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Forord.
Disse øvelser og opgaver benyttes i geodæsi-geostatistik kurset på bacheloruddannelsen i de
fysiske fag. De illustrerer dels den gennemgåede tekst (Noter og Torge, Geodesy, 3.ed.,
deGruyter, 2001), og er en vejledning i praktiske øvelser med gravimeter, GPS og
Totalstation.
Til øvelserne, der benytter computere er der henvist til filer og programmer, der ligger på
geofysiks LINUX baserede system, tilgængelige på ikos.gfy.ku.dk eller atlas.gfy.ku.dk. Men
alle programmer kan køre på en PC under Windows.
Flere resultater af øvelser skal illustreres ved et kort. Her bruges et public domain software,
Generic Mapping Tools, GMT, se http://gmt.soest.hawaii.edu. S. Abbas Kahn, nu DTUSpace, har udarbejdet Ascripts@ der kan benyttes til at generere illustrationerne. Disse scripts
ligger i directories /cct/geod/EXX, hvor XX er øvelsens nummer, for eksempel 01.
S.A.Kahn, L.Stenseng og A.Vest har desuden udarbejdet svar til flere af øvelserne, se
http://www.gfy.ku.dk/~cct/exdk.htm .
Som i alt der har med edb at gøre, er der altid mindst en fejl tilbage. Sådanne fejl bedes
meddelt forfatteren.
C.C.Tscherning,

Indhold:
Øvelse 1. Transformation fra Kugle til kort. Brug af programmet trans13 til at transformere
mellem forskellige kortprojektioner.
Øvelse 2. Beregning af afstande og retninger. Tegn kort over Danmark ved hjælp af GMT. I
kortet indlægges Geodætiske punkter med observationer.
Øvelse 3. Beregning af Potential og tyngdegradient udfra kuglefunktionsudvikling med
ganske få led.
Øvelse 4. Beregning af geoide og tyngdeanomalier v.hj. af kuglefunktionsudvikling. Tegning
af geoidekort over Danmark v.hj. af GMT.
Øvelse 5. Tyngdemåling i marken.
Øvelse 6. Beregning af tyngdeanomali. Udtræk af data fra database.
Øvelse 7. Måling med total-station i marken.
Øvelse 8. Beregning af Kepler banelementer.
Øvelse 9. Stedsbestemmelse med GPS, dataindsamling i Fælledparken.
Øvelse 10. GPS Databehandling.
Øvelse 11. Tyngdeprediktion. Tegning af tyngdekort.
Øvelse 12. Bearbejdning af højdemålinger fra satellit. Tegning af kort over havets topografi.
Øvelse 13. Datum & Datumskift.
Øvelse 14. Principal komponent analyse.

