FROM MERCATOR TO GOOGLE STREET VIEW

PART 1
Kartografi

TEMA

Vad är Europa?

Ämnen
Historia,Geografi, Naturvetenskap, Geodesi

Nivå

Grunderna i kartkonstruktion.

Syfte

Improve the ability to reflect on changes in the
concept of Europe, and from that draw conclusions .
Projektion av jorden på plan yta och kartor,
Använda Mercator projektion,

Färdigheter

Reflektioner och slutsatser
50 minuter

Tid

Dator

Material

Internet
Bibliotek –
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INTRODUKTION
Vem var Mercator?
Mercator föddes 1512 I ett Flamländskt område. Han
studerade geografi, geometri och astronomi. Enligt historiker
var han en utmärkt kartograf eftersom han gjorde viktiga
upptäkter som ledde till att han kunde tillverka ovärderliga
kartor som kom till stor praktisk användning.
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PROJEKTION AV JORDEN PÅ EN PLAN YTA

Jorden som himlakropp och geometrisk form
Himlakroppen Jorden är till största delen täckt av landmassa – med varierande höjder- och hav.
Jorden är inte en geometriskt regelbunden kropp och har inte någon matematisk formel. När det
gäller geodesi får vi lov att betrakta den som en elips eller en sfär för att kunna navigera och
framställa kartor. (Figur 1). Dessa är geometriska figurer som där matematikens lagar och
förhållanden går att använda vid observationer, kartframställning och navigation.

Earths surface
Ellipsoid
Sfär
Figur 1: Jorden som geoid, roterande ellipsoid och sfär
En rotations ellipsoid, som liknar jordens form, får man genom att ellipsen roterar runt sin korta
axel vilken antas sammanfalla med jordens verkliga axel.(figure 2).
Många exporter försökte redan på 1800-talet beräkna jordens storlek genom att använda
elipsoidens form som grund. Beräkningarna skiljer sig märkbart i kurtosisen (längden på den
vertikala axeln).
a - semi-major axis,
b - semi-minor axis (Figure 2)

Figure 2: Ellipsoid with the axes
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I central Europa är Bessel elipsoiden den mest användbara (den bästa modellen av Jorden).
Den användes i det området från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet.
I länder utanför detta område användes andra elipsoider som bättre motsvarade deras
landområden. Det var därför omöjligt att foga samman kartor och geodetiska nätverk från olika
länder.
Moderna geodetiska mätningar med hjälp av satelliter är det enda som klarar av att mäta den
så kallade globala rotationsellipsoiden korrekt. Det ger den bästa bilden av en viss yta. Den
ellipsoid som används betecknas. WGS84(World Geodetic System 1984).

Historik om kartprojektion
Den äldsta kartan vi känner till är från Babylonien. Det är en lertavla som föreställer två
bergskedjor med en flod, troligen Eufrat, som rinner emellan dem. Man är inte säker på hur
gammal kartan är men forskare uppskattar åldern till 2400 till 2200 fKr.

I det antika Grekland – under 500-talet f Kr- utvecklade man – med hjälp av
naturvetenskap,filosofi, matematik och historia- metoder som gjorde det möjligt att avbilda stora
landområden.

Grekerna utvecklade idéen att jorden var en sfär med poler, ekvator och tropiker; idéer för att
kunna mäta jordens omkrets och hur man skulle kunna projicera något runt på en platt yta samt
begreppen longitud och latitud.
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Det stora namnet under antiken var Ptolemios. Han levde under det första århundradet eKr, var
en astronom, geograf och kartograf. Han lade grunden till geografi, matematik och kartografi
med boken “Guide till Geografi” (Geographiké hyphegesis) Detta verk blev först känt för de
lärde i Europa i och med när det översättningen till Latin 1405.

1

Under medeltiden avbildades de geografiska förhållandena men kartan uppfattades även som ett
konstverk. ,
Trots många astronomiska och geodetiska observationer och mätningar under medeltiden var det
inte förrän på 1600-talet som fysikerna Newton och Huyges kunde bevisa att Jorden var en elips.
På 1800-talet gjorde Gauss en ny definition av jorden där han tydligt skiljde mellan jordens faktiska
landmassa under haven och jorden som en eliptisk modell.
Idag finns stora tekniska möjligheter att tillverka kartor och stora mängder information är
lättillgänglig.
•

Digital kartografi, Geoprocessing, Remote Sensing, etc.

•

Mjukvara och websidor: Google Earth, Google Maps, Wikimapia, ArcGIS Online, bland andra

5

Aktivitet 1
Vad måste man tänka på när man tillverkar en karta?

Kartprojektion (Mercator - Gauß-Krüger – UTM projektion)
Att bestämma den exacta positionen, formen och storleken på ett objekt på jordens yta är
möjligt genom att använda grundläggande kartografisk projektions metoder( genom att föra ner
jordens form på en plan yta).
Faktum är att det inte är möjligt att förvandla en rund eller eliptisk yta till ett plan yta ytan att
deformera den. Kartan kommer alltid att vara en förminskad bild av jordens yta. Vi använder oss
naturligtvis projektionsmetoder som gör att deformeringen av Jorden blir så liten att den är
obetydlig. (figure 3)

Figur 3: Kontakt projektioner (ren projektion i kontakt med jordens yta.)
Mercator projektion uppfanns och användes första gången 1569 av den belgiske astronomen,
obsevatören och kartografen Gerardus Mercator ( Gerard de Cremer) Det är en cylindrisk
projektion som skapar raka linjer av meridianer och latituder vilka i sin tur skapar räta vinklar där
de korsar varandra. Mercator projection är konform ( den behåller vinklarna korrekt när en ellips
förs över till en plan yta).
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Den vänstra bilden nedan visar den vanliga cylindriska projektions metoden, vilken inte är konform.
Den högra bilden visar Mercator projektion som är tydligt konform.
Detta gör det möjligt för fartyg att hålla en rak kurs.
I båda bilderna kan man se att avståndet mellan två latitudinella cirklar ökar ju närmare polerna de
kommer.
Denna projection är inte korrekt när det gäller avstånd.

