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Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
visa kunskap och förståelse i 
• begrepp och koncept inom osäkerhetsteori och felfortplantning.
• utjämning av mätosäkerheter med minsta kvadratmetoden för linjära och icke-

linjära matematiska modeller i olika geodetisk nät.
• olika metoder av hypotesprövning innan och efter nätutjämningsprocessen.

visa färdigheter och förmåga att
• ställa upp och tillämpa olika matematiska metoder i geodetisk nätutjämning.
• tillämpa minsta kvadratmetoden för att beräkna/uppskatta optimala parametrar med 

deras mätosäkerheter, utjämna och analysera en- och två, och tre dimensionella 
geodetiska nät.

• tillämpa relevant hypotesprövning innan och efter nätutjämning för kvalitetkontroll.
• identifiera och hantera grova fel samt systematiska och slumpmässiga effekter som 

förekommer i geodetiska data
• utföra och utvärdera simuleringar och förbättringsåtgärder i geodetiska nät.

visa värderingsförmåga och förhållningssätt att
• analysera kvalitet av uppskattade parametrar i geodetisk nätutjämning.
• välja relevant matematisk modell och utjämningsmetod för att uppskatta parametrar 

i nätutjämning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt godkänt resultat från följande kurs/kurser:
PML100-Programmeringsteknik med MATLAB och
GMT200-Grundläggande mätningsteknik eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Individuell skriftlig salstentamen. Projektarbete i grupp som redovisas skriftligt och muntligt.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.
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Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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Lantmäteriteknik
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Geodetic measurements uncertainty theory and network adjustment, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Kursens innehåll
Begrepp och koncept inom osäkerhetsteori och felfortplantning
• Stokastisk variabel, medelvärde, varians och standardavvikelsebegrepp, varians-

kovarians matris, felfortplantningsregel, normal-, t , chi2 och F-fördelning och deras 
geodetiska tillämpningar, hypotesprövning, konfidensintervallen för medelvärde och 
varians. 

Minsta kvadratmetoden
• Minsta kvadratmetoden för linjära modeller, t. ex. avvägningsnät, linjär regression, 

två dimensionella Helmert och affin transformationer, linjärisering av icke-linjära 
matematiska modeller, två och tre dimensionella nät, a priori och a posteriori 
varianser, vikt och varians-kovarians matris av mätningar och uppskattade 
parametrar, signifikant test av uppskattade parametrar, korrelation, absolut och 
relative ellipsosäkerhet.

Hypotesprövning för resultatet av nätverk utjämning
• Typ I och II fel i hypotesprövning, Test av a posteriorivarians, normalitet av residua, 

goodness of fit test, global test, tau-test för att identifiera outlier, inre och yttre 
reliabilitet.

Ett projektarbete som studenterna genomför nätutjämning av en enkelt tvådimensionell 
geodetiskt nät, uppskatta okända parametrar och deras osäkerheter, relativ och absolut 
osäkerhet ellipser, inre och yttre reliabilitet, och genomföra olika statistiska tester på 
resultatet.
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