Rettelsesblad til ”Bogen om GIS og geodata”.
Seneste opdatering vedr. fejl s. 196 onsdag d. 8. august 2007.
Det er med stor beklagelse, at vi har konstateret flg. fejl i bogen:
s. 37: Figur 2.12, figurtekstens 2. sætning skal rettes til: En kreds (engelsk: line ring) er en
kant, hvor start- og slutknuden er den samme.
s. 55, Figur 3.5: Den halve lilleakse, b, skal afbildes som afstanden fra Nordpolen til
Ækvatorplanen.
s. 58: Boks 3.4: I overskriften skal ETSR89 rettes til ETRS89.
s. 59, 2. sp., 4. sidste linie: (φ,ω,h) skal rettes til (φ,λ,h).
s. 71, 1. sp. mf.: Henvisningen til boks 3.7 skal slettes.
s. 149, 1. sp. lige før afsnit 6.8.4: henvisningen til figur 6.9 skal ændres til 6.8.
S. 172, 2. spalte, afsnit 7.2.1: Teksten umiddelbart under overskriften til afsnit 7.2.1 er vist i
grønt, hvilket er utilsigtet. Teksten burde som al anden brødtekst være trykt i sort.
s. 173, Figur 7.2: Gennemsnittet af x,y-koordinater vil for regulære flader give et punkt
beliggende inden for fladen, men ikke nødvendigvis centroidpunktet. En metode til
beregning af cetroidpunkter for både regulære og irregulære flader er ikke helt simpel. Én
metode baseres på etablering af en flade i trekanter. Se nærmere på denne web-side:
http://www.saltspring.com/brochmann/math/centroid/centroid.html
s. 173, 2. sp., sidste sætning i afsnit 7.2.1:
Sætningen ”Til projekteringsformål, hvor der ofte stilles krav om stor nøjagtighed af data,
skal der tages højde for kortprojektionens målforhold …” skal rettes til
”Til projekteringsformål, hvor der ofte stilles krav om stor nøjagtighed af data, skal der
tages højde for lokale variationer i kortprojektionens målforhold …”.
s. 196, 2. sp. efter formlen skal parameter x rettes til parameter n.
s. 207, Boks 7.3: Værdien i øverste venstre celle for Var_natur skal have værdien 1 og ikke
som angivet værdien 2. Desuden skal laveste værdi for standardiseringen af Højde-gridfilen
være 0 og ikke som angivet 9.
s. 212, 2. sp. nederst: Den sidste sætning er ikke afsluttet:
”
manualer (eksempelvis dokumentationen til” skal ændres til:

” … manualer (eksempelvis dokumentationen til ESRI's ArcGIS Spatial Analyst Extension).
s. 225, figur 7.67: Ordet Still skal ændres til Sill.
s. 253, figur 8.3: Figuren har fået et forkert nummer. Der er kun én henvisning i teksten til
figuren, som står umiddelbart over denne. Figurnummeret foreslås midlertidigt ændret til
8.12a, da den næste figur på s. 254 hedder 8.13. Alle efterfølgende figurer skal således
omnummereres i en kommende ny udgave af bogen.
s. 254, 1. sp. 3. ned. linie: (orange, blå og grøn) skal rettes til (orange, lilla og grøn).
s. 260, figur 8.18: I figuren nederst til venstre er der fejlagtigt skrevet kvartiler på x-aksen.
Der skal stå: kvantiler.
s. 291, afsnit 10.7 vedr. Google Maps, 2. sætning: ”Her kan man …”. Den sidste del af
denne sætning skal slettes: ”… og vejen vises med navn.”.

