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Abstract 

Automated pattern recognition of stone walls, within both point cloud and image 

processing, can help identify previously inaccessible areas than with only image pro-

cessing. This is important as stone walls are biotopes and serve as structures and 

have ecological functions for both plants and animals. An automated pattern recog-

nition can also benefit Sweden with the fulfillment of the national environmental 

quality objectives, as well as several commitments from the EU which promote the 

preservation of biological diversity and cultural heritage. However, conventional 

airborne laser scanners, via airplanes, have not had a sufficiently high point density 

and penetration of dense forests. This study therefore aims to use an improved tech-

nology in Light Detection and Ranging (LiDAR), where data is collected from Sin-

gle Photon LiDAR (SPL). Then, the automated pattern recognition will be used to 

discover stone walls in varied terrain. 

 

After the evaluation, two out of five stone walls were identified, one of which had 

rendered 99.99% of the target area and the other had a 75% target area, although 

both also displayed one false hit outside of the desired area. The remaining missing 

area, as well as the other stone walls, could not be identified because of nearby fac-

tors such as shrubbery and trees, but even though the method selection for this 

study did not provide a 100% match on all stone walls, the data from the SPL tech-

nology is still useful for pattern recognition with its point density and penetration. 

The conclusion of this work is that a point cloud filtering must be improved, if not 

adapted for each area of stone walls, to create better areas of interest before image 

processing of segmentation and pattern recognition can be implemented. However, 

the study shows that a combination of point cloud and image processing for auto-

matic pattern recognition is a useful way of identifying stone walls. 

 
Keywords: Automatic Pattern Recognition, Stone Walls, Dense Forest, 

LiDAR, SPL100 
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Sammanfattning 

En automatiserad mönsterigenkänning av stenmurar, inom både punktmolns- och 

bildbehandling, kan bidra till att identifiera tidigare oåtkomliga områden än med 

endast bildbehandling. Detta är viktigt då stenmurar är biotoper och fungerar som 

strukturer och ekologiska funktioner för både växter och djur. En automatiserad 

mönsterigenkänning kan även bidra till att Sverige gynnar uppfyllandet av de nation-

ella miljökvalitetsmålen, samt flera åtaganden från EU enklare inom bevarelse av 

den biologiska mångfalden och kulturarv. Däremot har konventionella flygburna la-

serskanningar, med flygplan, inte haft en tillräcklig hög punkttäthet och genom-

trängning av tät skog. Denna studie syftar därför till att använda sig av en förbättrad 

teknik inom Light Detection and Ranging (LiDAR), där data är insamlat från Single 

Photon LiDAR (SPL). Därefter ska den automatiserade mönsterigenkänningen an-

vändas på dess data för att identifiera stenmurar i varierad terräng. 

Efter utvärderingen identifierades två av fem stenmurar, varav den ena muren hade 

99,99 % upphittad träffyta med en felträff och den andra muren hade en 75 % upp-

hittad träffyta med en felträff. Resterande saknad träffyta, samt de övriga stenmu-

rarna, kunde inte identifieras på grund av närliggande faktorer som buskage och 

träd, men även om metodvalet till den här studien inte gav en 100 % träffyta på alla 

samtliga stenmurar är data från SPL-tekniken fortfarande användbart för mönsteri-

genkänning med dess punkttäthet och genomträngning. Slutsatsen av detta arbete är 

att en punktmolnsfiltreringen måste förbättras, om inte anpassas för varje område av 

stenmurar, för att på så sätt skapa bättre intresseområden av stenmurar innan bildbe-

handling av segmentering och mönsterigenkänning kan implementeras. Däremot vi-

sar studien att en kombination av punktmolns- och bildbehandling för automatisk 

mönsterigenkänning är ett användbart arbetssätt för identifiering av stenmurar. 

Nyckelord: Automatisk mönsterigenkänning, Stenmurar, Tät skog, Li-

DAR, SPL100 
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1 Introduktion 

Automatiserad mönsterigenkänning är en av de viktigare teknologierna i dagens 
samhälle[1]. Mönsterigenkänning används inom många olika fält såsom identifiering 
av fordon, nedfallna träd och andra geografiska objekt [2], [3]. Det har även histo-
riskt varit svårt att ta fram automatiserade algoritmbaserade lösningar för många 
områden [4] och är en pågående förbättrad process i flera studier, där forskare stän-
digt försöker skapa bättre algoritmer tillsammans med datainsamling och teknik från 
den senaste utvecklingen. 
  
