Перелік питань до екзамену
З дисципліни
«Електронні геодезичні прилади»

1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця із землеустрою та
геоінформаційних технологій.
2. Короткі історичні відомості з розвитку електронних геодезичних
приладів.
3. Основні методи вимірювання віддалей.
4. Виключення багатозначності у фазових віддалемірах.
5. Деякі відомості з фізики приземного шару атмосфери.
6. Поняття градієнту, інверсії температури; залежності температури та
вологості повітря від висоти.
7. Швидкість розповсюдження електромагнітних коливань у
атмосфері.
8. Поняття фазової та групової швидкості.
9. Залежність показника заломлення від довжини хвилі. Визначення
показника заломлення повітря і швидкості несучих коливань.
10. Основні вузли світловіддалемірів.
11. Джерела світла та способи його модуляції.
12. Фотоелектронні помножувачі та фотодіоди.
13. Оптичні системи світловіддалемірів.
14. Класифікація світловіддалемірів.
15. Світловіддалеміри першого покоління та їх характерні особливості.
16. Двохвильові віддалеміри.
17. Компенсаційний спосіб екстремумів. Спосіб мерехтіння.
18. Виключення багатозначності способом наближень.
19. Світловіддалеміри другого і третього поколінь та їх характерні
особливості.
20. Фазовимірювальний пристрій.
21. Цифрові фазометри.
22. Гетеродини світловіддалемірів.
23. Імпульсно-фазові віддалеміри.
24. Лазерні рулетки.
25. Радіовіддалеміри та загальні відомості про них.
26. Гетеродинний віддалемір з активним відбивачем.
27. Загальна функціональна схема телурометра.
28. Визначення та врахування приладових поправок, багатозначності у
телурометрах.
29. Антенні пристрої радіовіддалемірів.
30. Послаблення впливу на вимірювання променів, відбитих від землі.
Генератори несучих коливань.
31. Радіовіддалеміри десятисантиметрового, трисантиметрового і
сантиметрового діапазонів.

32. Методика роботи з світло- і радіовіддалемірами.
33. Метрологічне забезпечення віддалемірів.
34. Основні питання методики контрольних досліджень.
35. Дослідження світловіддалемірів: еталонування частот;
36. Дослідження світловіддалемірів: дослідження фазовимірювальних
пристроїв;
37. Дослідження світловіддалемірів: визначення приладової поправки.
38. Джерела похибок віддалемірів.
39. Аналіз похибок світло- та радіовіддалемірів.
40. Оптимальні умови для вимірювання віддалей електронними
віддалемірами.
41. Поправки у результати вимірювань електронними віддалемірами.
42. Загальні відомості про електронно-оптичні та електронні
тахеометри.
43. Поняття електронно-оптичного та електронного тахеометрів.
44. Реєстратори інформації. Використання міні-ЕОМ для обчислення
горизонтальних відстаней та вирішення геодезичних задач.
45. Електронні системи вимірювання кутів. Кодові системи та
зчитувачі.
46. Механічно-електронний зчитувач напрямків.
47. Електронний мікрометр.
48. Імпульсна система визначення кутів.
49. Динамічна система визначення напрямків.
50. Електронні теодоліти.
51. Особливості вимірювання кутів в різних системах електронних
теодолітів. „Моторизовані” теодоліти.
52. Робота системи двох високоточних електронних теодолітів.
53. Електронно-оптичні тахеометри. Особливості будови та роботи.
54. Електронні тахеометри. Особливості будови та роботи електронних
тахеометрів різних марок.
55. Тахеометр SOKKIA SET610: будова тахеометра; технічні
характеристики тахеометра і задачі, які він вирішує.
56. Сканери та роботизовані комплекси.
57. Гіротеодоліти. Принципова схема гіротеодоліту 15Ш29 з
торсіонним підвісом чутливого елементу. Точки реверсії. Технічні
характеристики гіротеодолітів ГТ-3 та ГТ-30К.
58. Принципові схеми гірокомпасів М-3 та АГ з рідиною
59. Електронні нівеліри. Моторизоване нівелювання.
60. Штрих-кодові рейки. Системи зчитування інформації. Електронні
пристрої зберігання польових даних.
61. Технічні характеристики електронних нівелірів провідних фірм.
62. GPS-системи. Основні концепції глобальних супутникових систем.
63. Передавачі супутників GPS.
64. Наземні приймачі GPS.

65. Визначення псевдо відстаней та їх різниць. Класифікація методів
спостережень приймачами системи GPS.