Även Mercator projektionen överdriver storleken på den landmassa som ligger långt från ekvatorn.
Det syns här nedan.
Den blå ytan visar Grönland och den röda visar Afrika.
I Mercators projection har de i princip samma storlek men i verkligheten är Grönland mycket
mindre.

Många länder väljer Mercator projektion för sina olika kartor.
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Gauss-Krüger projektion är Mercator projektionen tvärställd på en Bessel ellipsoid. Den här
projektionen står inte cylindern mot ekvatorn utan mot meridianerna så som Greenwich meridianen
och 180°meridianen.
Gauss-Krüger projektionen delar upp elipsoidens yta I så kallade meridianzoner vilka är 3°breda.
Figure 5). Meridianzonen sträcker sig från den södra till den norra polen på Jorden och vi börjar
räkna från Greenwich meridianen . Denna projektion behåller vinklarna men inte avstånden så
områdena vid 0°N och 90° V och 90° Ö är förstorade . Vid kontakt meridianen får zonerna i GaussKrüger den rätta storleken.

Deformationen på längden som den här projektionen orsakar ökar med avståndet från centrum
meridianen (x axeln). Den här projektion passar bra för länder som har en stor nord -sydlig yta och
är små i öst-västlig riktning som t ex Chile.

UTM projektion (Universal Transversal Mercator projection) är väldigt lik GaussKrüger
projektion. Den största skillnaden är att den bygger på Hayfords rotations ellipsoid (koden är
WGS84 – inte Bessel så som Gauss-Krüger projektionen). Meridianzonen är 6° vid.
UTM projektionen går inte att använda vid polerna eftersom meridiazonernaär för smala där.Det
viktiga med UTM projektionen är dess breda användningsområde på nästan hela jorden.
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Aktivitet 2
Använd tre historiska kartor från olika tidsepoker.
-Hur är ditt land avbildat? Är det korrekt?

-Varför ser det ut så?

- Hur är Europa avbildat? Vad är det för skillnad jämfört med en modern karta?
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Del 2
Precis som med Mercator’s kartor vill vi kunna ta u ten kompassriktning, men
genom att använda modern teknologi. Den här teknologilektionen kommer att
hjälpa oss att göra just det.

TEMA

Räkna ut avståndet mellan två koordinater och
vinkeln till azimut.

Ämnen

Teknik, Data ,Matematik, Geografi

Nivå
Syfte

Programmering med App Inventor
•

Färdigheter

Lära sig att skapa en app med hjälp av App
Inventor

•

Använda matematiska kunskaper för att förstå
appen

Tid
Material

•

data hämtning från internet

•

Använda koordinater

150 minuter i klassrummet

•

Android telefon

•

appen “ Mit AI2 Companion” (hittas i play

store)
•

Wifi

•

Gmail konto

•

Dator med internet uppkoppling
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INTRODUKTION

Vad är MIT App Inventor?
MIT App Inventor är ett innovativt programmeringsverktyg som passer för nybörjare på
programering och app skapande. Det omvandlar det complexa textbaserad kodningisspråket till
visuella “drag-and-drop” byggstenar. Det enkla gränssnittet gör att även en fullständig novis har
möjlighet att skapa en enkel, fullt fungerande app under en timme.

Historia
Google's Mark Friedman och MIT professor Hal Abelson skapade tillsammans App Inventor medan
Hal tillbringade ett sabbatsår på Google 2009. Andra ingeniörer på Googel som medverkade var
Sharon Perl, Liz Looney, och Ellen Spertus. App Inventor körs som ett webverktyg och
administreras av personal på MIT’s Center for Mobile Learning – ett samarbete mellan MIT’s
Computer Science och Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) och MIT Media Lab.

Starta App Inventor

För att få tillgång till ai2.appinventor.mit.edu måste du skapa ett Gmail konto!!!!
Du kan installera App Inventor och börja bygga appar på några få minuter. Internet Explorer
stöder inte detta. Använd Chrome eller Firefox. Designer och Blocks Editorkörs helt och hållet i
browsern. För att kunna se din app imobilen medan du bygger den( så kallad Live Testing) måste
du följa instruktionen nedan.
Du hart re olika val för att kunna skapa”live testing ”medan du bygger appen
 Om du använder Android och du har trådlös uppkoppling, kan du börja bygga appen
utan att ladda ner någon mjukvara. Du kommer att behöva installera App Inventor
Companion App (download MIT AI2 Companion från play store) på din enhet.
 Om du använder en Android utan trådlöst internet, kommer du att behöva installera en
mjukvara på din dator så att du kan ansluta din Android via ett USB.
 Om du inte har en Android, kommer du att behöva intallera en mjukvara på din dator så
att du kan använda en skärm simulator för Android.
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Aktivityet 1
Installera appen
Besök : ai2.appinventor.mit.edu
Logga in med Gmail kontot
Från menyn Projects välj Start new project

Döp ditt project. (Tillåtna bokstäver : Engelska alfabetet och understreck,utan mellanrum) Detta
project doper du till Distance Calculator

Om du har följt instruktionerna bör du se följande.Installera
Palette: Find your
components and
drag them to the
Viewer to add them
to your app.

Viewer: Drag
components from
the Palette to see
what your app will
look like.

Components: All the
components you have
dragged from the
Palette to the Viewer
will appear.

12

Properties: Select a
component in the
component list to
change its
properties (size,
colour, ..).

