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INF 1040 høsten 2009: Oppgavesett 11 

Farger (kapittel 15) Løsningsforslag 

Flervalgsoppgaver 
 
I disse oppgavene er det oppgitt fem svaralternativer der bare ett svar er riktig. 

 
 

8. Fargerommet som brukes i NTSC-systemet kalles YIQ, der Y er luminans, 
mens I og Q er de to krominanskomponentene.  Hva er verdien av 
krominanskomponentene for en vilkårlig RGB gråtone? 
a) I – Q = 128 
b) I = Q = 0 
c) I + Q = 128 
d) I * Q = 1/3 
e) I +Q = R+G+B 

 
9. Vi lar (1; 0; 0) svare til rødt i IHS (Intensity, Hue, Saturation), der I ligger 

mellom 0 og 1, H mellom 0 og 2π, og S mellom 0 og 1. Hva er da mettet gul 
med halv intensitet? 
a) IHS = (0.5;π/3,1.0) 
b) IHS = (0.5;2π/3;1.0) 
c) IHS = (0.5; π/2;0.5) 
d) IHS = (1.0;2π/3;0.5) 
e) IHS = (1.0;π/2;0.5)   

 
10. Et RGB-kamera skal brukes til en sorteringsoppgave på en industriell 

produksjonslinje, der produkter skal sorteres basert på fargen. Men noen 
har byttet om ledningene for den røde og den grønne komponenten fra 
kameraet. Hvilke produkter vil fortsatt ha samme farge? 
a) De oransje-fargede 
b) De gul-fargede 
c) De cyan-fargede 
d) De magenta-fargede 
e) Ingen av dem 
 

11. ”Alfakanal” eller ”alfabånd” brukes til å 
a) Lagre alfanumerisk informasjon i et bilde 
b) Spesifisere at fargene i et piksel er helt eller delvis transparente 
c) Lagre en vektorrepresentasjon av et rasterbilde 
d) Spesifisere hvordan et fargebilde skal skrives ut 
e) Lagre informasjon om hva som er gjort med et bilde før det ble lagret 
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12. Vi lar (1; 0; 0) svare til rødt i IHS (Intensity, Hue, Saturation), der I ligger 
mellom 0 og 1, H mellom 0 og 2π, og S mellom 0 og 1. Hva er da mettet gul 
med halv intensitet? 
a) IHS = (0.5,π/3,1.0) 
b) IHS = (0.5,2π/3,1.0) 
c) IHS = (0.5, π/2,0.5) 
d) IHS = (1.0,π/3,0.5) 
e) IHS = (1.0,π/2,0.5)   
 

Halv intensitet vil si I=0.5. Altså er de tre første alternativene mulige.  
Mettet farge vil si at S=1. Altså er de to første alternativene mulige. 
Husk at H er vinkel i et plan loddrett på I-aksen, og H har verdier mellom 0 og 2π.  
Oftest velger man rød som utgangspunkt, slik at RGB primærfargene er gitt ved  
Rød: H=0, Grønn: H= 2π/3, Blå= 4π/3. Legger du til 2π/3, så er du tilbake til rød. 
Sekundærfargene ligger midt mellom primærfargene, og er gitt ved 
Gul: H=π/3, Cyan= π, Magenta= 5π/3. Det er bare første og fjerde alternativ som 
har riktig H-verdi. Altså er det det første svaralternativet som er rett svar. 
 

13. Røde epler, gule bananer, grønne epler og magenta druer passerer under et 
RGB-kamera, og skal sorteres bare ved hjelp av fargen. Vi antar at fargene 
til de fire fruktene svarer til fire av hjørnene i RGB-kuben. Men så har vi 
bare en gråtone-skjerm til rådighet. Hvilke frukter får da samme gråtone?  
a) Gule bananer og grønne epler 
b) Gule bananer og magenta druer 
c) Røde epler og magenta druer 
d) Magenta druer og grønne epler 
e) Gule bananer og røde epler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis vi projiserer de fire nevnte hjørnene vinkelrett inn på hoveddiagonalen, ser 
vi at primærfargene rød, grønn og blå havner på samme sted på gråtoneskalaen. 
De tre sekundærfargene cyan, magenta og gul havner sammen på et annet sted 
(høyere opp)  på gråtoneskalaen. Gule bananer og magenta druer får da samme 
gråtone, og svaralternativ b) er det rette. 
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”Tenk selv”-oppgaver 
 

