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ГЕОДЕТСКА КОНТРОЛ
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ТРОЛА ГЕОМЕТРИЈЕ ТЕМЕЉA АНТЕНСК

јеката и постројења најчешће предвиђа изградњу об
ијског облика. Често се постављају захтјеви да објек

ве управности, паралелности, ветрикалности и слич
де. Геодетском контролом геометрије објеката об
како у току градње, тако и приликом експолатације 
 објеката, као и спријечити евентуалне негативне
бјеката од пројектованог стања. У раду је приказан

облика једнакостраничног троугла. 
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ONTROL GEOMETRY OF ANTENNA TOWE
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ЕНСКОГ СТУБА 

у објеката који испуњавају 
бјекти или њихови дијелови 

слично, а разлози за то су 
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