I den här studien har en automatisk mönsterigenkänning av stenmurar använts ge-
nom punktmolns- och bildbehandling. Då stenmurar är, förutom kulturarv och häg-
nad, viktiga att bevara för den biologiska mångfalden där de fungerar som strukturer 
och ekologiska funktioner. De klassificeras även som biotoper då deras naturvärden 
bidrar till ekosystemet genom ökade livsmiljöer, tillflyktsorter och spridningsvägar 
för både växter och mindre djurarter [5]. 
  
Att stenmurar befinner sig både inom och utanför täta skogar kan skapa stora pro-
blem för dess kartläggning. Speciellt för endast bildbehandling, inom fjärranalys, där 
flygfoto, ortfofoto och flygbilder är nästan omöjliga till att användas till identifiering 
av objekt under täta skogar [2],[6]. Ett mer effektivare arbetssätt skulle vara använd-
ningen av Light Detection and Ranging (LiDAR), där ett 3D-punktmoln skapar möj-
ligheten att träffa stenmurar både innanför och utanför täta skogar. Därefter kan en 
filtrering av 3D-punktmolnet utföras innan vidare bildbehandling. 
  
Ett återkommande problem med konventionell LiDAR-teknik, i flygburen lasers-
kanning (FLS) med flygplan, har varit den låga punkttätheten och genomträngning 
av täta skogar [7]–[9]. Då endast en punkttäthet runt 60 punkter per kvadratmeter 
eller högre har visat sig vara tillräckligt bra för att skapa en bra genomträngning. 
Däremot har de tidigare lyckade studierna [2],[6] genomförts med flygburen lasers-
kanning från helikopter, där antingen den ekonomiska kostnaden eller höjdbegräns-
ningar skapat hinder för att laserskanna betydligt större områden, såsom hela land-
skap. I [2],[6] användes även algoritmer för mönsterigenkänning av 3D-punktmoln, 
där [6] använde sig av endast punktmolnet, medan [2] använde sig av ett skapat Digi-
tal Elevation Model (DEM). 
  
3D-punktmolnet som ska användas för den här studien är insamlat med en ny Li-
DAR-teknik från flygburen laserskanning med flygplan. Tekniken tillåter skapandet 
av ett 3D-punktmoln som täcker betydligt större ytor på en kortare tid och till en 
lägre kostnad. Dessutom innehåller dess data högre punkttäthet än konventionell Li-
DAR-teknik för flygplan [10], vilket kan öka möjligheterna för att uppnå samma 
punkttäthet som i [2],[6]. 
  
Genom att automatiskt identifiera och kartlägga stenmurar kan Sverige även uppfylla 
de nationella miljökvalitetsmålen, samt flera åtaganden från EU enklare inom beva-
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relse av den biologiska mångfalden [5] och kulturarv. Det innebär även att lantbru-
kare enklare kan följa de stöd och regler som Naturvårdsverket kräver av dem inom 
bevarelse av biotopskyddet i Sverige [11]. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att skapa ett arbetssätt och en algoritm för automatisk möns-

terigenkänning av stenmurar med hjälp av punktmolns – och bildbehandling. 3D-

punktmolnet är skapat med den senaste LiDAR-tekniken, Single Photon LiDAR 

(SPL), där data är insamlat från flygburen laserskanning med flygplan. Det insamlade 

datamaterialet förväntas ha en betydligt högre punkttäthet och genomträngning i tät 

skog än konventionell FLS med flygplan.  

Genom att hitta ett arbetssätt och en algoritm för automatisk mönsterigenkänning av 

stenmurar, med hjälp av 3D-punktmoln, kan kartläggningen ske enklare, snabbare 

och mer kostnadseffektivt än med endast bildbehandling. Resultatet skulle i sin tur 

gynna uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen, samt flera åtaganden från 

EU enklare inom bevarelse av den biologiska mångfalden och kulturarv. 

1.2 Frågeställningar 

Den här studien avser att svara på följande problem och frågeställningar: 
 

• Hur användbart är data från den nya SPL-tekniken för mönsterigenkänning?  
 

