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1 Introduksjon/hensikt
I diskusjonene om geografisk informasjon, 3D og romlige data blir ofte mange ting blandet sammen.
For å få litt orden på argumentene har jeg i punktene under prøvd med et forslag til struktur. Ved å
legge en slik struktur «i bunnen» når en i ettertid utfordrer «brukerne» til å komme med sine
brukerbehov, kan en kanskje unngå å snakke så mye forbi hverandre.

2 Fra GIS-teorien: Om objekter og felt
Typiske objekter er skarpt definerte «ting» med en klar ytterbegrensning, og med et homogent indre.
Eksempler på typiske objekter er en stein og en metallklump.
Felt er geografiske fenomen som finnes overalt, men i varierende grad. Eksempler på slike er
nedbørsmengde og temperatur. Slike fenomen blir vanligvis målt i utvalgte punkt, og så interpolert
for å få fulldekkende overflate. Den «endelige» representasjonen kan være trekant-basert eller
rutenetts-basert. Tradisjonell presentasjon på kart er via isolinjer / høydekurver. Det er ofte kalt
2.5D, siden de systemene som er laget for å håndtere slike overflater ofte forventer at det for hver
nord/øst-posisjon finnes en og bare en høyde. Det finnes (i alle fall i teorien) også en full 3D-variant
av felt, i noen sammenhenger kalt voxel-representasjon. For en voxel vil det for hver
nord/øst/høyde-posisjon finnes en egenskapsverdi (f.eks. en temperatur).
Mange av de geografiske fenomenene som er av interesse, har kjennetegn fra både felt og objekt.
Spesielt objekt-kjennetegnet med et homogent indre er i liten grad oppfylt.
Innen bygg og anlegg-bransjen blir overflater brukt til å representere skille mellom ulike «lag». Det
kan gjelde terrengoverflate, skille mellom fast fjell og løsmasser, eller ev andre lag-grenser i bakken.
Volumene av de ulike lagene (f.eks. løsmasser i et anleggsområde) beregnes ved å beregne volum
mellom to ulike overflater, ev et plan (med konstant høyde) og en overflate. Det er likevel ikke vanlig
å definere egne romlige objekter (f.eks. ei myr) i slike beregninger (stemmer dette?).
I det etterfølgende behandles i hovedsak objekter.

3 Om dimensjoner
Begrepet dimensjon er sentralt i all geografisk informasjon. Virkeligheten som omgir oss er 3D, i alle
fall om vi holder oss til den geografiske virkeligheten. Det betyr at alle posisjoner vi måler, kan måles
i tre dimensjoner («3D»), og angis med 3 koordinat-verdier (nord, øst, høyde). I Norge har (nesten?)
all kartlegging siden 1960-tallet foregått fotogrammetrisk, med mulighet for å måle posisjon i
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fotogrammetriske 3D-modeller. Likevel har framstilling av plane kart (på papir eller skjerm) gjort at
den fulle 3D-muligheten som ligger i datafangstmetoden ikke er blitt utnytta.
Skal disse 3D-posisjonene tegnes på et papirkart, må vi utelate den ene, og tegne enten i «grunnriss»
(med nord og øst-koordinatene) eller i profil (med en kombinasjon av nord og øst, og høyde).
Objektene og utstrekningene/geometriene vi identifiserer og måler inn, kan ha





Ingen utstrekning: punkt (0D)
Utstrekning i en retning: linjer (1D)
Utstrekning i to retninger: flater/overflater (2D)
Utstrekning i tre retninger: volumer (3D)

Det er altså viktig å skille på dimensjonen til rommet vi plasserer/måler objekter i og den
geometriske dimensjonen til objektene/geometriene vi behandler.
I det etterfølgende antas at rommet vi forholder oss til er 3-dimensjonalt, og at det er de ulike
dimensjoner på objektene vi behandler, som er utfordringen.

4 Om avbildninger/projeksjoner
Dette er et stort tema i matematikken, med mye til dels komplisert matematikk involvert. I dette
notatet er kun plukket ut to svært «visuelle» projeksjoner, relevante for framstilling av geografisk
informasjon.
Avbildning av krumme flater på plane kartprojeksjonsplan er et helt eget tema, som ikke behandles
her.