14. Representasjon av et bilde 
 
Under har vi gitt et lite binært bilde, der svart er 0 og hvit er 1. 
 

 
a) Kan du skrive ned på et ark binærrepresentasjonen av dette bildet,  

som en 2-dimensjonal tabell over pikselverdier? 
Følgende tallkombinasjon gir bildet: 
0 0 1 1 0 0 
0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 
0 1 1 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 
0 1 0 0 1 0 
 

b) Hvis du skulle lage et lite filhode som inneholder bildets type og størrelse, 
hva  burde da stå i filhodet? 

Bildet har bredde 6 piksler og høyde 6 piksler. Filhodet bør også inneholde 
informasjon om bildetype, dvs. binært bilde, for eksempel som enten en bildetype som 
et nummer av forhåndsdefinerte bildetyper, eller med antall bit pr. piksel (her 1). 
Hodet kan se slik ut: 
1 6 6 
Programmet som leser bildet må vite hvordan hodet er bygget opp, vite at første tall 
er bildetype, så bredde og høyde. 
 

c) Hvis bildet lagres som et 8-biters bilde, hvor mange biter trenger vi for å 
lagre selve bildet (uten filhodet)? 

Et 8-biters bilde lagres med 8 biter pr. piksel. Det er 6*6 piklser, hver på 8 biter, så 
totalt trenger vi 6*6*8 biter = 288 biter. 
 

d) Hvis bildet lagres som et RGB-bilde, hvor mange biter trenger vi for å 
lagre selve bildet (uten filhodet)? 

Et RGB-bilde lagres oftest med 8 biter for hver kanal, altså 24biter pr. piksel. Det er 
6*6 piklser, hver på 24 biter, så totalt trenger vi 6*6*24 biter = 864 biter. 
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15. Plassbehov – et ¼ MiPiksels RGB-bilde 
 

a) Vi skal lagre et RGB-bilde på 512 x 512 piksler. Anta at bildet lagres med 
8 biter pr. farge. Hvor mange KiB trenger vi for å lagre en rad av dette 
bildet? 

Bildet har 512*512 piksler a 3 Byte. En rad i bildet krever 
3*512 Byte = 3 * ½ KiB = 3/2 KiB.  
 

b) Hvor mange KiB trenger vi for å lagre hele bildet? 
Det er 512 rader i bildet. Altså trenger vi 512 * 3/2 KiB = 768 KiB. 
 

c) Anta at vi har tatt 1024 slike bilder, og har angitt plassbehovet i MiB. 
Noen misforstår, og tror at vi snakker om MB. Hvor stor blir den 
prosentvise feilen? 

De 1024 bildene ville oppta  1024 * 768 * 1024 Byte, og vi ville angitt dette som 768 
MiB = 768 * 1 048 576 Byte. De som misforstår og tror vi snakker om MB vil anta at 
det dreier seg om 768 *1 000 000 Byte. Den prosentvise feilen blir da 
100* 768 * (1048 576 –  1 000 000) /768 000 000  % ≈  4.9 % (se Appendiks B.2). 

16. Overgang mellom RGB og YIQ 
 
National Television System Committee (NTSC) har definert den standarden som 
brukes for fjernsynsoverføring i USA. Her brukes fargesystemet YIQ. Y 
beskriver luminans, mens I og Q er de to krominanskomponentene.  Overgangen 
fra RGB er gitt ved enkle uttrykk der man bare kan sette inn RGB-verdier og få 
ut  NTSC’s YIQ-verdier. 
 