• Hur kan man automatisk identifiera stenmurar med data från SPL-tekniken 
utifrån etablerade arbetssätt och algoritmer? 

 
• Vilka faktorer spelar in för mönsterigenkänning på stenmurar? 

1.3 Avgränsningar 

MATLAB med Image Processing Toolbox är det huvudsakliga verktyget som den här 

studien begränsar sig till. Det avgränsade studieområdet som har valts ut är lokali-

serat nordväst om Skövde, i närheten av sjön Lången. Området har valts ut dels på 

grund av den täckning av laserdata som fanns att tillgå, men att det även fanns sten-

murar med en varierande terräng att arbeta med. Arbetet är begränsat till att med 

flerstegs-automation identifiera stenmurar utifrån ett 3D-punktmoln med hjälp av 

filtrering, segmentering och mönsterigenkänning. 
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2 Teori 

2.1 Allmänt om laserskanning 

Laserskanning används för att samla in data om omgivningen i ett 3D-punktmoln, 

där tekniken för att mäta avståndet med laser kallas för det engelska ordet Light De-

tection and Ranging (LiDAR) [12]. Tekniken består av en sensor som sänder ut la-

serpulser mot marken och mäter av hur lång tid det tar för dem att reflektera till-

baka till avsändaren. En 3D-punkt kan tas fram med hjälp av att beräkna avståndet 

från sensorn till det träffade objektet. Då beräkningen utförs genom att använda sig 

av ljusets hastighet mellan den tid laserpulsen skickas ut tills att den reflekterar till-

baka. Koordinaterna till den skapade 3D-punkten kan tas fram genom att använda 

sig av sensorns position och den riktning laserpulsen färdas genom [12]. Sensorn är 

en aktiv fjärranalysteknik som kan tillsammans med sitt laserskanningssystem appli-

ceras ovanpå marken, fordon, drönare, helikoptrar eller flygplan [12]. I figur 1 visas 

en principskiss på hur FLS med flygplan går till för insamling av 3D-punktmoln. 

  

 
Figur 1: Principskiss över flygburen laserskanning [13]. 

 

Ett viktigt mått för kvalitén på laserskanning är punkttätheten. Egenskapen är ett 

mått på att mäta antalet laserreturer per kvadratmeter inom ett punktmoln. För la-

serdatamaterialet innebär det att ju högre punkttäthet per kvadratmeter, desto 

bättre detaljeringsgrad av terräng och objekt i 3D-punktmolnet [12]. I figur 2 visas 

ett exempel på hur punktätheten definieras i ett 3D-punktmoln. 
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Figur 2: Ett 3D-punktmoln från det insamlade data, där en kvadratmeter har ritats ut med ett antal 

punkter. Där en högre punkttäthet innehåller fler punkter inom kvadratmetern och gör 3D-punktmol-

net tätare. 

 

För FLS kan även punkttätheten påverkas stort beroende på om datainsamlingen 

sker över stråkmitt eller stråkkant, där ett stråk är ett område där det har samlats in 

data med en överflygning. För stråkmitt innebär det området som befinner sig under 

flygplanet och stråkkant är områdena på sidorna av flygskanningen (se figur 1). 

Stråkkantens höga punkttäthet beror ofta på överlappning mellan stråk där två ytter-

kanter av flygningar täcker samma yta (se figur a i appendix). 

2.2 Allmänt om Single Photon LiDAR (SPL)-teknologin 

Single Photon LiDAR (SPL) är en ny teknik inom laserskanning som är utvecklad av 

Sigma Space Corporation. Företaget släppte produkterna under 2016 och hade tills 

dess utvecklat tre stycken olika SPL-system inom områdena mark, flyg och satellit 

[14]. Därefter har bland annat företag som Leica använt sig av teknologin i sina egna 

produkter för laserskanning. 

  

Till skillnad från konventionell FLS med flygplan så delar SPL-tekniken upp en laser-

puls i 100 stycken strålar, i ett 10 x 10 fyrkantsmönster. Signalen från varje reflekte-

rad puls tas sedan emot av en 10 x 10 uppsättning mottagare. För varje laserpuls 

som tas emot, skapas en 3D-koordinat, vilket skiljer sig från konventionell flygburen 

laserskanning, där endast en 3D-koordinat skapas för varje laserpuls som skickas till-

baka. Själva skanningen för SPL sker i ett koniskt mönster där sensorn roteras runt i 

en viss vinkel. Insamlat data sparas i två olika dataset, där det ena ligger framför 
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(Fore) och det andra bakom (After). Se figur 3 för en översiktsbild av dataseten och 

uppdelning av laserpulserna. 