4.1 Ortogonalprojeksjon
Ortogonalprojeksjon er den vanlige måten å framstille kart på. Alle punkt på det som skal avbildes
blir projisert ortogonalt på et (kart-)projeksjonsplan, se Figur 1 nedre del.
Selv om projeksjonsplanet i teorien kan plasseres på mange måter, er den totalt dominerende
plasseringen når en skal lage kart, slik at projeksjonslinjene følger tilnærmet loddlinja.
En viktig egenskap til en ortogonalprojeksjon er at «kartet» få jevn målestokk over hele det avbilda
området.

4.2 Sentralprojeksjon
Dette er den måten vi normalt ser omgivelsene våre, med projeksjonssenteret i øyet og
projeksjonsplanet på netthinna, se Figur 1 øvre del. Det er også metoden som brukes i fotoapparat
for å lage bilder. Selv om resultatet også her er et «flatt bilde», blir metoden ofte omtalt som 3Dvisualisering. Betegnelsen 3D-visualisering kan kanskje forsvares ut fra at det oftest er «noe» romlig
som framstilles på denne måten. Men begrepet «perspektivtegning» dekker nok bedre.
En sentralprojeksjon vil ikke ha lik målestokk over alt. Til lengre borte et objekt er fra projeksjonssenteret, til mindre blir målestokken. Det betyr at det er en utfordring å måle «terreng»-avstander i
en sentralprojeksjon.
Til forskjell fra ortogonalprojeksjonen, der (kart-)projeksjonsplanet nesten alltid er plassert likt i
forhold til «terrenget», er det når en bruker sentralprojeksjon naturlig å velge projeksjonssenter
(betraktningspunkt) ut fra hensikten. Skal en vise oversikt, bruker en «flyperspektiv», mens en bruker
«øyehøyde» når en skal vise det fra «menneskelig» posisjon.
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Figur 1 Sentralprojeksjon (øvre del) og ortogonalprojeksjon (nedre del) (Kilde: Øystein Andersen, NLH)

4.3 Andre slags projeksjoner
Det finnes mange flere slags projeksjoner enn de to over. Noen kan egenskapsmessig plasseres
mellom de to over, f.eks. der en klarer å få målestokksriktighet i en retning.

5 Fra kartografien
Kart har vært brukt fra «tidenes morgen» for å forklare hvordan virkeligheten ser ut, til nytte for
personer som ikke er kjent på et sted de vil vite noe om. De første kartene var reisebeskrivelser,
nyttige for å forklare reiseruter. Da folkene ble fastboende, ble kart brukt til å vise hvem som eide
hvilke deler av landet.
Forenklet framstilling av den 3-dimensjonale virkeligheten på (2-dimensjonale) plane kart har vært og
er en stor suksess.

5.1 Siling av data
En av hovedforskjellen på et kart og et (fly-)fotografi, er informasjonsmengden. Et fotografi, i alle fall
et nærfotografi, inneholder mye informasjon, og mye av denne er ikke relevant i mange
sammenhenger. Ikke relevant informasjon blir støy. Hovedjobben til en kartkonstruktør er derfor å
sile informasjon: tegne på kartet kun det som er viktig informasjon.

5.2 Generalisering
Det er også utviklet gode kartografiske generaliserings-metoder. En av hovedmetodene er å
«redusere dimensjonen»: framstille byer og bygninger (3D-objekter), først som flater (2D-objekter),
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og i neste generaliseringstrinn som representasjonspunkt (0D-objekter). Der er også vanlig å
framstille veger og elver (2D-objekter) som senterlinjer (1D-objekter).
Siling og generaliseringen blir gjort for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig, og de fleste
brukerne oppfatter IKKE dette som tap av informasjon.