Aktivitet 2
Installera användar gränssnitt
För att kunna skapa en app som räknar ut distansen i kilometre mellan två koordinater och visar
azimutvinkeln, måste du göra följande steg. Den slutliga lay-outen på skärmen kommer att bli:
1.Horizontalarrangement
2.Horizontalarrangement
Label
1.Button

3.Horizontalarrangement
Label

4.Horizontalarrangement

TextBox

2.Button
Label

5.Horizontalarrangement
6.Horizontalarrangement

Button

7.Horizontalarrangement

Picture 1

Installera komponent skärmen
Se till att du klickar på Designer knappen.
Ladda ner en bild av en platspin från internet och spara den på din dator. För att skapa
Screen1 fyll i följande egenskaper:
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AppName
BackgroundColor
Icon
Title

Location
LightGray
Upload the picture you have
downloaded
Distance Calculator

I Viewer drag 6 HorizontalArrangements, 2 Buttons and a LocationSensor ( as seen in Picture1).
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För att byta namn på en komponent klicka på knappen Rename och skriv in det nya namnet.
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För in förlande egenskaper för varje komponent:
1. HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Properties

Layout

HorizontalArrangement

lat1Arrangement

BackgroundColor:
none
Height: Automatic
Width: Fill parent

Drag in the Lat1Arrangement
UserInterface

label

latitude

FontSize:20
Height: Automatic
Width: 140
Text: Latitude:

UserInterface

label

lat

FontSize:20
Height: Automatic
Width: 140
BackgroundColor:
white

2.HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Properties

Layout

HorizontalArrangement

longArrangement

BackgroundColor:
none
Height: Automatic
Width: Fill parent

Drag in the longArrangement
UserInterface

label

longitude

FontSize:20
Height: Automatic
Width: 140
Text: Longitude:

UserInterface

label

lon

FontSize:20
Height: Automatic
Width: 140
BackgroundColor:
white

Selection Height / Width: "Automatic" betyder att storleken på etiketten
anpassas till innehållet och Height / Width: "Fill parent" betyder att det tar upp allt
tillgängligt utrymme.
Döp om Button1 till getlocation.
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För in följande egenskaper för 1st Button.
Palette

Component

Name

Properties

UserInterface

Button

getlocation

BackgroundColor:
Gray
Text: Get location
Height: Automatic
Width: Fill parent
FontSize:20

3.HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Properties

Layout

HorizontalArrangement

lat2Arrangement

BackgroundColor:
none
Height: Automatic
Width: Fill parent

Inside the Lat2Arrangement drag
UserInterface

label

latitude2

FontSize:20
Height: Automatic
Width: 140
Text: Latitude2:

UserInterface

TextBox

lat2TextBox

default
Properties

4. HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Layout

HorizontalArrangement

long2Arrangement BackgroundColor:
none
Height: Automatic
Width: Fill parent

Inside the long2Arrangement drag
UserInterface

label

longitude2

FontSize:20
Height: Automatic
Width: 140
Text: Longitude2:

UserInterface

TextBox

lon2TextBox

default

Etiketter är komponenter som används för att visa text. En etikett visar text som är
specifiserad av Text egenskaperna. Andra egenskaper ,vilka kan föras in i Designer eller
Blocks Editor, kontrollerar hur txten visas och placeras .
Användare för in texten i en text box komponent. Initialen eller annan text som förts in I
text boxe komponenten finns i text egenskaper. Om texten är blank kan man använda Hint property
för att förse användaren med förslag på vad man kan skriva.
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Installera följande egenskaper för 2nd Button.
Palette

Component

Name

Properties

UserInterface

Button

calculate

BackgroundColor:
Gray
Text: Calculate
distance
Height: Automatic
Width: Fill parent
FontSize:20

5. HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Properties

Layout

HorizontalArrangement

kmArrangement

BackgroundColor:
none
Height: Automatic
Width: Fill parent

Inside the kmArrangement drag
UserInterface

label

distance

FontSize:20
Height: Automatic
Width: Automatic
Text: 0

UserInterface

label

km

FontSize:20
Height: Automatic
Width: Automatic
Text: km
Properties

6. HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Layout

HorizontalArrangement

angleArrangement BackgroundColor:
none
Height: Automatic
Width: Fill parent

Inside the angleArrangement drag
UserInterface

label

angle

FontSize:20
Height: Automatic
Width: Automatic
Text: 0

UserInterface

label

degrees

FontSize:20
Height: Automatic
Width: Automatic
Text: degrees
Lägg till ännu en Horizontal Arrangement för att lägga in en bild på en
kompass. Ladda ner en bild på en kompass som visar grader. Genom att klicka på
bilden öppnas en andra skärm som har en kompass som roterar och visar norr.
Kompassens funktionalitet i telefoner och paddor möjliggörs av en sensor som kallas
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magnetometer, som används för att mäta styrkan och riktningen på magnetiska fält. Genom att
analysera jordens magnetiska fält, möjliggör den för telefonen att fastställa var den befinner sig.
De flesta Androider har en magnetometer.
7. HorizontalArrangement
Palette

Component

Name

Properties

Layout

HorizontalArrangement

compassArrangement

Height: Automatic
Width: Fill parent

Inside the compassArrangement drag
UserInterface

label

click

FontSize:14
Height: Fill parent
Width: 120 Text:
Click on the icon
to see the
compass.

UserInterface

Button

compass

Height: 80
Width: 80 Image:
name
of
downloaded
picture

Den sista komponenten att lägga till är en LocationSensor.
Palette

Component

Name

Properties

Sensors

LocationSensors

Locationsensor1

default

Orienteringssensorn används för att kommunicera med GPS i din telefon eller
padda. När LocationSensor kommunicerar med en inbyggd GPS-mottagare , kan GPS
bestämma position en på din telefon. Sensorn kan och fungera ihop med nätverk/wifi
tjänster. Att hitta en plats men hjälp av nätverk använder en helt annan teknik. Plats
innebär enhetens nuvarande longitud och latitud eller det kan betyda din gatuadress.
Efter alla dessa steg är den slutliga versionen av Viewer for Screen1 följande.
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Lägg till en ny skärm.

