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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utföra beräkningar i sfärisk trigonometri tillämpade på en sfärisk modell av jorden och den
himmelska sfären
2. redogöra för olika tidsaspekter som har betydelse för geodesi
3. utföra transformationer mellan himmelska koordinatsystem: deklination, rektascension,
timvinkel och Azimut
4. diskutera oregelbundenheter av jordens rotation: precession, nutation och polernas rörelse
5. utföra beräkningar av positioner, avstånd och riktningar för en ellipsoidmodell av jorden
6. beskriva internationella geodetiska referenssystem och förklara deras samband med
nationella referenssystem
7. beskriva geoid modellering med olika metoder och dess betydelse för höjdsystem
8. sammanställa en vetenskaplig rapport genom litteraturstudier och/eller ett experiment
relaterat till geodetiska referenssystem, och presentera den på ett seminarium.

Kursens innehåll

Sfärisk trigonometri applicerad på en sfärisk jordmodell med koppling till en ellipsoidal
jordmodell
Globala terrester och himmelska referenssystem och deras anslutningar till nationella
referenssystem
Tidsdefinitioner och deras tillämpning i geodetiska referenssystem

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Jordrotation och polära rörelser: precession, nutering och polar rörelse
Transformationer mellan 3D-system och introduktion av befintliga program för
transformationer
Gravitation, geoidkonceptet och höjdsystemen
Geodynamik och dess relation till referenssystemet: platta rörelse, vertikal markrörelse och
tidvattenjorden
Forskning och internationell samverkan inom geodesiområdet
Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbete

Förkunskaper

Geodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning 7,5 hp och Geodetiska mätinstrument 7,5 hp
eller motsvarande

Examinationsform

0010 Övningar och laborationer 3,5 hp, Betyg: UG
0020 Projektarbete 4,5 hp, Betyg: AF

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Övningar och laborationer
0020 Projektarbete

3 hp

Betyg: UG

4,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