5.3 Visualisering og abstraksjonsnivå
Det er ikke forventet at et kart skal «ligne på» virkeligheten i den betydning at et kart skal se ut slik vi
ser virkeligheten. En av styrkene til kartframstilling er å sile ut der som er viktig, og utelate det
uviktige. Det er også godt akseptert at de objektene som skal vises i kartet, blir vist på helt ulike
måter i kartet sammenlignet med virkeligheten. Gule hus i virkeligheten må ikke være gule i kartet.
Lett tilgjengelige ortofoto har til en viss grad utfordret disse prinsippene. Likevel: Gode kart er slett
ikke de som ligner virkeligheten mest. Gode kart er de som har et klart budskap, og klarer å formidle
budskapet med enklest mulig innhold.
Perspektivtegning/3D-visualisering sammenlignes ofte med fotografier. Dette henger nok sammen
med at perspektivtegninger ofte viser noe vi normalt ser (f.eks. en bygning), mens kart kan vise ting
vi ikke er i stand til å se, i alle fall ikke ute å flytte oss rundt (f.eks. hele Norge). Det er derfor ofte et
mål (eller i alle fall en «betrakter-forventning») å få perspektivtegningene mest mulig
«virkelighetstro», jfr. eksempelet i Figur 9. Men i mange sammenhenger vil da et budskap kunne
forsvinne i mange unødvendige detaljer.
Etter hvert som en blir mer og mer vant til perspektivtegninger, kommer det også gode prinsipper for
å velge egnet abstraksjonsnivå i perspektivtegninger. CityGMLs inndeling i Levels of details, se Figur
10, er en måte. Likevel vil nok lenge kartframstilling være å foretrekke der en ønsker mer abstrakte
framstillinger for å få fram et bestemt budskap.

6 Del-løsninger på veien til «full 3D»
Det er tilgjengelig flere teknikker for å lage «3D-visualiseringer» av data som bare til en viss grad
inneholder 3D-informasjon. Ved å utnytte disse teknikkene, kan en komme ganske langt i «livaktige»
visualiseringer, uten at en har «full 3D» i alle deler av datasettet. Noen av teknikkene er omtalt
under.

6.1 Drapering
Drapering vil si å legge et «flatt bilde» ned på en overflate. På denne måten vil en få et «3Dinntrykk». Drapering av ortofoto på høydebestemte overflater er mye brukt, se eksempel på Figur 2.
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Figur 2 Drapering av et ortofoto over terrengmodell. Kilde: www.statkart.no

6.2 Ekstrudering
Ved ekstrudering tar en utgangspunkt i en 2D flate og «forlenger» den til å bli en 3D-figur. En mye
brukt framgangsmåte er å ta utgangspunkt i takflater for bygninger. Disse er originalt beskrevet med
nord/øst/høyde. Ved å ekstrudere (forlenge) takflatene til skjæring med bakken, vil en få en rask
visualisering av «bygningskropper», se Figur 3.

Figur 3 Ekstrudering av bygninger. Kilde: Masteroppgave Jesper Vesøen, UMB 2013 (www.umb.no)

6.3 Supplere med flere overflatebilder og «3D-symboler»
Visualiseringer kan ytterligere forbedres ved å lime på fasadebilder på bygningsveggene, og plassere
ut «3D-symboler», se Figur 4.
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Figur 4 Litt mer "forseggjorte" bygninger og 3D-symboler for trær. Kilde: www.hig.no/geomatikk

6.4 Buffer-basert volum
Der en har angitt ei senterlinje/linjeforløp, sammen med en tilhørende radius, kan en generere et
volum «rundt» senterlinja. Metoden kan egne seg til ledningsdata. Den kan betraktes som et
spesialtilfelle av sweeps, se kap. 7.7.3. og Figur 12.

7 Modeller for romlig geometri
Med romlig geometri menes her geometrier som trengs for å beskrive volum.
Romlig geometri kan modelleres på prinsipielt to ulike måter:



Ved hjelp av overflaten som begrenser den geometriske figuren, Brep - se 7.1.1.
Ved hjelp av komponenter den romlige geometrien er sammensatt av, CSG - se 7.1.2.

CSG-metoden er «videreutviklet» til parametrisk modellering, se 7.1.3.