För in följande komponenter.
Palette

Component

Name

Properties

Drawing and
Animation

Canvas

Canvas1

BackgroundColor: White
Height: Fill parent
Width: Fill parent

UserInterface

Button

backButton

BackgroundColor: Gray
Text: back
Height: Automatic
Width: Automatic

compass

Picture: Upload the
picture of a compass
Height: 300
Width: 300

In the Canvas drag an imagesprite
Drawing and
Animation

ImageSprite

Sensors

OrientationSensor OrientationSensor1 Enabled
En 'sprite' kan placeras på en Canvas,där den kan reagera på where it can
react to ”touches and drags”. Den kan också interagera med andra “sprites” och kanten
på Canvas, och flyttas enligt sina egenskaper. Den syns i enlighet med sina bild
egenskaper.
En bild component visar en bild. Man kan specificera vilken bild som ska visas
och andra aspekter av hur bilden visas genom Designer eller Blocks Editor.

Detta är lay-outen för den andra Skärmen.
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Aktivitet 3
Programmera appen
Gå till screen 1. Gå till Menu Blocks.

Klicka på LocationSensor1 i Block segmentet och drag blocket till Viewer.

Definiera var den kommer att få sina koordinater ifrån.
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Gör samma sak för komponent lon. Lägg blocken i kontrollblocket.

Klicka på

För att öppna menyn och stänga blocket "get latitude".

Resultatet är:

För att programmera "get location" knappen klicka på komponenten getlocation och dra blocket till
Viewer
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Välj component LocationSensor1 och drab locket till Viewer.

Från built-in Blocks Logic välj blocket "true".

Resultatet är:

Man måste nu sätt in variable för att räkna ut distanser.
En global variable är en variable som kan nås på vältigt många olika sätt. Det
innebär att var du än är i programmet så kan man använda den variabeln; få dess
aktuella värde eller ändra värdet till något annat. Globaa variabler skapas genom att
använda “initialize global name to”
Blocket som finns I Variables drawer.
”
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Namnge enligt ovan.

Klicka och för in namnet.
Du måste skapa två olika procedurer. ett för att räkna distans och ett för att ut
riktningen.
En procedur är en sekvens med block eller koder som sparas under ett namn,
namnet på ditt procedurblock. Istället för att vara tvungen attsätta samman långa
sekvenser av block , kan man skapa en procedur och hämta procedurblocket när man
vill att den sekvensen ska starta. I datorvetenskap kallas även en sekvens för en funktion eller en
metod.
App Inventor väljer ett unikt namn automatiskt när du skapar nya
procedur block. För att ändra blocket klickar man på namnet och typen.
Procedurnamn måste vara unika i en app. App Inventor tillåter inte att man
definierar två olika procedure med samma namn. Genom att ändra etiketten i ett block kan man
byta namn på en procedur när som helst under arbetet med appen. App Inventor kommer
automatiskt att döpa om de block som är kopplade för att passa.
När man skapar en procedur genererar App Inventor
automatiskt att ett block och placerar det i My Definitions lådan. Man
använder call blocket för att anropa proceduren.

Man måste skapa en procedur som man kallar distans. Välj procedure från de inbyggda blocken
och dra block nr. 2 till Viewer .
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När du skapar en procedur kan du
använda mutator knappen för att lägga till
argument. Ett argument är ett inlägg i
proceduren.
Klicka på mutator. Drag och släpp 4 argument (inputs). Döp de till iat1, long1,lat2 och long2 för
varje argument.

Lägg till block enligt ovan.

Genom att fora musen över ett
argument kommer du att se ett a get and set
block . Dra blocken till din skärm för att
använda de.
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Skapa en ny procedur “vinkel” på samma sätt som du skapade procedur “distans”
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Sätt ihop de nödvändiga blocken så att du får följande resultatt.

Koppla ihop blocken enligt ovan för att sedan programmera "calculate" knappen.
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Om
du
vill
kontrollera
att
alla
http://www.movabletype.co.uk/scripts/latlong.html

former

är

korrekta

gå

in

på:

När man klickar på kompassbilden öppnas en andra skärm som visar bilden på kompassen som vi
laddade ner. Sätt ihop blocken enligt ovan.

s.lägg till blocken
Gå till skärm nr 2 och
lägg till blocken

Använd dina kunskaper från tidigare arbete och för samman blocken.

För att komma tillbaka till första skärmen klicka på “Back”.
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Aktivitet 4
Klicka på menyn: Connect och välj AI Companion.

På skärmen kommer du att se bilden ovan.

Gå till appen MIT AI2 companion som du har laddat ner på din mobil, öppna den och klicka på
Scan QR code.
Följ alla steg så kommer du att se appen på din telefonskärm.

Om du vill installera appen på din telefon går du till Menu Build och klickar på det första valet

Lycka till!
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DEL 3
I den här ingenjörsdelen kommer vi att rita och tillverka mätinstrument för att mäta
vinklar. När Mercator var verksam använde sjömän liknande instrument för att
beräkna sin position. Om man vill utöka det här ämnet finns det mer material i
“STEAM 1 engineering English version”.

TEMA
Rita och tillverka mätinstrument för att mäta vinklar

Ämne

Teknik, Matematik,,,Teknologi, ICT

Nivå
Aktivitet 1-2 :

Syfte

Aktivitet 3-4-5
Studenter får kännedom om tidigare mätinstrument
och mätmetoder.
Studenter förbättrar gamla mätinstrument med ny
teknologi.
Studenter lär sig att mäta höjder på byggnader med
hjälp av dessa instrument.

Färdigheter

Aktivitet 1-2 : matematiska färdigheter - IT
Aktivitet 3-4-5: skapa mätinstrument (teknik och
teknologi).