Luminans-komponenten (Y) er gitt ved Y= 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B 
Hue-komponenten (I) er gitt ved   I = 0.596*R – 0.274*G – 0.322*B 
Metnings-komponenten (Q) er gitt ved          Q = 0.211*R – 0.523*G + 0.312*B 
 

a) Hva er NTSC luminansverdien (Y) for RGB svart (0,0,0) og RGB hvit 
(1,1,1) ? 

Når vi setter inn R=G=B=0 i uttrykket  
Y= 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B 
så ser vi opplagt at RGB svart (0,0,0) gir NTSC Y=0. 
Summen av luminans-koeffisientene er 0.299+0.587+0.114 = 1.000. Og det er jo 
nettopp dette vi får når vi setter inn R=G=B=1 i uttrykket   
Y= 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B.  
Derfor får vi at RGB hvit (1,1,1) gir NTSC Y=1. 
 

b) Hva blir verdien av NTSC I og Q for en vilkårlig RGB gråtone ? 
For en vilkårlig RGB gråtone g mellom 0 og 1 har vi jo R=G=B, siden dette er 
punkter på hoveddiagonalen i RGB-kuben, slik at vi kan skrive denne gråtonen som 
(g,g,g) i RGB.   
Både summen av koeffisientene i ligningen for I og ligningen for Q er 0:             
I = g * ( 0,596 – 0,274 – 0,322) = g * 0 = 0.   
Q = g * (0,211 – 0,523 + 0,312) = g * 0  = 0. 
NTSC gir derfor alltid I = Q = 0 når R=G=B.  
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17. Vektorbilde av et flagg – og et sjakkbrett 
 
Det norske flagget består av fargene rødt, hvitt og blått, og kan geometrisk 
beskrives ved tallene (6,1,2,1,12) horisontalt fra flaggstanga og utover, og 
(6,1,2,1,6) vertikalt. Tallene angir bredden av fargene rødt, hvitt, blått, hvitt, 
rødt langs kanten av flagget, med bredden av de hvite stripene som enhet. 

a) Hvor mange biter trenger du for å representere et bilde av et slikt flagg 
av vilkårlig størrelse, plassert på et vilkårlig sted i planet, og med en 
vilkårlig rotasjonsvinkel, hvis dette skal vises fram på en skjerm med 
oppløsning på 1280 * 1024 piksler? Anta at vi bruker RGB-farger. 

Flagget kan lages ved først å generere et rødt rektangel, deretter to hvite rektangler 
med passe bredde som legges i kors over det røde, og endelig to smale blå rektangler 
som legges i kors over de hvite. Altså fem rektangler. 
Vi kan entydig beskrive et rektangel ved å angi koordinatene til for eksempel nedre 
venstre hjørne, lengden på de to sidene, og rotasjonsvinkelen. 
 
Når oppløsningsevnen på skjermen er 1280 *  1024 betyr det at koordinaten til det 
ene hjørnet krever henholdsvis 11 og 10 biter. Siden vi ikke vet hvor i bildet dette 
hjørnet blir plassert, eller hvor stort flagget skal være, må vi ha hhv 11 og 10 biter til 
lengden av de to sidene også.  
For orientering av et rektangel er det tilstrekkelig å angi en vinkel mellom 0 og π/2 
(90˚), for et rektangel rotert π/2 er jo et annet rektangel. Med en oppløsning på 1˚ 
holder det med 7 biter til vinkelen.  
Fargen kan åpenbart angis som 3 * 8 biter = 24 biter for hvert rektangel. 
Hvert rektangel krever da 11 + 10 + 11 + 10 + 7 + 24 biter = 73 biter. 
Det er 5 rektangler som skal beskrives, hvilket gir til sammen 5*73 biter = 365 biter. 
Eller vi har en 3-linjers LUT med til sammen 72 biter, pluss fem rektangler der vi 
bruker 2 biter til å angi fargen. Dette gir til sammen 72+255=327 biter. 
 

b) Du skal representere et bilde av et sjakkbrett – med 8 x 8 felter som er 
vekselvis svarte og hvite. Bildet er ikke rotert i forhold til skjermen., men 
størrelsen og plasseringen kan variere. Hvor mange biter trenger du? 