7.1.1 Brep (Boundary Representation)
Brep (Boundary Representation) betyr at alle romlige volumer/geometrier er avgrenset fra
omgivelsene med en definert overflate. Denne overflata kan være trekanter (TIN-basert) eller bygd
opp av andre slags polygoner. Overflaten deles naturlig opp i sammenhengende del-flater (surface
patches) med egne avgrensinger og informasjon om hvordan del-overflaten er. Slike del-overflater
kan være plane trekanter, eller overflater basert på mer kompliserte interpoleringsmetoder. I figuren
under (Figur 5) defineres et terningvolum med 6 plane, kvadratiske overflater som begrensningsoverflater. Disse 6 del-overflatene henger sammen og utgjør en surface patch.
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Figur 5 Brep-geometri. Kilde: http://cadd.web.cern.ch/

7.1.2 CSG (Constructive Solid Geometry)
CSG definerer romlige objekter ved binære operasjoner, se Figur 6.

Figur 6 CSG (Constructive Solid Geometry) Kilde: Wikipedia

Et romlig objekt blir definert ved å starte med «basis-volumer» og foreta binære operasjoner (Union,
differanse, overlapp)
CSG-metoden er effektiv for å konstruere romlige objekter. Den er spesielt tilpasset DAK-bruk, der
f.eks. komponenter skal designes fra råmaterialer og deretter produseres. Den er imidlertid ikke
særlig godt egnet for GIS-anvendelser, siden GIS-utfordringen er å beskrive eksisterende, svært lite
regulære former.
CSG-geometri bruker dimensjonene på de «kroppene» som inngår som definisjon på «resultat»geometrien.

7.1.3 Parametrisk modellering
En tredje metode, parametrisk modellering, basert på CSG, er særlig egnet for modellering av
bygninger. Med parametrisk modellering starter en ikke med primitive volumer (kuber, kuler,
sylindre osv.), som i tradisjonell CSG. I parametrisk modellering er det definert en del «Built-in Base
Object Families», f.eks. vegg, tak, søyle, trapp, plate, bjelke. Disse har en «typisk form» som kan
modifiseres ved hjelp av parametre for å passe en bestemt bruk. Eksempel på parametre for å
beskrive en bjelke (beam) i IFC4 er gjengitt i Figur 7.
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Figur 7 Eksempel på parametre for å beskrive en enkel bjelke (beam). Kilde: http://www.buildingsmarttech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm

7.2 Brep eller parametrisk modellering?
Hvis det er behov for tilpasninger/justeringer av størrelsen til objektene, er ofte parameter-basert
geometri lettere å forholde seg til. Dette er tilfelle f.eks. når «hullet i veggen» for et vindu skal gjøres
større eller mindre. I stedet for å modifisere alle «Brep-overflatene» som inngår, er det med
parametrisk modell tilstrekkelig å gi inn ny parameter-verdi for «vindusbredde».
I GIS-anvendelser er det sjelden behov for slike «parameter-justeringer». Skal geometriene
forbedres, er det heller snakk om å justere en del av overflaten. Derfor er Brep et mer naturlig valg
når en behandler «naturskapte» objekter.
En viktig beregning basert på geometrier er å finne overlappinger («kollisjoner»). Slike beregninger
utføres ved å beregne skjæring mellom de ulike involverte overflatene, dvs. det er en primært «Brepbasert beregning».
I «konstruksjonsjobber» kan det derfor være hensiktsmessig å jobbe så lenge som mulig med
parameter-geometri, for så å «transformere» dette til Brep-geometri før eventuell kollisjonskontroll.

7.3 Utfordringer med transformasjoner mellom koordinatsystemer
I GIS/kart-anvendelser er det en selvfølge at en kan representere samme datasett i ulike
koordinatsystemer. I en transformasjon må en vite hvilke «tall» som skal transformeres og hvilke
som kun skal kopieres. Normalt vil alle tall som forstås som koordinater (nord, øst og til dels høyde)
bli transformert, mens andre objektegenskaper (f.eks. trehøyder) kun vil bli kopiert. Dette skillet har
gått relativt uproblematisk, men noen utfordringer har oppstått. Utfordringer har vært knytta til
geometri-egenskaper som er representert med egne egenskapsverdier, og dermed skal
transformeres. Eksempel på slike er radier som er med å bestemme linjegeometri, ulike «tall» for å
angi himmelretninger, og høyde-over-bakken-verdier som i gitte SOSI-plan-sammenhenger er gitt
navn «høyde-fra-planbestemmelse».
I BIM-anvendelser har en brukt projeksjoner med så liten projeksjons-forvanskning at den kan
ignoreres. Det er viktig i BIM-sammenheng at avstander en tar ut av et datasett, er de avstandene
som måles i virkeligheten.
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Det vil kunne skape store utfordringer når geometrier som i stor grad er basert på parametre og
andre slags «lengdemål-baserte» størrelser skal transformeres over til koordinatsystemer der en må
ta hensyn til projeksjons-forvanskning. Slike utfordringer vil spesielt være knytta til CSG og
parametrisk modellering.
Transformasjon av Brep-geometri antas å være mye enklere å håndtere, siden geometriene der i stor
grad er definert med koordinatbestemte punkt.