Tid

Aktivitet 1-2 : 50 minuter
Aktivitet 3-4-5 : 2 till 6 x 50 minuter, Beroende på
vilka som förbereder materialet, lärare eller
studenter

Material

Aktiviteter 1-2 : miniräknare, dator med
internatuppkoppling
Aktivitet 3-4-5 : miniräknare, ritprogram, skrivare,
papper, material för att tillverka ( beroende på dina
egna idéer….)
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INTRODUKTION

I ett tre-dimensionellt utrymme mäter vi den horisontella vinkelnFrom all the angles in threedimensional space we measure horizontal angles.(angle brackets lie in a horizontal plane) and
vertical angles (angle brackets lie in a vertical plane).
In the vertical angles one bracket of an angle may be in the horizontal plane, that is the vertical or
elevation angle or one bracket of an angle may be in the vertical direction, this is the zenithal angle
or zenith distance

α - the vertical angle, ZA - zenith angle, θ - horizontal angle
Figure 13: The angles in three-dimensional space
The horizontal angles have values ranging from 0° to 360° and increase clockwise.
The vertical or elevation angle can have values from 0° to 90° - in this case they are called
elevation angles – or from 0° to -90° then they are called depression angles. These always have
a negative value.
Zenithal angles or zenith distances have values ranging from 0° to 180 °. Zenithal and vertical
angles for the same direction are always complementary, and their sum equals 90° (Fig 14)

Figure 14 : Vertical and zenithal angles
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Mäta vinklar

Teodoliter
Vinklar mats med hjälp av teodoliter. Teodoliter är det enklaste och mest använda instrumentet för att
mäta horisontella och vertikala vinklar och även distanser ( i kombination med en elektronisk
distansmätare). (figur 15)
Beroende på noggrannheten i mätningen av en vinkel, vet vi:
-

Den exakta, en-sekunders teodoliten (precision 2’’, 1’’ eller mindre)
Den ordinarie teodoliten ( exaktheten är 0.1 minuter eller mer).

Mätningens exakthet beror på teleskopets förstoringsgrad och tydlighet.
Andra skillnader mellan olika teodoliter bygger på deras olikheter i graderingen och anordningen
för vinkelavläsningen. Utifrån detta är teodoliter uppdelade i:
-

Optiska eller analoga ( vinkeln läses av med hjälp av mikroskop
Elektroniska eller digitala (vinkelgradering elektronik gör det möjligt att läsa av det elektroniskt)

Innan teodoliter uppfanns mättes vinklar med enkla instrument som inte klarade av att ange
exaktheten i sekunder eller minuter utan där endast graden kunde bestämmas. Dessa instrument
var Jacobs staven och kvadranten.
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Jacobstav
Under de första delen av 1300-talet satte fransmannen Lewi Ben Garson ihop ett mätinstrument
som kallas en kors-stav er Jakobstav. Den bestod av en lång ribba som var delad i sektioner med
en kortare vinkelrät, flyttbar mätsticka. När man skulle mäta med den, var man tvungen att
anpassa korset så att horisonten syntes precis under den nedre delen av korset och himlakroppen
precis ovanför den andra änden av den korta vinkelräta ribban. Jakobstaven användes långt in på
1800-talet för att göra mätningar I fält, särskilt på sådana platser där nyare mätinstrument ännu
inte var accepterade.

Kvadrant
En kvadrant är en fjärdedels cirkel. Den användes för att beräkna avståndet mellan två
himlakroppar eller två punkter på jorden. Användningsområdet för instrumentet skiftade så
småningom från att mäta på himlen till att mäta avstånd på jorden. Den cirkelskivan med en rörlig
pendel gjorde det möjligt att mäta både horisontella och vertikala vinklar. Den användes enda in på
1700-talet. Kvadranten var tvungen att kalibreras i en fast position så att blyklumpen hängde rakt
ned.
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INGENÖRSKONST UNDER MERCATORS TIDSPERIOD

Uppgiften
Tillverka ditt eget mätinstrument för att mäta höjden på en
punkt på din egen skola.
Anta att du lever på Mercators tid.
* Skapa ett mekaniskt mätinstrument för att kunna
mäta en vertikal vinkel. Använde ett rep för att mäta
det horisontella avståndet.

Aktivitet 1: Skapa ett instrument för att mäta vinklar.
Att tillverka en Teodolit är för komplicerat för elever.
Ett bra alternativ är att konstruera en kvadrant, ett instrument som användes under Mercators tid,
eller en Jacobs sticka.
Använd ett grafiskt softwareprogram för att designa kvadranten/Jacobs stickan. Tänk på att du
endast får använda sådant material som fanns under Mercators tid, dvs trä, rep och spik,…
* Instrumentet måste vara flyttbart( bärbart) och får därför inte var för stort eller tungt.
* Instrumentet måste visa gradtalen.
* Instrumentet måste visa korrekta gradtal för vinklar under alla förhållanden, även när du står i en
backe.
* Du måste ta hänsyn till vilken produktionskapacitet din egen skola har. Skapa inte något spm ni
inte har möjlighet att tillverka.
Skriv en manualför hur instrumentet ska sättas ihop. K
r
Skriv ut ritningarna till instrumentet, helst I 2D eller 3D
Sätt ihop instrumentet
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Aktivitet 2 – Skapa ett måttband
Det skulle ta allt för lång tid för elev att tillverka en vägmätare.
Och, glöm inte att du ska föreställa dig att du lever på Mercators tid.
Beskriv hur du ska mäta det horisontella avståndet.

Aktivitet 3 - Mäta med din egen design

- Ute I fält markerar du din position – S – genom att använda ett instrument som du tillverkat för att
mäta vinklar., mät vinkel O mot toppen av objektet – T (byggnad, träd) .
-Med din mätsticka eller genom att stega mäter du avståndet mellan S och T’.
- Räkna ut höjden på objektet..
-

Markera en extra punkt, A, med tejp och mät avståndet d1 från S till A.