Det er 64 kvadrater. Til posisjonen trenger vi 11 + 10 biter. Sidene i kvadratet kan 
ikke være mer enn 1024/8=128 piksler, altså trenger vi 7 biter til å beskrive dette.. 
Vi kunne gjort dette ved 64*(11+10+7+1) biter = 64*29 biter = 1856 biter. 
 
Men vi kan også gjøre det ved å tegne fylte rektangler oppå hverandre. 
1) Du lager et stort hvitt kvadrat. Til det trenger du 11+10+10+1 biter=32 biter. 
2) Du tegner to svarte kvadrater oppå, og sidene i disse er halvparten av det forrige. 
Til dette trenger du 2*(11+10+9+1) biter = 62 biter. Da har du fått et brett med fire 
felter. 3) Oppå hver av de to hvite skal du tegne to svarte kvadrater, og oppå hver av 
de to svarte skal du tegne to hvite, og sidene i de nye kvadratene skal være halvparten 
av de forrige. Til dette trenger du 4*(2*(11+10+8+1))biter = 240 biter. Nå har du et 
brett med 16 felter. 4) Oppå hver av de åtte hvite skal du tegne to svarte kvadrater, og 
oppå hver av de åtte svarte skal du tegne to hvite, og sidene i de nye kvadratene skal 
være halvparten av de forrige. Til dette trenger du 16*(2*(11+10+7+1))biter = 928 
biter. Til sammen trenger du altså 32 +62 + 240 + 928 = 1262 biter. 
 
Selvsagt finnes det også andre måter å gjøre dette på! Du kan gjøre trinn 1 og 
deretter tegne 32 små svarte rektangler: 32 + 1856 = 1888 biter. 
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18. RGB og IHS – og et ganske spesielt stakitt 
 
Anta at vi bruker et digitalt mobilkamera til å avbilde et stakitt med vertikale 
sprosser som er 9 cm brede, og at mellomrommene er 3 cm.  
Kameraet har et synsfelt på 32*24 grader (horisontalt * vertikalt), og det er  
320 * 240 detektorer i bildeplanet. Anta at vi skal oversample bildet i fokalplanet 
med en faktor 4 i forhold til perioden i stakittet. 
 

a) I hvilken avstand A (angitt i meter) fra stakittet bør vi da plassere 
kameralinsen?  
(Hint: tangens til en vinkel er brukt i avsnitt 13.2.5, og beskrevet i 
Appendiks A.7.) 

 
Den horisontale perioden i stakittet er 12 cm..  
Nyquist-kriteriet sier at vi må ha minst to piksler per periode i bildet for de mest 
høyfrekvente strukturene i bildet. 
Vi ser at det er 10 detektorer per grad i synsfeltet  (320/32 = 240/24 = 10). 
Med 4x oversampling skal vi ha minst 4 * 2 = 8 detektorer per periode.  
Det vil si at 12 cm på murveggen skal svare til 8 detektorer. 
Med 10 detektorer per grad i synsfeltet svarer 8 detektorer til 0.8 grader i synsfeltet.  
I figuren nedenfor har vi da en kjent vinkel θ =0.8 grader, en motstående katet som er 
0.12 meter, og en ukjent katet som er A meter.  
 
 
 
 
 
 
 
Tangens til vinkelen er gitt ved 
tg (0.8) = 0.12/A    
A=0.12/tg(0.8)  
A ≈  8.6 meter 
 

b) Det bor en eksentrisk professor bak stakittet, så sprossene kan ha mange 
forskjellige farger. Den vanstelte hagen som synes i mellomrommene kan 
også ha mange nyanser. 
Hvor mange  KiB vil vi få per bilde fra et 24 biters RGB kamera med det 
angitte antall piksler, uten noen form for kompresjon av bildet? 
 