7.4 Romlig topologi
Topologi handler om hvordan objekter henger sammen og regler for hvordan objekter skal/kan
«forholde seg» til hverandre. Dette er svært nyttig i GIS-analyser, eksempelvis for å finne beste vei
fra A til B, eller å finne feil i data (f.eks. sjekke topologi-regel «Bygning skal ikke ligge i vann»).
Nyttige romlige modeller må også håndtere romlig topologi.

7.5 SOSI Geometri
SOSI geometrimodell, versjon 1.0 (1987) beskriver opp til 2D-geometri, dvs beskriver geometrityper
for punkt (0D), linjer (1D) og flater (2D). SOSI geometritypene kan godt plasseres inn i et 3dimensjonalt rom, dvs. selv punkt (0D-geometrisk objekt) kan i SOSI representeres med nord, øst og
høyde. Flate-modellen i SOSI 1.0 er basert på graf-topologi, der ei flate er begrenset av selvstendige
grenselinjer. Dette prinsippet er også i noen sammenhenger kalt «delt geometri» fordi to naboflater
deler linja de har felles. Dette i motsetning til «heleid geometri», der ei flate eier alle sine
begrensningsliner, og felleslinja mellom to flater dermed må lagres to ganger, en gang sammen med
hver av flatene som bruker den. Heleid geometri har vært på «frammarsj» siden ESRI introduserte
Shape-formatet tidlig på 1990-tallet, og støttes i dag av nesten alle GIS-programpakker. Tilsvarende
har graf-basert geometri vært på retur.
SOSI geometrimodell, versjon 4.0 (2006) er basert på ISO 19107 Spatial Schema, men likevel uten å
«aktivere» de romlige mulighetene, mulighetene for 3D geometri, som ligger i denne modellen. SOSI
Geometrimodell 4.0 er svært lik versjon 1, i alle fall med hensyn på volum-geometri.
SOSI Geometrimodell, versjon 5.0 (under arbeid) vil også være basert på ISO 19107. Det er forventet
at den også vil ta inn de romlige delene av ISO 19107.

7.5.1 Om SOSI flater og overflater
Den tradisjonelle SOSI-måten å representere en flate på er hentet fra tradisjonell graf-topologi. Den
beskriver flater som er definert ved sine grenselinjer. På denne måten får vi ikke sagt noen ting om
overflata innenfor grenselinjene.
Overflate-geometrien på «SOSI-flatene» kan beskrives ved hjelp av punkt-skyer, eller ved mer
tradisjonelle isolinjer/«høydekurver».

7.6 ISO 19107 Geographic information - Spatial Schema
Dette er etter hvert blitt en mye brukt standard for å håndtere stedfesting av geografiske objekter.
Spatial Schema er delt i to deler: Geometri og topologi.
ISO 19107 definerer kun Brep (boundary representation) geometri, dvs. alle romlige geometrier
(GM_Solid, se Figur 8) som defineres, avgrenses av sine begrensningsoverflater. UML-modell som
viser de geometriske primitivene definert i ISO 19107 er gjengitt på Figur 8.
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Figur 8 ISO 19107 Geometriske primitiver (Kilde: ISO/TC211 Harmonisert UML-modell)