- Med vinkelinstrumentet mäter du den horisontella vinkeln a1 vid punkterna S och A i triangeln
SAT.
- Räkna ut längden d mellan punkt S och T’ genom att använda sinuslag.
- Räkna ut höjden på objektet.
- Bedöm korrektheten i resultatet.
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PART 4
I den här lektionen använder vi oss av solen och tid för att räkna ut vår position, med andra ord
vår latitud och longitud.

Tema

Beräkna latitud och longitud för vår position

Ämne

Matematik, Geografi, ICT

Nivå
Syfte

Eleverna lär sig att beräkna latitud och longitud för
sin position, baserat på mätningar och
observationer av solen och dess skugga.

Färdighet

Observationer av naturfenomen använda
matematiska färdigheter för att förstå det
data insamling från internet användning av
geografisk terminologi

Tid

100 min klassrumsarbete

Material

1m pinne 3m snöre stora spikar ett
måttband en miniräknare en dator
med internetuppkoppling
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BESTÄM DIN POSITION PÅ JORDEN

Parallels (circles of latitude) and meridians (lines of longitude)
Jorden är indelad I ett antal parallella cirklar, parallella med ekvatorn och kallas därför paralleller.
Ekvatorn har positionen 0° norr eller söder. Med utgångspunkt från ekvatorn och i riktning mot
polerna finns det paralleller norr ut 90° N och söder ut 90° S .
Det finns även en andra uppdelning av cirklar som skär nordpolen och sydpolen, meridianer.
Den första meridianen (0°) går genom den engelska staden Greenwich. Med start här går
de180 grader öst (Ö) och väst (V).

Sett ur matematisk synvinkel innebär det att vår position på Jorden representeras av två vinklar: en
vinkel för latitud och en vinkel för longitud. För position P, a den longitudinella vinkeln och b är den
latitudinella vinkeln. Vinkel a talar om hur många grader du ska vrida åt öster och b hur manga
grader du ska flytta åt norr för att förflytta dig från punkt Q (skärningspunkten mellan ekvatorn och
första meridianen) till punkt P.
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Aktivitet 1
Gå till https://www.google.be/maps och hitta din skolas longitude och latitud
Skriv in skolans adress. Högerklicka på positionen och läs av koordinaterna.
Skolans adress :
Latitud:
Longitud:

LATITUD LITE HISTORIK

Så länge vi stannade på land var det ganska enkelt att hitta vart man skulle. När man åkte till sjöss
blev det betydligt svårare. Det är en viktig anledning till varför sjömännen seglade nära kusten fram
till 1400-talet.
På 1500-talet uppfann de Jakobs staven eller korsstaven. De använde det här instrumentet till att
mäta vinkeln mellan solens position och horisonten.
Det här instrumentet var inte bara svårt att använda och tyda, det var även en orsak till att många
sjömän blev blinda på ett öga när de stirrade rakt in i solen.

Man använder korsstaven för att mäta vinkeln när solen står som högst på himlen. Man använder
staven genom att föra själva korset längs den längre staven tills man ser horisonten i det nedre
hålet och solens mitt i det övre.

Då kan man räkna ut vinkeln θ mellan solen och horisonten.
Det innebär att man kan räkna ut den ungefärliga latitud den 21
september och den 21 mars.
Latitud = 90° - θ
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Vanligtvis utfördes dessa mätningar från utkikskorgen och höjden dit
måste man också räkna med för att få ett korrekt resultat. Dessutom
skapad solens reflektion intrycket av att solljuset fanns högre upp än det faktiskt , vilket man också
var tvungen att korrigera för.
För oss är det viktigaste att korrigera för lutningsvinkeln. Jordens rotationsaxel är sned när
Jorden roterar runt solen (23.45°) Därför måste man korrigera den uppmätta vinkeln med
lutningsvinkeln. På norra halvklotet måste man lägga till lutningsvinkeln till den uppmätta
vinkeln.
Omkring 21 mars och 21 september är den vinkeln 0°. För dessa datum stämmer ovanstående
formel. Om man däremot mäter omkring den 21 december är vinkeln -23.45° och om man mäter
omkring den 21 juni är den+23.43°. Om man inte tar hänsyn till detta kommer man att får stora fel i
sina beräkningar.
På internet kan man hitta många olika formler för att beräkna deklinationsvinkeln. Vi använder de
siffror som finns på http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
Det gör det möjligt att på ett korrekt sätt, bestämma din latitud på den norra hemisfären vid alla
olika tidpunkter på åter når solen star som högst.
Latitud = 90° - θ+ 𝛿
I slutet på 1500-talet ersattes korsstaven av kvadranten. Den engelska kaptenen John Davis
uppfann till och med en förbättrad kvadrant som gjorde det möjligt att mäta utan att behöva titta
rakt in i solen. Han använde istället skuggan som bildades på själva instrumentet.

Ju större kvadrant, desto exaktare mätningar

Det dröjde enda till slutet på 1700-taletinnan sextanten introducerades. Den gjorde det möjligt att
mäta större vinklar. I det instrumentet används speglar och och ett okular.

Som en följd av detta blev observationer av månen, planeter och stjärnor populära.
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BERÄKNA DIN LATITUD MED HJÄLP AV SOLEN

Aktivitet 2
En solig dag sätter du en pinne rakt ner i marken. Se till vinkeln är helt rät och 100 cm ovan
marken. Om det är möjligt ha även en kompass till hands.
Från ungefär kl. 11 till 15 mäter ni skuggan i gång i kvarten. Anteckna tiden och längden på
skuggan I nedanstående tabell.

