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A tananyag
Oktatási cél: Ismeretek, szerzése a geodéziai alappontok szerepéről, a szintezési hálózatok, a
vízszintes hálózatok és a GPS-es hálózatok történetéről, meghatározási módszereiről.
Tematika:
Alapfogalmak a geodéziai alappontokkal kapcsolatban.
Vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távmérés alapján.
Háromdimenziós hálózatok, GNSS technológia.
Szintezési hálózatok, magassági alappontsűrítés.
Az alappontok nyilvántartása, számozása, jövője.
Kötelező:
Ajánlott:
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Tantárgyi követelmények
A konzultációkon a részvétel kötelező.
A félév folyamán a második és harmadik konzultáción rövid, 15
perces beszámoló lesz az előző konzultáció anyagából. Két számítási
feladatot önálló munkaként otthon kell elkészíteni és beadni.
Az aláírás megszerzésének a zárthelyi dolgozat eredményes megírása,
és a kiadott számítási feladatok eredményes elkészítése.
Hiányzás esetén pótolni kell a kiadott házi feladatot és zh-t az
oktatóval egyeztetett időpontban.
szóbeli
Az aláírást a vizsgaidőszak első hetében kijelölt időben lehet pótolni.
A konzultációkon a részvétel kötelező.

Érdemjegy
kialakításának módja:

A félév szóbeli vizsgával zárul, a követelménye a nappalival egyező.
A vizsga két részből áll. Az első részben minimumkérdésekre kell
válaszolni. A minimumkérdések témáját, fogalmait a hallgatók előre
megkapják. Ha a hallgató nem tudja a helyes választ a
minimumkérdésre, elégtelen vizsgajegyet kap. A vizsga második
részében az elméleti tananyag előre kiadott témaköreiből kell számot
adni.