De formelle definisjonene og modellene i ISO 19107 er ikke lett ikke lette å forstå, selv om de er
uttrykt i UML. Derfor er det her mer formålstjenlig å trekke fram eksempler på bruk av modellen.
Et relevant eksempel på bruk av ISO 19107-geometrimodell, er GML (Geometry Markup Language, se
ISO 19136, eller http://www.opengeospatial.org/standards/gml). GML er et XML-basert språk, og
definerer standardiserte måter å representere geografisk informasjon. Geometrimodellen henter
GML fra ISO 19107. Gode, visuelle eksempler som viser at GML (og dermed ISO 10107) virker, er
CityGML (http://www.citygml.org/). CityGML er (ifølge web-siden www.citygml.org):
CityGML is a common information model and XML-based encoding for the representation,
storage, and exchange of virtual 3D city and landscape models. CityGML provides a standard
model and mechanism for describing 3D objects with respect to their geometry, topology,
semantics and appearance, and defines five different levels of detail.
CityGML is realised as an open data model is implemented as an application schema for the
Geography Markup Language 3 (GML3), the extendible international standard for spatial data
exchange issued by the Open Geospatial Consortium (OGC) and the ISO TC211. Because
CityGML is based on GML, it can be used with the whole family of GML compatible OGC web
services for data accessing, processing, and cataloging like the Web Feature Service, Web
Processing Service, and the Catalog Service. CityGML is an open standard that can be used free
of charge.

Et eksempel på en stor CityGML-basert by-modell finnes på
http://www.businesslocationcenter.de/wab/maps/main/ - en bymodell over Berlin. Et skjermbilde
fra denne modellen finnes under (Figur 9)
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Figur 9 Skjermdump fra http://www.businesslocationcenter.de/wab/maps/main/

CityGML beskriver også prinsipper for at et objekt kan representeres med geometri på flere Levels of
Details (LODs), se Figur 10.

Figur 10 Levels of Details i CItyGML (Kilde: OGC City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard )

Alt arbeidet som er gjort, og alle eksemplene som er tilgjengelig, må tas som et solid argument for at
ISO 19107 Spatial Schema er et godt fundament for romlig geometri. Det viser også at det lar seg
gjøre å lage hensiktsmessige verktøy.

7.7 Geometri-modell I IFC / bSDM (buildingSmartDataModel)
IFC er modellgrunnlaget for buildingSmart. IFC-«verktøykista» har mange «verktøy», som brukes for
å sammen til modeller av f.eks. hele bygninger. «Objektmodellen» har metoder for å definere
objekttyper, og har ferdig standardisere objekttyper som dekker det som trengs for å beskrive
bygninger. Det finnes ikke noen definerte objekttyper for f.eks. arealplan. Men det er for så vidt
ingen ting i veien for å definere slike objekttyper om en ønsker.
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En annen av «verktøyene» er geometri-modellen. Innenfor hensikten til dette notatet, er det først og
fremst denne som er interessant, og i den det IFC kaller Solid Geometry som er interessant. I det
etterfølgende er det tatt med eksempler på IFC Solid geometri-typer. Det et IKKE MENINGEN å gi et
fullstendig bilde av modellen.
IFC har definer en entity type «IfcSolidModel» som “…represents the 3D shape by different types of
solid model representations.” Den er en abstrakt supertype med flere subtyper:
 Boundary representation, se 7.7.1
 CSG representation, se 7.7.2
 Sweeping representation, se 7.7.3
 “other suitable solid representation schemes”, uten eksempler i dette notatet

7.7.1 IfcManifoldSolidBrep
En Ifc entity type som “…is a solid represented as a collection of connected surfaces that delimit the
solid from the surrounding non-solid”, altså en tradisjonell Brep.

7.7.2 IfcCSGSolid
Dokumentasjonen på entity type “IfcCSGSolid” i IFC4 sier: “… is the representation of a 3D shape
using constructive solid geometry model. It is represented by a single 3D CSG primitive, or as a result
of a Boolean operation”, se illustrasjon på Figur 11.
Faktisk kan også Brep-geometrier inngå som “byggeklosser” i en IfcCSGSolid, noe som gjør at
begrepene blandes litt sammen.

Figur 11 Figur som viser eksempel på CSG rpimitiv (Kilde: http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm)
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7.7.3 IfcSweptDiskSolid
Fra IFC4-dokumentasjon om entity type IfcSweptDiskSolid: “A swept disk solid is the solid produced
by sweeping a circular disk along a three dimensional curve. During the sweeping operation the
normal to the plane of the circular disk is in the direction of the tangent to the directrix curve and the
center of the disk lies on the directrix. The circular disk may, optionally, have a central hole, in this
case the resulting solid has a through hole, or, an internal void when the directrix forms a close
curve.” Illustrasjon på dette finnes i Figur 12.