Ni kommer att märka att längden varierar. Solen går inte alltid upp exakt i öster. Det inträffar bara
den 21 mars och den 21 september. Men solen når alltid sin högsta punkt rakt i söder. Det är
också då du får den kortaste skuggan.
Om ni har otur och vädret är dåligt kan ni alltid hitta informationen på http://planetcalc.com/1875/

Datum :
Geografiska coordinater :
Längd på pinnen:
stick :
Deklination 𝛿:

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/
Vilken tidszon?
Greenwich Mean Time (GMT) – Central European Time/vinter tid (GMT + 1)
(GMT + 2) – GMT + …
https://greenwichmeantime.com/time-gadgets/time-zone-converter/

41

– sommartid

Tid
11:00

Skuggans längd i cm

Tid
12:30

11:15

12:45

11:30

13:00

11:45

13:15

12:00

13:30

12:15

13:45

Skuggans längd i cm

Vilken tidszon?
Lokal tid när solen står i
GMT - GMT + 1 – GMT + … söder

Skuggans längd i cm

Rita en graf. Den vertikala axeln visar skuggans längd, den horisontella axeln visar tid. Identifiera
den kortaste skuggan med hjälp av grafen.
Skuggans längd (cm)

11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00

Lokal tid
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Beräkna vinkeln
tan 𝜃 =

𝜃=

Beräkna din latitud = 90°

längden på pinnen
Längden på skuggan
påpå p
å
p

- θ+ 𝛿 =

Kom du fram till rätt resultat ?
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RÄKNA UT DIN LONGITUD

Aktivitet 3
Jorden snurrar ett varv åt öster på 24 timmar.

Hur lång tid tar det för Jorden att snurra 1°?

Din skola ligger i

Hur mycket senare /tidigare än i Greenwich kommer solen att nå sin +högsta punkt på
din skola?

En partnerskola, Jämtlands Gymnasium Wargentin i Sverige ligger 63.178649N och
14.641960 E. Hur mycket tidigare/senare når solen sin högsta punkt här än på din
skola?
Hur är det på andra skolor?
Hur manga grader snurrar Jorden på 1 timma?
latitud

VTI Veurne in Belgium
Jämtlands
Gymnasium
Wargentin i Sverige
Conservatorio de musica
do Porto i Portugal
Istituto Superiore statale
del Tigullio Deabrosis
Natta i Italien
Srednja gradbena,
geodetska in
okoljevarstvena šola
Ljubljana i Slovenien
1st High School of
Alexandroupolis i Grekland

longitud

51.063491 N
63.178649 N

2.666616 E
14.641960 E

41.155383 N

-8.623508 W

44.270784 N

9.400515 E

46.073182 N

14.513430 E

40.852364 N

25.871708 E
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Tid
jämfört
med
Veurne

tid
jämfört med
Greenwich

Jordens hastighet runt solen är inte konstant. Det avgör också tiden.
Därför bestämmer vi också solens noll tid. Det är den tid när solens fart runt jorden anses vara
konstant. Skillnaden mellan solens verkliga tid och noll tiden kallas tidsekvationen.
Tidsekvationen illustreras i grafen nedan. Den varierar mellan -14 minuter omkring 11 februari och
+16 minuter omkring 3 november.

En positiv tidsekvation innehåller antalet minuter som den faktiska soltiden ligger före GMT och en
negativ ekvation antalet minuter som soltiden ligger efter GMT. Det är inte så praktiskt att alla
platser har sin egen tid. Det är anledningen till att man i slutet av 1800-talet delade in jorden i 24
tidszoner, som var och en sträckte sig över 15°. Greenwich meridianen blev 0 meridianen.
Området där GMT anses var lika är mellan 7.5° V to 7.5° Ö.

Mean Solar Time i Greenwich används som bas för tidsuträkningar och heter Greenwich Mean
Time (GMT or UTC).
Vi har även Centraleuropeisk tid vilket är GMT+1.
På sommaren ställer en del länder om tillbaka klockan en extra timme vilket då blir den
Centraleuropeiska sommar tiden (GMT+2).
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Aktivitet 4
Vilket är dagens datum?
Gå in http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/ Och undersök vilken tid solen star som högst i
på
Greenwich.
När inträffar detta vid din skola samma datum?

Och när
inträffar det
lokal tid

Vilken lokal
tid?
+0/+1/+…

GMT

VTI Veurne, Belgium
Jämtlands Gymnasium Wargentin in
Sweden
Conservatorio de musica do Porto,
Portugal
Istituto Superiore statale del Tigullio
Deabrosis Natta, Italy
Srednja Gradbena, geodetska in
okoljevarstvena šola, Slovenia
1st High School of Alexandroupolis,
Greece
Våra mätningar:
lokal tid
+0/+1/+…

lokal tid när solen når sin
högsta punkt / står rakt i söder

skuggans längd i cm

Beräkna din longitud:
GMT vid tidpunkten som solen står som högst där du befinner dig:

G GMT vid tidpunkten som solen står som högst i Greenwich:

Longitud =

𝑡tidssk
illnad𝑖
𝑚𝑒

(min )
60

𝑥 15°
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DEL 5
Tema

Skapa en virtuell tur på Google Earth

Ämne

Konst, data, teknologi, matematik

Nivå
Syfte

Färdigheter

Öka datakunskaper.
Ökade kunskaper om din region, dess kultur och
konst.
Använda det egna mätinstrumentet. Räkna ut
höjden på en byggnad eller ett konstverk.
Ta foton och ta ett 360° panorama kort.
Utveckla samarbetsförmågan genom grupparbete.
Presentera resultatet för en public.
Samarbete, organisering,
insamling av information,
presentation
Data kunskaper

Tid

20 minuters introduktion + 90 minuter utomhus+ 60
minuter dator-arbete

Material

dator
digital foto kamera Google
Earth
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INTRODUKTION
Google Earth är ett dataprogram som utvecklats av företaget Google. Googles huvudsyfte är att
presentera en tredimensionell modell av Jorden. Bilden sattes ihop av satellilbilder på Jorden och
flygfoton. Detta program kan användas för att presentera tvådimensionella kartor och satellitbilder
och som en simulator för flera olika landskap på planeten jorden. Med hjälp av dessa funktioner
kan vi identifiera platser, byggnader, städer, landskap…
In den första fasen gick den under namnet Earth Viewer och utvecklades av Keyhole, Inc.som
köptes av Google 2004. Den döptes om till Google Earth 2005. Den kan användas på
persondatorer med olika versioner av Microsoft Windows, Mac OS X 10.3.9 eller högre, Linux och
FreeBSD.
Den här aktiviteten syftar till att skapa digitala och virtuella studiebesök.

