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1 Teoria

Luentomonisteessa johdetaan kaava, joka kuvaa Gauß-Krügerin koordinaatit Mercator-
koordinaattien kompleksisena funktiona. Mercator-koordinaatit lasketaan seuraavasti:

v = λ− λ0,

u =
∫ ϕ

0

M (ϕ′)
p (ϕ′)

dϕ′.

Tämän jälkeen konstruoidaan analyyttinen kuvaus:

u+ iv → x+ iy,

tai vastaavasti kompleksitasossa:
w → z.

Tätä funktiota approksimoidaan polynomilla:

z = a0 + a1w + a2w2 + a3w3 + . . . (1)

jonka kertoimet lasketaan päämeridiaaniehdonen avulla:

x =
∫ ϕ

0

M (ϕ′) dϕ′.

Näin saadaan selville kertoimet ai, i = 0, 1, . . ., joiden avulla z = x+ iy voidaan laskea. (x, y) ovat
halutut Gauß-Krüger karttakoordinaatit.

Numeriiikan helpottamiseksi valitaan sopiva vertauslatitudi ϕ0 (ja lasketaan vastaavat arvot u0 ja
x0), jonka ympäri polynomi (1) kehitetään. Eli

z = (x− x0) + iy,

w = (u− u0) + iv.

2 Matlab-rutiinit

On kirjoitettu seuraavat valmisrutiinit: uv.m, x0.m, gk.m, estpoly.m ja pääohjelma gkmain.m.
Nämä koodit löytyvät paikasta http://www.hut.fi/~mvermeer/gausskrueger.zip.

Tätä ohjelmaa kutsutaan seuraavalla syntaksilla:

>> gkmain(phi, lab, [phimin phimax delta maxk refphi]);

Alkukokeiluksi voisitte vaikkapa valita [60 70 0.5 15 60] parametreiksi ja laskea G-K koordi-
naatteja Suomen alueelle. Muista, että lab on pituusero keskimeridiaanin kanssa!

Ohjelma valitsee pisteet keskimeridiaanilla ϕmin, ϕmin + ∆ϕ,ϕmin + 2∆ϕ, . . . , ϕmax − ∆ϕ,ϕmax
reuna-arvoiksi. Se laskee pienimmän neliösumman tasoituksella kerroin-arvot ai, i = 0, . . . , kmax−
1. Sen jälkeen se käyttää tätä kehitelmää koordinaattiarvojen z = x + iy laskemiseksi pisteelle
(ϕ, λ).



Algorithm 1 Gauß-Krügerin laskentarutiinin pääohjelma. Lisäksi tarvitaan estpoly.m, gk.m,
uv.m ja x0.m, jotka löytyvät ZIP-tiedostosta.

function z = main(phi, lab, parm)

%
% Gauss-Krueger main program
%
% Input arguments:
% phi latitude
% lab longitude difference with central meridian
% parm polynomial fit parameters:
% 1-2 latitude interval of fit used
% 3 latitude step size (degrees)
% 4 polynomial degree used
% 5 reference latitude used
%
% Output:
% z Complex Gauss-Krueger co-ordinates (m)
%

% Get the parameters of fit:
phimin = parm(1);
phimax = parm(2);
delta = parm(3);
maxk = parm(4);
refphi= parm(5);

format long f

% Estimate:
a = estpoly(phimin, phimax, delta, refphi, maxk);

% Calculate:
z = gk(phi, lab, refphi, a, maxk);

% Output:
fprintf(1, ’\n’);
fprintf(1, ’\nGauss-Krueger co-
ordinates:\n %20.10f + i·%20.10f’, real(z), imag(z));
fprintf(1, ’\n\n’);
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3 Tehtäväkuvaus

3.1 Laatututkimus

Tehdaan pieni laatututkimus. Tehtävänä on kuvata Suomen aluetta (58 < phi < 72, lab < 8 —
muista, että lab on etäisyys keskimeridiaanista) millimetritarkasti (±1 mm tai parempi molemmis-
sa koordinaateissa) Gauß-Krüger-karttaprojektiotasoon, vertausellipsoidina GRS80.

Kysymykset:

1. Mikä on sopiva valinta reuna-arvoväliksi [ϕmin, ϕmax] ja askeleeksi ∆ϕ?

2. Mikä on sopiva valinta vertausarvoksi ϕ0? Tietenkin projektion käyttöalueen lähistöllä tai
jopa sen sisällä. Mutta missä?

3. Mikä on tarvittava sarjakehitelmän termien määrä kmax eli asteluku kmax − 1? Mieluum-
min mahdollisimman pieni. Millimetritarkkuutta kuitenkin vaaditaan myös käyttöalueen
nurkissa.

Tuntemattomien ai määrä ei myöskään saisi olla reuna-arvojen määrää
2 [(ϕmax − ϕmin) /∆ϕ+ 1] suurempaa; mieluummin sitä pienempaa.

3.2 Tuotantoversion laatiminen

Annettu ohjelma sisältää koodia sekä polynomikertointen ai ja vertausarvojen u0, x0 laskemiseksi,
että niiden käyttämiseksi pisteen (ϕ, λ) Gauß-Krüger koordinaattien (x, y) laskemiseen.

Käytännössä toimitettaisiin näin, että kertoimet ai ja arvot u0, x0 lasketaan valmiiksi numeroar-
voiksi. Sen jälkeen tuotantorutiini poimisi ne taulukosta. Näin vältytään koko ajan samojen asioiden
laskemisesta.

Tehtävä: modifioi pääohjelma gkmain.m niin, että se toimii tällä tavalla.

4 Toimitettava vastaus

1. Raportti, missä “optimaaliset” parametrit ϕmin, ϕmax,∆ϕ,ϕ0, kmax annetaan ja selostetaan,
miten näihin on päädytty

2. Toimivan tuotantorutiinin koodi. Se sisältää numeeriset parametriarvot ai, i = 0, . . . kmax−1
ja u0, x0.

Tärkeä huomautus: tässä tehtävässä ei ole olemassa yksi ainoa “oikea” vastaus. Monet asiat
on otettava huomioon. Saatte vapaasti neuvotella keskenään ja joudutte kokeilemaan eri
vaihtoehtoja.

Kuitenkin laadittava tuotantorutiini on toimittava oikein, ts. antaa samat numeroarvot kuin
gkmain.m.

Takaraja:

Ennen huhtikuun 8. päivää.
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