Figur 12 Figur som viser eksempel på IfcSweptDiskSolid (Kilde: http://www.buildingsmarttech.org/ifc/IFC4/final/html/index.htm)

7.7.4 IFC og romlig topologi
IFC håndterer også (i alle fall noen aspekter ved) romlig topologi. Objekttypen i IFC-modellen som
modellerer luftekanaler (IfcDuctSegment) har klart definerte tilknytningspunkter (IfcDuctFitting) der
det er lovlig å knytte sammen kanaldeler. Kanaler skal ikke «treffes» på andre steder enn der det er
definert slike tilknytningspunkt.

7.8 Sammenligning IFC – ISO 19107 / CityGML
De to geometrimodellene som det er vist eksempler fra over, er utviklet med to ulike hensikter og
dermed ulike utgangspunkt. ISO 19107-modellen er laget for «GIS-bruk», der utfordringen er å
beskrive en allerede eksisterende «virkelig verden». Da er Brep-framgangsmåten den naturlige.
IFC/bSDM er utviklet for bygge/konstruksjons-formål. Den grunnleggende standarden er ISO 10303,
med tittel «Industrial automation systems and integration -- Product data representation and
exchange». Når en skal beskrive konstruerte objekter («Product data»), er CSG-metoden, ev
forbedringen «parametrisk modellering», et naturlig utgangspunkt.
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Figur 13 Sammenligning BIM og CityGML. Kilde: http://www.slideshare.net/JakobBeetz/gis-bim-interoperabiliteit-stumicopresentatie-april-2014

7.9 Spennende aktiviteter framover
Det skjer mye i grenselandet mellom GIS og BIM, også når en holder seg til de geometriske
modellene. En av de mest spennende nå, InfraGML, er et prosjekt med formål å løse oppgaver innen
infrastruktur (samferdsel, ledning, …): Dette er et stort felt, som kjennetegnes med at det er behov
for både BIM og GIS-baserte løsninger. Her trengs romlig geometri, sannsynligvis både som Brep og
som CSG/parametriske modeller.
InfraGML-prosjektet eies av OGC (Open Geospatial Consortium) og bSI (buildingSmartInternational) i
fellesskap. Prosjektet er i oppstartsfasen, litt mer om det finnes på
http://www.opengeospatial.org/blog/2098. En gjennomgang av geometrimodellene er en av de
første aktivitetene i prosjektet.

8 Hensikt med og bruken av romlige data
Det kan tenkes flere hensikter med geometrisk beskrivelse av terreng

8.1 Visualisering
I en del tilfeller gjenskapes en modell av «noe» for å vise modellen til flere enn de som er i stand til å
se originalen. Et aktuelt tilfelle når dette notatet skrives, er visualisering av et varsla skred i
Romsdalen, se Figur 14 og Figur 15.
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Figur 14 Visualisering av forventet skred fra Mannen, Romsdalen (Kilde: www.vg.no)

Figur 15 Visualisering av skredområdet i Romsdalen (Kilde: www.nrk.no)

En perspektiv-tegning (sentralprojeksjon) slik som figurene over, kan være svært illustrativ for å vise
et bestemt fenomen. En har mulighet til å velge et gunstig sted å betrakte fenomenet fra, for at det
skal vises best mulig.
Et alternativ for enkelt å kunne distribuere og betrakte allerede produserte 3D-modeller, er 3D-PDF.
3D-støtte i PDF-formatet kom allerede i PDF 1.6 i 2004, og ble forbedret i PDF 1.7 (ISO 320001:2008). Med passe verktøy kan en produsere visualiseringen (3D-modeller) og lagre denne som PDF-
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fil. En bruker med helt standard PDF Reader kan så «gå rundt i modellen», dvs se på visualiseringen,
rotere rundt på figuren og zoome inn ønskede deler.

