. Розповсюдження електромагнітних хвиль.  
12. Фізична основа  радіоелектронних методів вимірювання 
13. Класифікація методів вимірювання. 
14. Імпульсний метод. 
15. Фазовий метод. 
16. Вирішення неоднозначності в віддалемірах з плавною зміною частоти. 
17. Вирішення неоднозначності в віддалемірах з фіксованими  
18. частоттами модуляції. 
19. Точність фазового методу. 
20. Частотний метод. 
21. Інтерференційний метод. 
22. Загальні основи віддалемірної інтерферометрії. 
23. Нестаціонарна інтерференція. 
24. Джерела випромінювання. 
25. Теплові та газорозрядні джерела випромінювання 
26. Загальний принцип дії та основні типи лазерів. 
27. Твердотілі лазери. 
28. Газові лазери. 
29. Напівпровідникові люмінесцентні діоди та лазери. 
30. Модуляція на основі ефекту Керра. 
31. Модуляція на основі ефекту Поккельса. 
32. Модуляція на основі ефекту Фарадея. 
33. Акустооптичний модулятор. 
34. Приййом оптичного випромінювання. 
35. Оптичні системи світловіддалемірів. 
36. Оптична фільтрація випромінювання. 
37. Фотоемісійні приймачі оптичного випромінювання. 
38. Фотоприймачі на основі внутрішнього фотоефекту. 
39. Імпульсні лазерні віддалеміри. 



40. Фазові світловіддалеміри. 
41. Фазові вимірювання на частоті модуляції.  
42. Фазові вимірювання на низькій частоті.  
43. Технічні засоби фазових вимірювань.  
44. Класифікація світловіддалемірів. 
45. Cвітловіддалеміри великої дальності. 
46. Двохвильові світловіддалеміри. 
47. Cвітловіддалеміри малої дальності. 
48. Світловіддалеміри високої точності. 
49. Точність фазових світловіддалемірів. 
50. Метрологічні дослідження світловіддалемірів. 
51. Електронні тахеометри. 
52. Геодезичні інтерферометри оптичного діапазону. 
53. Генератори несучих коливань. 
54. Випромінювання і прийом НВЧ коливань. 
55. 4.3.Геодезичні віддалеміри для наземних вимірювань. 
56. Фазові співвідношення маштабних частот. 
57. Вирішення неоднозначності в радіовіддалемірах. 
58. Технічні характеристики радіовіддалемірів. 
59. Точність фазових радіовіддалемірів. 
60. Загальні принципи побудови радіогеодезичних систем. 
61. Геометричні принципи радіогеодезичних систем. 
62. Вимірювання відстаней методом перетину створу. 
63. Супутникові системи позиціювання. 
64. Глобальна супутникова система позиціювання GPS. 
65. Приймачі GPS. Методи спостережень та визначення місцеположення. 
66. Точність GPS-позиціювання. 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Організація самостійної роботи студентів здійснюється за допомогою вправ, задач, роз-
рахункових робіт та підготовки рефератів. Вона покликана розвивати у студентів здатність до 
самонавчання та аналітичного мислення. Перелік самостійних завдань вміщено до табл. 3. 

Таблиця 3 
Завдання для самостійної роботи 

№ Назва До якої теми

1 Вивчення способів і одиниць вимірювання температури, тиску, 
вологості, довжини та часу.

2

2 Визначення показника заломлення світлових та радіохвиль. 
Перетворення частот. Модуляція і демодуляція сигналів. 

3, 4

3 Вирішення неоднозначності у віддалемірах із змінною частотою 
модуляції, вирішення неоднозначності у віддалемірах із 
фіксованими частотами модуляції.

5, 6

4 Принципи побудови супутникових радіонавігаційних систем. 
Глобальна супутникова система позиціювання GPS. 
Класифікація приймачів GNSS. Методи спостережень та точність 
визначення місцеположення.
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Теми самостійних завдань зараховуються до поточного рейтингу студента, є обов’язко-
вими для виконання і зараховуються до рейтингу за відповідні лабораторні роботи. 
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