
Topologi 2

Sverre Stikbakke



Hva er topologi?

 Definisjoner:

 En gren av matematikk opptatt av egenskaper til geometrier som er 

uavhengige av avstandsmål og er uforandret ved deformasjoner som ikke 

bretter eller river sund overflater (etter Chrisman s 47)

 En gren av den moderne geometrien som behandler de egenskaper hos 

legemer som har å gjøre med hvordan et legeme ”henger sammen” og 

ikke dets form eller størrelse. (Kunnskapsforlagets matematikkleksikon)

 To typer:

 Algebraisk topologi/graf-topologi/kombinatorisk topologi

 Point-set topologi / Egenhofer-topologi



Egenhofer-toplogi er viktig for å kunne 

forstå romlige spørringer

 Uttrykk som betyr det samme

 Spatial query

 Romlig spørring/søk

 Geografisk spørring/søk



Eksempel

Finn alle hus i bydelen Nyjordet i Gjøvik. Jeg vil ha en liste 

med alle husnummer.

Kartlag:

- Bygningsflate

- Grunnkretser



Søk basert på attributt-verdier

 Grunnkrets har egenskapen 

GRKRETSNAVN

 Legg merke til 

SELECT-setningen uten noen

romlige betingelser 



Én grunnkrets er valgt ut

Så langt er det ikke gjort noe 

utvalg av bygninger – alle 

bygninger i Gjøvik er fortsatt 

med

Hvilken metode ville du 

foretrekke for å velge ut hus 

innenfor grensa til Nyjordet?



Valgmuligheter:

 Overlay – f.eks. Intersect

 Produserer et nytt kartlag med hus kun fra aktuell bydel

 Lager «ny geometri», nye kartobjekter. Hus som ligger på 

grunnkrets-grensa vil bli kuttet ved grensa.

 Geografisk søk

 Finner aktuelle kartobjekter ut fra relativ beliggenhet

 Her: Produserer et utvalg av bygninger i det opprinnelige 

bygningsflate-laget



Hvilket kartlag har objektene 

vi er interessert i?
Source layer er laget som er 

utgangspunkt for den 

geografiske beliggenheten vi er 

interessert i

Merk at vi har haket av for «Use selected

features». Det vil si grunnkretsen vi fant ved 

«Select by attributes» - Nyjordet







Det finnes mange ulike typer geografisk beliggenhet, og 

Egenhofer har prøvd å beskrive disse.
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Egenhofer-topologi (4-intersect)

 Matematikk-bakgrunn: point-set

 Alle objekt kan sees på som om de består av en mengde 
punkter

 Et objekt kan da deles i 3:

 Indre (interior) : punktene som er helt omgitt av andre punkt 
som tilhører objektet

 Kanten (border): de punktene som har noen nabopunkter som 
tilhører objektet, og andre nabopunkter som ikke tilhører 
objektet

 Ytre (outher): De punktene som er helt omgitt av punkt som 
ikke tilhører objektet. 
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Egenhofer-

topologi

(4-intersect)



Fire typer snitt (Venn-diagram/mengdelære)

 Kanten av A snittet med kanten av B

 Indre av A snittet med indre av B

 Kanten av A snittet med indre av B

 Indre av A snittet med kanten av B



Begrensninger ved 4-intersect

 Objektene må ha en indre del – det vil si at teorien 

gjelder kun for polygoner.



Egenhofer 9-intersect

 4-intersect utvidet til å ta med området utenfor kanten



Dimensionally extended 9-intersect

 Utvidet 9-intersect-teori lansert av Clementini

 (DE-9IM)



Eksempel på DE-9IM



Eksempel på DE-9IM
4-intersect, men 

med romlig 

dimensjon



Prosedyre for å bruke DE-9IM

 Utfør de 9 snitt-operasjonene på to kartobjekter

 Beregn romlig dimensjonen på resultatet

 0 = punkt

 1 = linje

 2 = flate

 Sett opp matrisen

 Sjekk fasiten for hvilken type relasjon dette er

 Vi kan få svar som f.eks.:

 Touches

 Intersects

 Disjoint





Eksempel fra 

boundlessgeo.com



 DE-9IM er viktig fordi den er en del av OGC-standarder,

bl.a. standarden for Simple Features Spesification

(datastruktur for geografiske objekter uten graf-topologi)



Viktig å kunne:

 Forklare prinsippet for 4-intersect-modellen