Siden det er et 24 bits RGB kamera, får vi 24 * 320 * 240 / (1024 * 8)  
= 225 KiB pr bilde. 
 

c) Vi vil overføre og lagre disse bildene ved å transformere dem fra RGB til 
fargerommet IHS, og lagre kromatisitets-komponentene med halv 
geometrisk oppløsning ved at man tar gjennomsnittet av to og to 
pikselverdier i horisontal og vertikal retning (tilsvarende 4:2:0 
subsampling som du finner i figuren nederst til høyre på side 246 i 
læreboka).  Dette er vanlig for digitale kameraer. 

Avstand = A (angitt i meter) 

12 cm = 0.12 m 
θ = 0.8 
grader 
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Forklar hvordan dette vil påvirke lagringsbehovet for hver av IHS-
komponentene i forhold til RGB-komponentene i det originale bildet. 
 

Antar vi at IHS-komponentene lagres med 8 biter pr piksel, men at H og S lagres med 
halv geometrisk oppløsning av I, så blir lagringsbehovet det samme for I som for en 
av RGB-komponentene, mens det reduseres til  ¼ for hver av komponentene H og S.  
 

d) Angi hvor mye lagringsbehovet blir redusert i forhold til det originale 
RGB-bildet. 

e)  
I forhold til det originale RGB-bildet blir lagringsbehovet nå 
 (1+0.25+0.25)*8 biter/(3*8 biter) = 1.5/3 =1/2. 
Lagringsbehovet blir altså redusert til det halve. 
 

f) Stakittbildet kan bare inneholde et endelig antall sprosser, og selv om 
proffen er sprø i sitt fargevalg, så har han bare en farge per sprosse i 
stakittet. Det kan altså ikke være 16 777 216 farger på stakittsprossene. 
Dessuten er vegetasjonen bak blitt klipt, så der er det en ensfarget grønn 
plen. Da er det sløsing med lagerplassen å bruke 24 biter per piksel.  
Forklar hvordan du kan bruke 3 bytes fargetabeller for IHS (uten 
redusert oppløsning i H og S) til å redusere lagringsbehovet for hvert 
bilde.  (Vi antar at hver detektor ”ser” enten grønt eller en stakittfarge.) 
 

Med 4x oversampling skal vi ha 4 * 2 = 8 piksler per periode. En periode i stakittet er 
en sprosse og ett mellomrom. De 320 pikslene dekker dermed 320 /  8 = 40 sprosser.  
Tabellen må derfor dekke minst 40 sprossefarger pluss grønt.  
 
Hvis det er 41  farger i bildet, så trenger vi en fargetabell med 41 rader.  
I hver rad spesifiserer vi fargen ved å gi hhv I, H og S-komponentene med  8 biters 
ordlengde. 
 
Fargen er da gitt med 24 biters ordlengde i tabellen, mens vi i bildet bare trenger et 
heltall fra 0 til 40, dvs 6 biter. 
 

g) Hvor stor er reduksjonen i forhold til det du fant i spørsmål b, hvis du ser 
bort fra den plassen fargetabellen tar? 

Vi trenger egentlig ikke å regne ut særlig mye her. 
For når vi bruker 6 biter per piksel i bildefilen istedenfor 24 biter, som i punkt b,  
så er reduksjonen lik  en faktor 24/6 =4. 
 

h) Hvor stor plass tar fargetabellen i forhold til bildet som bruker 
fargetabellen? 

i)  
Fargetabellen inneholder 41 linjer a 24 biter, dvs 41*24/8 Bytes = 123 Bytes. 
Bildet som bruker fargetabellen er på 320*240 piksler, og i hver piksel står det bare 
en henvisning til en linje i fargetabellen. Siden det er 41 linjer i denne trenger vi en 
ordlengde på 6 biter per piksel. Altså tar bildet 320*240*6 biter, eller 320*240*6/8 
Bytes = 57600 Bytes. Forholdet mellom tabell og bildefil er da 123/57600 = 0.21 %. 
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19.     Et trekanals fargebilde – eller enkanals bilde + LUT 
 

