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Øving 2  Geologisk bruk av kompass 
 
(Les side 335 i læreboken på forhånd. 
Ta med eget kompass, hvis du har) 
   

    Navn ___________________________________

Start med å finne ut nord-retningen inne i Auditorium F1, med kompasset (rommet er egentlig firkantet, se tegningen øverst på arket). 
Orienter denne A4-siden med nord mot toppen ↑ av arket, og tegn rommet som et stort skissekart, på nedre delen av dette arket. 

Ta målinger og tegn minst 8 strøk-fall symboler (├ 90) på ditt kart, på interessante steder i auditorium. Strøk skrives alltid med 3 siffer 
(Nord = 000 eller 360, Øst = 090, Sør = 180, Vest = 270.) Fall skrives med 2 siffer (horisontal = 00, vertikal = 90). Fallretning skrives som 
en eller to bokstaver: N, NØ, Ø, osv. (fritt valg om du bruker en eller to retningsbokstaver.)   De fleste objektene i auditorium har enten 
vertikal eller horisontal fall, så du børe være litt oppfinnsom med å finne andre og mer interessante fallvinkler. Du kan måle strøk og fall på 
stolene, gulvets gjennomsnittshelning, osv. Gå rundt i rommet slik at det er en spredning av målingslokaliteter. Merk lokalitetene A,B,C...på 
kartet ditt og skriv strøk, fall symbolene ved siden av hver lokalitet.  Fyll ut tabellen med strøk, fall, fallretning, og symbol ├ :  

 Lok.  Strøk         Fall     Fallretning(├ symbol) C   ________   ______   ____   F   ________   ______   ___ 

A   ________   ______   ____   D   ________   ______   ____   G   ________   ______   ___ 

B   ________   ______   ____   E   ________   ______   ____   H   ________   ______   ____
  

Vi stiller opp objekter på skrå, ulike steder i auditorium, og disse får lokalitetsnummer 1,2,3, osv. Flatene er en planstruktur (kanskje 
foliasjon eller forkastningsplan) og på hvert flate vil vi tegne (med kritt) en slags lineasjon (kanskje representerer mineraler eller glidespeil) 
med tusjpenn. På minst 2 av disse lokalitetene skal du måle både planstruktur og lineasjonen. Lineasjone måles og tegnes i retning som går 
nedover (→ 25). Tegn lokalitetsnummer på kartet ditt, med strøk og fall symboler og med lineasjons-symboler, og skriv disse 4 målingene og 
symbolene her: 

Lok.nr.     (Fol.) Strøk     Fall   Fallretning   (├  symbol)      (Lin.) Retning  Stupning  (→ symbol)   

____         ________   ______   ____               ______   ____  

____         ________   ______   ____                ______   ____  

    

 

 