  

 

 
Figur 3: Översiktsbild från SPL-tekniken där skanningen sker i ett koniskt mönster för att sedan sparas 

inom dataseten fore och after. 

 

SPL-tekniken har även försökt lösa tidigare problem med den konventionella Li-

DAR-tekniken där bland annat genomträngning av moln, dimma och regn är före-

kommande problem [12]. Där SPL använder bland annat gröna våglängder (532 nm) 

för att skicka och ta emot betydligt fler laserpulser än med konventionell laser, som 

leder till en förbättrad genomträngning av moln, dimma och vatten [16]. 

  

Till SPL-systemet medföljer även känsliga sensorer då även svaga laserpulser kan av-

läsas (“single photon”). Då systemet, tillsammans med en kort återhämtningstid för 

detektorerna och hög repetitionshastighet på sändaren, gör att en större mängd upp-

mätta punkter hämtas [10],[13]. Däremot har de uppmätta punkterna visat sig vara 

ett problem när det handlar om att skilja på svaga laserpulser från föremål och stör-

ningar, där bland annat de gröna våglängderna (532 nm) kan skapa störningar från 

solstrålning (upp mot 400 nm). Detta eftersom deras båda våglängder ligger nära till 

varandra till skillnad från konventionell laserskanning, där våglängden ligger upp 

mot 1064 nm [10]. Det är därför viktigt att skapa och använda sig av nya algoritmer 

som kan hantera större datainsamling från 3D-punktmoln av SPL-tekniken [15]. 
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2.3 Återkommande problem i tät skog med konventionell 

laserskanning med flygburen laserskanning 

Laserskanning med FLS över tät skog kan utföras genom en enklare eller en mer 

avancerad process. Den enkla vägen är när krontaken över träden är så täta att laser-

pulserna endast studsar ovanpå och reflekterar tillbaka till lidarsensorn. Den mer 

avancerade processen innebär att laserpulserna tar sig igenom öppna ytor i kronta-

ken och fortsätter ned mot marken. För den sistnämnda processen kan flera multiva-

riata laserpulser återvända till lidarsensorn på grund av att laserpulserna kan träffa 

och reflektera flera mellanliggande lager (grenar, löv etc) innan en laserpuls träffar 

marken. LiDAR-teknologin försöker jobba sig runt det här problemet genom att öka 

dess punkttäthet och genomträngning i svåråtkomliga täta ytor, såsom tät skog [17]. 

Se figur 4 för en principskiss över problemet. 

 

 
Figur 4: Laserpulsens väg och eventuella problem som kan uppstå mellan lidarsensorn och markytan. 

 

Flera studier [7]-[9] har stött på återkommande problem med genomträngning i tät 

skog från användning av konventionell LiDAR-teknik i FLS där bland annat Yu et al. 

[9] visade svårigheter med 1 punkt per kvadratmeter. Dessutom skapades problem 

med identifiering av enskilda trädslag, då de kom fram till att en högre punkttäthet, 

inom 5 punkter per kvadratmeter eller högre, åtminstone skulle ge ett bättre resul-

tat för enskild identifiering, men inte för genomträngning i tät skog. Även Smrecek 

& Danihelová [8] misslyckades med en genomträngning i tät skog med 0,33 punkter 

per kvadratmeter. De förklarade även att punkttätheten i 3D-punktmoln spelar en 

stor roll eftersom det bestämmer detaljrikedomen hos objekten som konstrueras av 

punktmolnet, vilket är en viktig faktor för automatisk mönsterigenkänning i laser-

data. 
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Däremot kombinerade Hilker et al. [7] vanlig konventionell LiDAR-teknik, från FLS 

med flygplan, tillsammans med Terrestial LiDAR-teknik (TLS), som är LiDAR-

skanning monterad på ett fordon. I studien skapades en insamling av trädegenskaper 

i tät skog genom att använda sig av en flyghöjd på 1 400 meter, med en punkttäthet 

på 0,75 punkter per kvadratmeter. Resultatet visade att FLS-tekniken hade en alltför 

låg punkttäthet för att genomtränga den täta skogen, men att TLS-tekniken gav ett 

väldigt bra resultat över ett 20 x 20 meter område för den nedre vegetationen. I de-

ras slutsats ansåg de att kombinationen med TLS och FLS gav ett acceptabelt resultat 

för kartläggning av trädegenskaper, men att det skulle behövas mer tid att kartlägga 

större områden. Studien framhöll även betydelsen av att TLS-tekniken skulle vara 

svår att använda, om inte omöjlig, i vissa svåråtkomliga områden, där endast använd-

ning av FLS kan vara den enda möjligheten. 