Figur 16 Skjermdump fra visning av 3D-PDF-fil. Originalen og mange andre eksempler kan lastes ned fra
http://www.pdf3d.com/gallery.php#P8

Begrepet Virtual reality har eksistert en tid. Det har vel ikke en helt klar definisjon, men handler ofte
om å vise «virtuelle data» sammen med «reelle data». Teknikken bak blir mer og mer allemannseie.
«Google-briller» er ennå i den mer avanserte enden. En liten «mobilapp» som supplerer bildet du ser
i mobilkameraet med utvalgte stedsnavn, kan lastes ned og brukes av alle, se Figur 17.

Figur 17 «Mobilappen» iSikte – Norge legger stedsnavn fra en database oppå bildet fra mobilkameraet.

8.2 Dokumentasjon
Dokumentasjon er en litt annen hensikt enn ren visualisering. Dokumentasjon vil si å lage en
beskrivelse av noe, slik at det om ønskelig går an å gjenskape situasjonen senere. Eksempel på dette
er oppmåling av gamle bygninger og bygningsfasader for å dokumentere de «for ettertiden».
Stedfesting av områder for ulike formål i arealplaner, gjerne i form av volumer, er et anna eksempel.
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Kravene knytta til dokumentasjon av plassering vil ofte medføre behov for mer eksplisitt geometri
enn tilfellet er ved «kun» visualisering.

8.3 Konstruksjon/produksjon
Dette er en kombinasjon av de to hensiktene nevnt over. Med konstruksjon/produksjon siktes her til
at «noe» først «tegnes» (gjerne ved hjelp av datamaskiner), for deretter lage det (f.eks. bygninger,
anlegg, mekanisk produksjon). En viktig del av konstruksjonen er å kontrollere at det som produseres
lar seg produsere, og fyller behovene.

9 Oppsummering
9.1 Status.
Vi har i lengre tid “snust på» romlig geometri. Og siden innføring av «full romlig geometri» er teknisk
komplisert, trengs det mange nye tekniske løsninger sammenlignet med bruk av tradisjonell
kart/tegning. Siden det også vil kunne medføre at mange innarbeida metoder kanskje må forkastes,
har det tatt tid å ta i bruk romlig geometri fullt ut. Det er på veien dukket opp mange «tjuvtriks» for å
komme et stykke på vei, i alle fall innenfor «naturtro visualisering». Mange av disse metodene (se
kap 6) er virkningsfulle, og en oppnår mye uten vesentlig ny datafangst. Mange av metodene vil også
kunne gi mye bedre forståelse av arealplaner, og burde derfor bli brukt i mye større grad enn de er i
dag.

9.2 Hva en bør passe på ved innføring av volum-geometri
Noen forhold å vurdere:








En må passe på at alle geografiske data kan framstilles som «tradisjonelle kart», dvs med
ortogonalprojeksjon. Tradisjonell kartframstilling til nok være den vanlige framstillingen for
geografisk informasjon i lang tid framover. Det betyr at det må finnes funksjoner som reduserer
geometrier i 3D (dvs volumer) ned til flater, for rask framvisning i kart-projeksjon.
En må sikre at data kan utveksles, mellom ulike brukere og ulike datasystemer. Det betyr at det
trengs klart definerte utvekslings-standarder, som er så strenge at utvekslingen fungerer. Klare,
strenge utvekslingsformat bør velges framfor «fancy volum-funksjonalitet». Det har tidligere
vært utfordringer med utveksling av flater, utfordringer som har ført til at det ved import av
flater heller har vært kjørt ny flategenerering ut fra grenselinjer, framfor å lese inn
flatedefinisjonen fra utvekslingsfila. En slik «nødutgang» vil ikke nødvendigvis finnes framover.
Og den vil om den brukes, fort føre til at informasjon går tapt.
Informasjon med volum-geometri må kunne transformeres fra et koordinatsystem til et anna, jfr.
kap 7.3.
Nye data må kunne leve sammen med gamle data. Det vil ta svært lang tid før alle datasett har
volum-geometri på de delene der dette passer.
Brukere må få tilgang på fullgode verktøy til å sette seg inn i datasettene. Så lenge alt kan vises i
tradisjonelle kart, er dette løst, både som analog/papir-løsninger og i digitale/PDF-løsninger. Det
er viktig at fullgode brukerverktøy til en rimelig pris (les: gratis) også finnes og spres/utnyttes før
volumgeometri tas i bruk i stor grad.

Gjøvik, 2014-11-14
Erling Onstein