RGB-bilder kan enten lagres som et trekanals bilde – med et gitt antall 
biter for hver fargekomponent i hvert piksel, eller som et enkanals bilde 
der pikselverdiene refererer til en linje i en fargetabell (LUT), der farge-
representasjonen for pikselverdiene finnes. 

 
a. Anta at RGB-bildet er kvadratisk, med M · M piksler, og at vi bruker 6 

biter til hver av fargekomponentene R, G og B. Hvor stort må bildet være 
for at det skal lønne seg å lagre bildet med 9 biter per piksel pluss en 512 
linjers fargetabell med (6+6+6) biter per linje istedenfor den opprinnelige 
(6 + 6 + 6) biter per piksel representasjonen av bildet? 

 
Trekanals representasjon av bildet krever M · M · (6+6+6)  biter = M · M · 18 biter. 
 
Fargetabellen består av 512 linjer a (6+6+6) biter, dvs 512 · 18 biter,  
mens bildet  nå er  M · M · 9  biter. 
 
For at en LUT + bildet skal ta mindre plass enn det opprinnelige bildet,  må vi ha: 
  18 · M · M   >  9 · M · M   +  18 · 512,  
dvs at    9 ·  M · M   >  18 · 512  
         M · M   >  2 · 512  = 210. 
 
Bildet må altså være større enn  25 · 25  = 32 · 32 piksler. 
 
Andre toerpotens-løsninger – som ikke krever kalkulator for å finne svaret –  
har vi for  
 
24 biters RGB erstattet av 18 biters LUT => M = 1024 
22 biters RGB erstattet av 11 biters LUT => M = 64 
16 biters RGB erstattet av 12 biters LUT => M = 128 
14 biters RGB erstattes av 7 biters LUT => M = 16 
10 biters RGB erstattes av 8 biters LUT => M = 8 
8 biters RGB erstattes av 6 biters LUT => M = 16 
 

b. Et annet alternativ er å transformere bildet fra (6+6+6) biters RGB til 
(6+6+6) biters YcbCr og så gjøre en 4:2:0 subsampling slik at de to 
kromatisitetskomponentene lagres med halvert geometrisk oppløsning. 
 
Hvorfor vil en slik transformasjon alltid gi større kompresjonsrate enn 
teknikken i oppgave a, uansett størrelsen på bildet? 

 
Overgangen fra RGB til YcbCr med 4:2:0 subsampling fører til at  lagringsbehovet 
blir det samme for Y som for én av RGB-komponentene, mens det reduseres til ½ · 
½ = ¼ for hver av komponentene Cb og Cr.  
Kompresjonsraten er definert som CR = i/c, der i er antall biter i det originale 
bildet, mens c er antall biter i det komprimerte bildet. 
Her blir CR = (3 · 6 biter) / ( (1+0.25+0.25) · 6 biter) = 3/1.5 = 2.. 
Lagringsbehovet blir altså redusert til det halve. Dette har vi sett i Oblig-3. 
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Med LUT-teknikken i oppgave a blir forholdet mellom c og i: 
c / i  =  ( 9 · M · M   +  18 · 512) / (18 · M · M)  
        =  0.5 + 512 / (M · M), 
som alltid er litt større enn 0.5, uansett hvor stor M er.  
Kompresjonsraten CR = i/c er altså alltid mindre enn 2. 
 
Egentlig trenger man ikke å sette noen tall på papiret  for å innse dette.  
Det holder med et verbalt resonnement : 
 
4:2:0 subsampling betyr jo at Y tar like mye plass som en av RGB-komponentene, 
mens hver av Cb og Cr tar en fjerdedel av plassen til hver av de to resterende  RGB-
komponentene. Bildet blir altså komprimert med en faktor 2. 
Oppgave a sier at et (6+6+6) biters RGB-bilde erstattes av et 9 biters bilde med like 
mange piksler -  pluss en LUT. Hvis dette skulle gi en kompresjon på en faktor 2,  
så kunne ikke LUT’en ta noe plass i det hele tatt – og det er selvsagt ikke mulig.  
 
 