  

I studierna [2],[6] skapades däremot en lyckad genomträngning i tät skog med hjälp 

av FLS från helikopter. Båda studierna syftade till att automatisk identifiera nedfallna 

träd utanför och innanför täta skogar. I studierna använde sig båda av en flyghöjd på 

120–130 meter över marken och en punkttäthet runt 62 – 65 punkter per kvadrat-

meter. Resultaten visade att punkttätheten var så pass bra att även nedfallna träd i de 

låga täta skogarna var synliga. Emellertid skulle användning av FLS med helikopter 

skapa problematik för större önskade områden, såsom hela landskap, där den ekono-

miska aspekten skulle skapa problem. 

 

2.4  Automatisk mönsterigenkänning med 3D-punktmoln 

 

Inom automatisk mönsterigenkänning finns det många tillvägagångssätt och metoder 

för att identifiera olika föremål där segmentering har en nyckelroll när det handlar 

om rekonstruktionen, extraktionen, 3D modellering och objektigenkänning [18].   

 

Vid segmentering av punktmoln förklarar Zheng et al. [3] att etablerade metoder 

kan delas in i fyra kategorier: geometric-primitive baserade metoder, shape baserade 

metoder, voxel baserade metoder samt graph-cut. Geometric-primitive utför seg-

mentering av objekt utifrån deras primitiva geometriska egenskaper, exempelvis 

krökning. När shape metoder används förutsätts det att objekten kan hittas med 

olika basformer som kan kombineras för att få fram rätt mönster.  

Metoder som är voxelbaserade delar först in 3D-punktmolnet i voxlar, för att däref-

ter beräkna lokala och regionala drag. Voxlarna klassificeras oftast med metoder av 

multiscale conditional random field typen. Graph-cut metoder är framtagna speciellt 

för segmentering av 3D-punktmoln, där markpunkter tas bort först, för att sedan ta 

ut en punkt i förgrunden på varje objekt. Från den punkten sätts en radie i vilken 
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segmenteringen ska ske. Minimum cut metod används för att dela in punkter i för-

grund och bakgrund. För den här studien har shape baserade former valts ut, då ex-

centriciteten hos en ellips, tillsammans med objektets yta, ska användas för att hitta 

ett linjeformat mönster som har en liknande profil som en stenmur. 

 

Zheng et al. [3] använde också ett arbetssätt med segmentering och identifiering för 

att ta ut lyktstolpar utifrån ett 3D-punktmoln, insamlat från LiDAR-skanning med 

fordon. Deras arbetssätt gick ut på att först filtrera 3D-punktdata tillhörande mark-

nivå och icke marknivå. Därefter användes en metod för Euclidean istance clustering 

för att fördela punkterna inom icke marknivå i mindre grupper. Till sist användes en 

Gaussian Mixture Model (GMM) metod för att identifiera lyktstolpens form, samt 

klippa ut dem utifrån 3D-punktmolnet. Resultatet visade en 90% genomförd möns-

terigenkänning, vilket gav ett lyckat resultat och tillvägagångssätt för punktmolnsbe-

handling. Den här studien kommer därför också använda sig av en 3D-filtrering in-

nan vidare behandling i bildbehandling 

 

Även Lindberg et al. [6] använde sig av automatisk mönsterigenkänning direkt på 

3D-punktmoln genom att identifiera nedfallna träd med en Line Template Matching 

(LTM). För att identifiera de nedfallna träden upptäcktes först tänkbara positioner 

av liggande träd i xy-led, för att sedan se hur höjden förhåller sig till stammen och 

runtomkring. För att kunna använda Template Matching räknades normalhöjden ut. 

