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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande begrepp och teorier om mätosäkerhet och beräkning av
geodetiska stomnät
 
Färdighet och förmåga
2. härleda grundläggande metoder för att utjämna och analysera geodetiska stomnät
3. beräkna och kontrollera uppmätta geodetiska stomnät – enklare manuellt och mer
omfattande med hjälp av datorprogramvaror
4. skriftligt redovisa ett stomnätsprojekt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. bedöma och värdera resultat erhållna med vedertagna beräkningsmetoder, speciellt vid
stomnätsberäkningar.

Kursens innehåll Mätosäkerhetsbegreppet enligt Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
(GUM)
Regelverk för geodetisk mätning, dokumentation, kontroll och kvalitetssäkring
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Härledning och tillämpning av sammanlagd mätosäkerhet vid geodetisk mätning
Aktiva och speciellt passiva stomnäts uppbyggnad och funktion
Kvalitetskontroll av geodata för BIM och GIS
Minsta-kvadratmetoden i matrisform, elementutjämning och villkorsutjämning
Osäkerhetsskattning och statistisk analys för detektering av grova fel
Tillförlitlighet, simulering och optimering av geodetiska stomnät
Stomnätsberäkningsprojekt

Undervisning Föreläsningar, räkneövningar och projekthandledning 

Förkunskaper Tillämpad programmering 7,5 hp, Byggnadsteknik och byggmätning 7,5 hp och Matematisk
statistik för civilingenjörer 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och projekt
 
0010 Skriftlig tentamen 5 hp, examinerar lärandemål 1-3, 5, betyg A-F
0020 Inlämningsuppgifter 1 hp, examinerar lärandemål 2-3, 5, betyg U, G
0030 Projekt 1,5 hp, examinerar lärandemål 3-5, betyg U, G, VG

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   Skriftlig tentamen 5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 1 hp Betyg: UG

0030   Projekt 1,5 hp Betyg: UV