Aktivitet 1

Vi delar in klassen i grupper om 4. En elev är fotograf, en är guide, en annan är reporter och den
sista är tekniker.
Från mattelektionen känner vi redan till vår position. Guiden noterar koordinaterna på startpunkten,
på ett papper. Genom att använda appen som vi programmerade under tekniklektionen leder
guiden gruppen till fyra platser I staden som anges med sin longitud och latitud .
Vid varje plats tar fotografen ett artistiskt foto på omgivningarna. På en plats tar fotografen också
ett 360° panorama foto. Se nu aktivitet 3 för att lära er mer om det innan ni går iväg.
Reportern letar efter användbar information och försöker att beskriva platsen med ca fem
meningar. Teknikern är utrustad med mätinstrument som ni tillverkat under tekniklektionerna och
väljer en plats där ni mäter höjden på en byggnad eller ett konstverk.

Aktivitet 2
Tillbaka på skolan skapar eleverna en virtuell tur på Google Earth. Till sist låter läraren eleverna
presentera sina fynd och svar inför hela klassen. Läraren kommenterar eleverna tankar och svar.
Ladda ner Google Earth: https://www.google.com/earth/download/ge/agree.html
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Skapa en virtuell tur.
1. Öppna Google Earth.

2. Högerklicka på Temporary places, Add Folder.

3. På Name tab ge din rundtur ett namn.
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4. Skapa placemarks till din tur. Det gör man genom att söka platsen och välja den bästa bilden.
Du kan också flytta runt din placemark för att få den på rätt plats.

5. Nu kan du välja den gula nålen i verktygsfältet och döpa den platsmarkeringen under name tab.
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6. Du kan lägga till bilder och text I platsmarkeringen. Högerklicka på platsens gula nål och välj
Properties. Nu kan du lägga till en beskrivning och en bild på din plats. Lägg till en bild från
internet, först hämtar du webb-adressen från browsern och kopierar den. Klicka “Add web
image” och klistra in “Image Url”. För att lägga in bilder från din hårddisk, klickar du på “Add
local image” och välj från datorn.

7. När du har val alla place mark properties, klicka Ok. Genom att höger- klicka kan du nu
publisera dina placemarks på en karta eller på listen.
8. Till slut kan rutten sparas genom att välja ‘Save place as’ under ‘File tab’. Detta kommer att
skapa en fil med utökad kmz

51

9. Tidsskillnaden mellan de olika platsmarkeringarna kan publiceras under Tools>Options>Touring

10. Nu kan du se din tur genom att vänsterklicka på ikonen som syns i det nedre hörnet på Places
fönstret

Aktivitet 3
I den här aktiviteten ska vi skapa ett panorama foto som vi kan lägga till på vår virtuella Googl
Earth tur. På din tur bör du välja en plats med få människor. Människor som rör sig kommer inte att
ge ett bra resultat.
Använd din mobiltelefon (och om möjligt ett stativ) för att ta ett antal foton på samma plats. Efter
varje kort ska du rotera kameran horisontellt ett visst antal grader. Fortsätt tills du har tagit kort på
hela omgivningen. Var noga med att det är mellan 20 och 30% överlappning på varje foto så att
datorn lätt kan klistra ihop bilderna.
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Ett stativ hjälper dig att undvika parallax problemet. När din kameralins roterar runt sin egen axel
kommer alla objekt att vara på samma avstånd från linsen hela tiden i alla överlappande bilder. När
du håller kameran framför dig för att ta kort så kommer linsens position att ändrar när du vrider dig.
Därmed kommer inte dataorn att kunna klistra ihop de överlappande fotona korrekt.
Till sist tar du ett foto på himlen ovanför dig och ett på marken där stativet står. Nu ska vi försöka
att kombinera ihop detta till ett panorama foto.

Panoramakort
1. Starta programet PTGui Pro

2. I den första rutan tryck “Load images…” och välj all images

3. Tryck “Align images” och vänta …
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4. Spara Project (Ctrl+S) med namet Demo
5. Klicka på “Create Panorama”
6. Byt till “Width=5000” och klicka “Create Panorama”

7. Gå till Tools → Publisera på Website

8. Klicka på “Add Files”

9. Välj filen Demo.jpg och klicka konvertera
10. Kör den skapade Demo.htm filen
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Lägg till logga på kortet
Längst ner på kortet finns ett problem: stativet eller dina fötter!

Vi får bort det genom att placera vår logga på den platsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sök bilden (med stativet eller foten) och öppna den med Photoshop.
Hitta “the steam.jpg”bilden eller gör din egen logga och dra den till Photoshop.
Anpassa bilden så att den täcker stativet.
Spara den nya bilden , döp den till tex “tripod.jpg”.
Gå till PTGui i “Source Images” tab.
Leta rätt på bilden med stative teller din fot och välj det.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klicka på “Replace” och välj bilden med loggan.
Gå till “Mask” tab.
Välj bilden med loggan.
Välj den gröna pennan och måla loggabilden.
Gå till tab “Create Panorama” och klicka på “Create Panorama”.
Välj “Yes” för att skriva över panoramabilden
Upprepa steget “Publish to Website”
Spara projektet.
Starta den nya Demo.htm.
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