Detta gjordes utifrån en Digital Terrain Model (DTM) där ett antagande om att 

stammar ej kommer vara över 1 m från terrängen. LTM applicerades sedan på alla 

punkter som låg mellan 0,2 m och 1 m, där 0,2 gränsen var för att undvika områden 

med osäkerhet i terrängen. Över en rasterruta på 0,5 m x 0,5 m räknades medel-

normalhöjden ut i en cirkel med radie 0,25 från rutans mitt. Punkter som matchade 

medelhöjden +-0,25 m valdes ut för att matchas med mallens linje. En linjemall på 

0,5 m x 10 m användes för att räkna ihop alla punkter som passade in. Mallen rote-

rades därefter för att hitta området med flest träffar. För att säkerställa att det var 

ett träd, fick höjdens homogenitet analyseras längs linjen, då detta även kontrollera-

des mot marken runtomkring. Detta kan ses som bevis för att mönsterigenkänning, i 

viss tät skog på 3D-punktmoln, går att utföra, om förutsättningarna är de rätta för 

metodanvändning och datainsamling från FLS med flygplan. Däremot är Template 

Matching inget alternativ för att identifiera stenmurar, eftersom mönsterigenkännel-

sen i [6] hade en liknande profil för alla träden, vilket faller utanför ramen för sten-

murar. Då en profil på en stenmur kan variera stort i både längd, bredd, höjd och 

riktning, vilket den här studien ska arbeta sig runt. 

 

En liknande studie på mönsterigenkänning av nedfallna träd gjordes även av Ny-

ström et al. [2] där de istället skapade en Digital Elevation Model (DEM) utifrån 
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punktmolnet. För att automatiskt identifiera de nedfallna träden använde de sig av 

DEM-data med så nära marknivån som möjligt och en annan data där de försökte få 

med de nedfallna träden, kallat active surface DEM. Först skapades en grid på 0,1 m 

x 0,1 m där maxhöjdvärdet i varje cell sparades. Därefter skapades en DEM genom 

att iterera igenom gridden nerifrån och upp mot gridden. För detta ändamål använ-

des Active Contour Surface Algorithm, som var framtagen av Elmqvist (2000, 2001, 

2002). För att ta fram den aktiva ytmodellen i [2] sattes tänjbarhet och attraktions-

värdet upp för att begränsa värdena i gridden. För att, förutom marken, få med de 

fallna träden sattes en gräns vid 1 m och ifall nästa punkt var mer än det från föregå-

ende i höjd sattes attraktionen till 0. Detta gjorde att höjdvärdena i varje cell sjönk 

ner mot marken för att forma sig runt diverse objekt, och på så sätt skapa en active 

surface DEM. Vanliga mark DEM data subtraherades från den aktiva för att ta fram 

höjdskillnaden och skapa en Object Height Model (OHM). På OHM användes sedan 

Template Matching för att upptäcka de nedfallna träden. Mallen var satt till rek-

tangulära fält om 8 m långa med varierande bredd av 0,3 till 0,9 m. Med detta hitta-

des ett område med högst korrelation, och utifrån det skapades en mask för att inte 

hitta redan upptäckta träd. Detta repeterades iterativt tills det inte blev fler träffar 

på träd att markera eller maskera bort. Studien som gjordes i [2] är ett lyckat arbets-

sätt för att identifiera nedfallna träd i tät skog med DEM data och ses därför som ett 

alternativt arbetssätt för automatisk mönsterigenkänning av även stenmurar. Däre-

mot skulle segmenteringen i [2] kunna göras på ett mer effektivare arbetssätt. Då 

DEM data, med lutningsvärden, skulle kunna användas istället för att segmentera 

fram bättre studieområden av stenmurar. Eftersom en stenmurs lutning bör vara 

högre än förhållandet av andra objekt. 
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3 Metod 

3.1 Insamling av data 

Data som använts i den här studien tillhandahölls av Lantmäteriet, där de i sin tur in-

förskaffade det från COWI.  Data var insamlat den 31a oktober 2017 och använde 

sig av en Leica SPL100 scanner. Den genomsnittliga punkttätheten varierade stort 

beroende på om det var laserskannat vid stråkmitt eller stråkkant. För stråkmitt 

fanns en punkttäthet på 8 - 11 punkter per kvadratmeter och i stråkkant 40 - 65 

punkter per kvadratmeter. Flyghöjden var på 4500 meter, med en standardavvikelse 

i höjd på 5 - 8 cm på hårdgjorda ytor. Grön våglängd (532 nm) användes för utsänd-

ning av laserpulser, med en pulsfrekvens på 4,5 MHz.  

