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TURNING TORSO
Fakta vedr. Turning Torso, Malmø
Omtale på relevante website:

en.wikipedia.org/wiki/Turning_Torso

sv.wikipedia.org/wiki/Turning_Torso

www.turningtorso.se

Fakta
(fundet på ovenstående links):

Højde = 190.4 
Etager = 54
Areal = 400 , dvs. grundareal er et kvadrat med siden 20 
Drejning pr. etage = 1.6 grader

VektorAnalyse-pakken fra Steen Toft Jørgensen rummer Karsten Schmidts rutiner:

Integrator8-pakken fra Steen Markvorsen rummer gode integrations- og plotnings-rutiner:

Grundfladen af tårnet
Parametrisering af grundfladen, hvor  og  (20 m på hver led):
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Grundfladen er et kvadrat med siderne  og et areal på 

Rumfang af det vredne tårn
Rotationsmatrix i 3. dimensioner: en.wikipedia.org/wiki/Rotation_matrix

Rotering af grundfladen med vinklen v om z-aksen:
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Drejningsvinklen er bestemt ved: på 190.4  vil kvadratet på de 454 etager dreje  grader:

86.4
Mon ikke det skal være præcist 90°?
Så jeg antager, at drejningen er præcist 90° på de 54 etager.

Dvs.  grader =  radianer

NB: Vridningen laves, så kanten kommer udenfor grundfalden, idet der roteres omkring 
origo.
Opgave til dig: implementér andre måder at rotere på!

Parametrisering af den rummelige Torso, hvor ,  og 

Tårnet tegnes med sideFlader fra Integrator8-pakken:
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> > 
Rumfang beregnet med rumIntGo fra Integrator8-pakken:

Rumfang beregnet med metoden fra Matematik 1:

Formlerne med gul baggrund implementeres:
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Sammenligning med den intuitive formel for rumfanget ( ):

76160.0
NB: Forestil dig, at Turning Torso består af en hel masser vandrette skiver.
Når de drejes fra sædvanlige rette position til den vredne position, vil det ikke påvirke rumfanget!

rumJacobi giver 1, så rumfanget er uændret pga. vridningen på 90°.

Rumfanget af Turning Torso bygningen er således 

Areal af én af de 4 vredne sideflader
Parametrisering af sidekant, hvor :
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Sidekanten roteres med vinklen v om z-aksen.

Parametrisering af en sideflade, hvor  og 

NB: Bemærk, at view er nødt til at være større end -10..10 i x- og y-retningen, ellers ser man ikke 
det hele.
Når grundfladen drejer, vil den komme uden for -10..10 området fra grundfladen.
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Areal beregnet med fladeIntGo fra Integrator8-pakken:

Areal beregnet med metoden fra Matematik 1:

Formlerne med gul baggrund implementeres:
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NB: fladeJacobi afhænger kun af , ikke af h!
Fornuftigt, da tranformationen er fuldstændig ens hele vejen op.

Integrationsrækkefølgen er (naturligvis) ligegyldig:

Sammenligning med den intuitive formel for arealet af én sideflade ( ):

3808.0

Arealet af én sideflade er altså ca.  større end det, som den intuitive formel giver!

Arealet af én af de 4 sideflader af Turning Torso bygningen er således ca. 

Længden af én af de 4 vredne kanter
Hjørnepunkt ved grundfladen:
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Hjørnepunktet drejes med højden .
Det giver parametriseringen, hvor 
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Længden beregnet med kurveIntGo fra Integrator8-pakken:

Længden beregnet med metoden fra Matematik 1:
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Formlerne med gul baggrund implementeres:

1.006783212
Ikke underligt, at  er konstant. Vridningen på 90° sker jo med jævn fart!

1.2915236
Sammenligning med den intuitive højde på 190.4, så er længden af den vredne kant er ca. 1.3 m 
længere!

Længden af én af de 4 vredne kanter af Turning Torso bygningen er således ca. 


