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Problemet:

Geodæsi – læren om jordens form.

Jorden er ujævn rund

Traditionelt tænker vi fladt

Papir tegninger og kort

CAD systemer har arvet 2D tankegangen

Bedste fald tænker vi 2,5D 

Kartesisk Sphærisk



Geodæsi – Begreber Jordoverflade – Geoide – Lodlinjer
Ikke matematik definerbar



Geodæsi - Begreber

Ellipsoide

Tilpasset geoiden

DATUM

Ellipsoide og den placering

Matematisk definerbar

Sfærisk

ED50, NAD, Clarke1880, WGS72, WGS84 



Projektion 
– Fra Ellipsoide til Plan

- Den her er sværd at definere matematisk



- Men nogen har tænkt bedre tanker

Ptolomæus – Grækenland ca år 100

Behov for kort til søfart

Projektioner er blevet forfinet.

Oprindelig geometrisk defineret 
– senere matematisk



Gerardus Mercator (1512-1594)

Mercator projektion
Transversal Mercator Projektion
UTM – Universel Transversal Mercatorprojektion

Matematiske definerbare.



Transversal Mercator



UTM   Defineret for hele jorden

60 zoner      UTM er kun defineret når datum er kendt





Det optimale koordinatsystem?

























BETYDER DET NOGET I PRAKSIS ?

For landmåleren?
For ingeniøren?

Det kan håndteres, hvis man ved hvordan
- men det øger risikoen for fejl betydeligt

- og kun få håndterer det korrekt









Kært sted har 
mange 
koordinater













Hvis niveauet ikke var højt nok….
- Vi skal også lige huske højdereduktionen.

Afstanden mellem 2 punkter afhænger af højden 
over reference-ellipsoide. 
Bygninger er i teorien bredest i toppen.

Geometriske højder refererer til geoiden (Nivellement)
GPS højder refererer til datum, og skal korrigeres 
(Geoidemodel – ikke problem i Danmark)



















Hvor galt går det så?

Kenya 1993

Ca 150 km vej fra Isiolo til Merille
Trans East African Highway

(Værdier med forbehold)

Højde ca 1200 m o.h. 200 ppm

UTM /Clarke 400 ppm

150 km vej => reduktion/fejl ca 90 m, hvis man ikke tager 
det i beregning.

Det afrikanske vejnet er måske ikke sammenhængende….



Og i Danmark

400 m projekteret havnekaj.

Projekteret i UTM  (De andre søkort er jo i UTM)

Skala ca 400 ppm     =>  16 cm

Presset for mange spuns-elementer ned?

Andre fejlbidrag fra temperatur m.v.
Tolerancer tager ikke forbehold for projektion

Skade kunne måske have været undgået hvis en skalafri 
projektion var brugt





HUSK….
-også efter festen i aften

Et koordinatsystem består af både et datum og en 
projektion. (UTM er ikke bare UTM)

Vælg som udgangspunkt altid et koordinatsystem, der 
ikke skal afstandskorrigeres til projektering. 

(F.eks. DKTM )     

Højden kan have indflydelse

1 m. er ikke altid 1 m. X og Y er ikke bare tal

Fejl koster penge

SPØRG FAGFOLK, hvis i er i tvivl

-Og jorden er efter min bedsteoverbevisning ikke flad



Hal Ketchum
1991
(Også indsunget af Henning Stærk)

Bobby told Lucy, "The world ain't round...
Drops off sharp at the edge of town

Lucy, you know the world must be flat
'Cause when people leave town, they never come back"

They go ninety miles an hour to the city limits sign
Put the pedal to the metal 'fore they change their mind

They howl at the moon, shoot out the light
It's a small town Saturday night



TAK FOR NU