3.2 Studieområde 

I Sverige hade laserskanningen enbart utförts över delar av Västra Götaland, med en 

area på 5 000 kvadratkilometer (se figur 5). Till den här studien valdes sedan tre 

mindre områden ut belägna nordväst om Skövde, innehållande totalt fem stenmu-

rar, där samtliga murar befann sig både inom och/eller utanför täta skogar. De tre 

mindre områdena skulle därefter användas i metoddelen för att automatisk identifi-

era stenmurarna. 

 

 
Figur 5: Översiktsbild av det totala laserskanningsområdet från Leica SPL100, där tre mindre områ-

den, nordväst om Skövde, valdes ut för att användas i metoddelen. 

3.2.1  Område 1 

Stenmur 1 (se figur 6) låg längs en stig som gick in i en mellantät lövskog med löven 

kvar, där det mesta av stenmuren var täckt av trädkronorna. Området valdes för att 

det dels befann sig i tät skog, men också för att det låg i stråkkant och därför hade 

högre punkttäthet än områdena med stråkmitt. Punktätheten för detta område hade 

ett medelsnitt på 53 punkter per kvadratmeter. 
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Figur 6: Översiktsbild på område 1 där stenmur 1 befinner sig under tät skogen (6a) och tagen med 

flygfoto ovanför (6b). 

3.2.2  Område 2 

Området innehöll tre stenmurar och låg i stråkmitt med en punkttäthet på ett me-

delsnitt av 8 punkter per kvadratmeter. Stenmur 2 (se figur 7, a) låg vid gränsen av 

ett gärde och tog slut mot en bilväg, då den bitvis var täckt av enstaka träd som 

hängde över muren. Stenmur 3 (se figur 7, b) befann sig på andra sidan vägen i rak 

riktning från stenmur 2. I det området var det tätare med lövträd som delvis täckte 

hela muren. Stenmur 4 (se figur 8, a) låg utmed vägen i en sänka med ett antal löv-

träd täckande över sig. 

 
 

Figur 7: Översiktsbild på område 2 med stenmur 2 (7a) och 3 (7b). 
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Figur 8: Översiktsbild på område 2 med stenmur 4 (8a) och flygfoto med samtliga stenmurar marke-
rade (8b). 

3.2.3  Område 3 

Området låg inom stråkmitt där stenmur 5 (se figur 9) befann sig både inom och ut-

anför tät barrskog, med mycket buskage runt omkring sig. Området hade en medel-

punkttäthet av 11 punkter per kvadratmeter. 
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Figur 9: Översiktsbild på område 3 med stenmur 5 innehållande stenmuren på plats (9a) och flygfoto 
över muren (9b). 

3.3 Automatisk mönsterigenkänning av stenmurar 

Automatisk mönsterigenkänning av stenmurar skedde via en flerstegsalgoritm, där 

punktmolns- och bildbehandling användes för att utföra arbetet. Det första steget 

var en förbehandling i form av filtrering på ingångsdata, medan det andra steget seg-

menterade intresseområdena av stenmurar för att därefter använda en kunskapsbase-

rad mönsterigenkänning på de kvarstående objekten. 

  

En förbehandling av ingångsdata blev en lämplig startpunkt för senare användning 

inom segmentering eftersom det gav ett mindre område av objekt att utgå ifrån. Ge-

nom en filtrering kunde intresseområdena väljas ut genom dess egenskaper inom 

höjd och klassförhållanden i 3D-punktmolnet. Detta medförde att en viss höjd ovan-

för marken kunde klassificeras om för att därefter sparas till nya utgångsdata för seg-

menteringen. 

  

Segmenteringen skedde genom flera steg med DEM data som utgångspunkt. Meto-

den byggde på att använda lutningsvärdet från DEM för att efteråt skapa tydligare 

avgränsningar på intresseområdena. Dessa avgränsningar kunde därefter användas till 

att skapa en binärdata som blev en utgångspunkt för de morfologiska operationerna. 

De morfologiska operationerna användes sedan för att filtrera bort eller smälta sam-

man oönskade objekt på bilden. 

