
Albregtsen og Skagestein: Digital representasjon 

Løsningsforslag til kapittel 8 – Ut i rommet 

Skulle du finne feil i et løsningsforslag, vennligst rapporter dette til 
ragnhilk@ifi.uio.no 

Oppgave 1 - Vektorrepresentasjoner 
Hvor få tall kan vi greie oss med i en vektorrepresentasjon for å kunne beskrive  
a. en kule?  

Koordinattrippelet for senteret – 3 tall – og radien, altså 4. 

b. et kuleskall?  
Samme som a – det er bare regelen for avledningen av punktmengden som er 
forskjellig. 

c. en trekant i et todimensjonalt rom? 
Tre koordinatpar, altså 6 tall.  

d. en trekant i et tredimensjonalt rom?  
Tre koordianttripler, altså 9 tall. 

e. en sirkel i et todimensjonalt rom?  
Koordinatparet for senteret, og radien – altså 3 tall. 

f. en sirkel i et tredimensjonalt rom? 
Koordinattriplet for senteret pluss to vinkler for å gi orienteringen, og radien – 
altså 6 tall.  

Oppgave 2 - Skjæringspunktet mellom to linjer 
Vi har to rette linjer i et todimensjonalt kartesisk koordinatsystem, linje A går 
gjennom punktene (0,3) og (4,3) og ligger dermed parallelt med x-aksen, linje B går 
gjennom punktene (0,0) og (4,4) og har dermed en vinkel på 45 grader med x-aksen. 
med en  
a. I en graf er det lett å se hvor linjene krysser hverandre, men hvordan kan vi finne 

skjæringspunktet ut fra en vektorrepresentasjon der vi kjenner de fire punktene 
ovenfor? 
Vi setter opp likninger for de to linjene: 
A: y=3 
B: y=(4-0)/(4-0)x, dvs. y=x 
Setter de to likningene lik hverandre og får x = 3, setter inn i likningen for B og 
får y = 3. 
Hele poenget her er at vi må regne litt for å finne skjæringspunktet. 

b. Hvordan kan vi finne skjæringspunktet ut fra en rasterrepresentasjon der 
rasterpunktene er kvadrater med sidelengde 1? 
Begge linjer er representert som en mengde av rasterpunkter hvis beliggenhet er 
direkte eller indirekte gitt gjennom koordinatpar. Vi trenger bare å finne det 
koordinatparet som er felles for begge mengder. 
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c. Vi vrir linje B slik at den går gjennom (0,0) og (5,4). På grunn av diskretisering 
skal skjæringspunktet fremdeles ha heltallskoordinater. Hva skjer med de rette 
linjene A og B?  
De får knekkpunkter i krysningspunktet og vil derfor forskyve seg. Dette kan føre 
til topologiske feil overfor punktobjekter (på et kart ligger kirken plutselig på 
motsatt side av veien!) Se eksemplet nedenfor, der det hvite punktet på grunn av 
diskretiseringen kommer til å ligge på istedenfor ved siden av linjen. I GIS-
systemer finnes det teknikker (Realms og ROSE-algebra) for å motvirke slike 
uheldige virkninger av diskretisering. 

 

 

Oppgave 3 - Representasjon av en kube 
Vi har en kube der det ene hjørnet ligger i origo og sidekantene strekker seg 3 enheter 
utover langs x, y og z-aksen.  
a. Hva er det minste antall punkter vi trenger å kjenne til for denne kuben i 

vektorrepresentasjon?  
2, for eksempel (0,0,0) og (3,3,3) 

b. Anta at vi i rasterrepresentasjon bruker terninger der sidekanten er 1 enhet. Hvor 
mange slike terninger trengs for hele kuben? 
3*3*3 = 27  

c. Hvor mange trekanter trengs for å beskrive kubens overflate i et Triangulated 
Irregular Network (TIN)?  
Alle sidene (som er kvadrater) må deles i to trekanter, altså 6 * 2 = 12. 

d. Hvor mange tetrahedrons (volumer som er avgrenset med fire trekanter, altså en 
slags tredimensjonal TIN) trengs for å representere volumet av kuben? 
Dette er lettest å anskueliggjøre ved hjelp av en fysisk modell. Med litt intelligent 
oppdeling greier vi oss med 5  tetrahedrons. 
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