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Mål Kursen mål är att ge studenten kunskap om internationella och nationella geodetiska
referenssystems betydelse vid hantering av geografisk information, vidare att ge kännedom
om olika metoder för positionering i referenssystemen.
 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för olika jordmodellers betydelse och inverkan på geodetiska referenssystem
2. beskriva uppbyggnaden av geocentriska referenssystem
3. identifiera olika kartprojektioner och förstå deras betydelse för visualisering av geografisk
data
4. redogöra för de nationella (svenska) geodetiska referens- och koordinatsystemen
5. beskriva de vanligaste metoder och instrument som används vid positionering
6. bedöma vilken positioneringsmetod som är mest lämpad med avseende på förväntad
osäkerhet i geografisk data.

Kursens innehåll Jordmodeller i form av rotationsellipsoider, geoidbegreppet, plattektonik, geocentriskt
kartesiska, geodetiska och geografiska koordinatsystem. Kartprojektioner, speciellt
cylindriska. Svenska referens- och koordinatsystem, deras förhållanden till omvärldens.

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=SBG003&revisionId=2366&lang=sv
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Omvandling mellan olika koordinatsystem bl.a. med hjälp av internetbaserade svenska och
internationella transformationsprogram . Geodetiska mätinstrument och metoder för
positionering, speciellt globala satellitbaserade system. Osäkerhetsaspekter vid positionering.

Undervisning Ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Förkunskaper Matematik D eller Matematik 3c (Områdesbehörighet 8/A8). Undantag ges för Fysik B, Kemi
A eller Fysik 2, Kemi 1. 

Examinationsform Skriftlig tentamen
Övningar och laborationer 

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

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator vid kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 3 hp Betyg: AF

0020   Övningar och laborationer 2 hp Betyg: UG


