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25 års jubilæumsfest

Fødselsdagsforedrag af Johan P. Hansen

Fredag den 11. april klokken 16 i Aud. D1

I anledning af Eulers 307 års fødselsdag den 15. april og endnu vigtigere: Eulers Venners 25 års jubilæum,
inviterer vi til storsl̊aet jubilæumsfest!

Festen starter med det traditionsrige fødselsdagsforedrag klokken 16, som i dagens anledning vil blive holdt
af Johan P. Hansen. Efterfølgende bevæger vi os over til en lækker buffet hvor vi foruden hinandens selskab
vil kunne nyde en masse Euler-relateret underholdning.

Fødselsdagsforedraget vil som altid være gratis, men spisning koster 120 kr. og kræver tilmelding p̊a en
seddel ved tavlen tidligere kendt som andendelstavlen p̊a D2-gangen. Betaling kan ske ved at give penge til
vores kasserer, Helene H. Hansen, eller ved bankoverførsel til til reg. nr. 2251 kontonr. 5803 151 478.

Matematik bag navigation

Foredraget tager sit udgangspunkt i katastrofen ved Scilly den 22. oktober 1707. Klokken 8 aften ramte
flagskibet HMS Association klipperne ved Scilly Øerne - sank p̊a 4 minutter med hele besætning p̊a 650. To
skibe i samme fl̊ade (p̊a 19 skibe) led straks samme skæbne, mens et fjerde sank langsommere. Omkomne 1647
– reddet blev kun 26.

Katastrofen skyldtes, at man ikke vidste, hvor man var – forkert bestemmelse af længdegrad
Vi vil behandle retnings- og afstandsfunderet navigation, og det vil bringe os vidt omkring:

• Bestemmelse af længdegrad ved kronometer og observation af Jupiters 4 måner.

• Kort der egner sig til retningsbestemt navigation og vinkelbevarende afbildninger.

• Afstandbaseret navigation med hyperbler, brugt første gang ved D-day med, sidenhen standardmetoden
til at finde vej p̊a havet - s̊avel militært som civilt.

• Afstandsbaseret navigation ved hjælp af 4 satelliter - GPS, Galileo, GLONASS. Centralt er synkronisering
af ure, som meget elegant finder sted ved hjælp af 2 matematiske finesser.

Nogle af de matematisk begreber, der vil komme i spil vil være: Hyperbler, lineær algebra i 4 dimensioner,
et ikke-sædvanligt skalarprodukt p̊a det 4-dimensionale reelle vektorrum, Mercator kortprojektion, Cauchy-
Riemanns ligninger, primtal, polynomier og regning med polynomiumsrester.

Foredraget forsøges lagt til rette, s̊a ogs̊a 1. års studerende forh̊abentligt vil have udbytte af det.

Kom til årets fest – og ta’ en ven med!

Tilmdelingsfrist til spisning: Fredag den 4. april.