  

Den kunskapsbaserade mönsterigenkänningen skedde via excentriciteten och ytan 

hos de segmenterade intresseområdena. Excentriciteten användes för att leta efter 
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linjeformade objekt för att sedan filtreras bort utifrån en viss angiven area. De kvar-

stående objekten blev efteråt de identifierade stenmurarna. 

 

Att skapa en kombination mellan punktmolns- och bildbehandling gav studien ett ar-

betssätt för att försöka komma åt intresseområden under tidigare oåtkomliga områ-

den, under tät skog, som endast bildbehandling inte hade möjlighet att arbeta utifrån 

[2],[6]. Kombinationen skapade därför ett arbetssätt där de båda två behandlingsme-

toderna kompletterade varandra. Detta då punktmolnsbehandling kunde användas 

för förbehandling inom filtrering av intresseområden, medan bildbehandlingen seg-

menterade och identifierade de enskilda stenmurarna. 

3.4 Programvara 

För studien har flera programvaror använts. Förberedande databearbetning skapades 

i programmet MicroStation CONNECT Edition 10, som är utvecklat av Bentley 

Systems, tillsammans med pluginprogrammet TerraScan 2019, som är utvecklat av 

TerraSolid. Det huvudsakliga arbetet för automatisk mönsterigenkänning genomför-

des i programvaran MATLAB R2019a, skapat av MathWorks, med hjälp av verk-

tygslådan Image Processing Toolbox. 

3.5 Genomförande 

Det här kapitlet beskriver stegvis hur förberedelse av data, filtrering, segmentering 

och mönsterigenkänning har gått tillväga i studien. Det tar även upp en beskrivning 

av hur valideringen av de identifierade stenmurarna genomfördes. 

3.5.1  Förberedelse av data 

I studien hade tre urklippta områden från originalpunktmolnet använts (se figur 10, 

a), där en filtrering gjordes i varje område för att få ut intresseområden av stenmu-

rar (se figur 10, b). Filtreringen skapades genom att först använda ett skript för att ta 

ut markklasserna i 3D-punktmolnet och därefter klassificerades alla punkter som låg 

1,5 meter över markpunkterna till en ny klass. Den nya klassen sparades sedan för 

vidare behandling i algoritmen för bildbehandlingsprocessen.  

Eftersom stenmurar historiskt sätt har skapats för användning som enkla gränser och 

hägnader [5] valdes höjden på 1,5 meter över markytan för att säkerligen få med alla 

intresseområden. 
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Figur 10: Urklippt original 3D-punktmoln (a) och filtrerat 3D-punktmoln (b) i område 1. 

3.5.2  Bildbehandling 

3.5.2.1 Skapande av DEM 

Med det filtrerade 3D-punktmolnsdata skapades en Digital Elevation Model (DEM) 

över området. Då punktmolnet saknade markpunkter fick det först interpoleras för 

att täcka upp hela maxytan av molnet. Detta skedde med Scattered Interpolation ef-

tersom punkterna var väldigt utspridda. För själva interpoleringen användes Nearest 

Neighbors metoden, anledningen till att den valdes var att då höjdkontrasterna mel-

lan mur och övrig terräng var stora, föredrogs en mer lättkörd algoritm över en mer 

avancerad. Med det interpolerade området skapades sedan en DEM som shaded re-

lief plot, vilket senare användes till att göra lutningsberäkningar. 

 

 
Figur 11: En skapad DEM utifrån det filtrerade 3D-punktmolnet i område 1. 
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3.5.2.2 Binärdata 

En lutningsberäkning gjordes på det skapade DEM data för att få en tydligare bild på 

de objekt som hade skarpare kanter än de övriga (se figur 11, a). Genom lutningsbil-

den fick objekten med skarpare kanter tydligare avtryck än de med mjukare lutning. 

Därefter gjordes bilden om till binär för att få linjerna från lutningsvärdena till 

svarta, där de objekt med skarpare kanter innehöll tjockare linjer än de objekt med 

mjukare lutning, som hade tunnare linjer (se figur 11, b). Detta medförde att de va-

rierade linjestorlekarna kunde filtreras bort eller smälta ihop till ett enda objekt med 

hjälp av de morfologiska operationerna.  

 

 
Figur 12: lutningsdata (a) och binärdata (b) i område 1. 

 

3.5.2.3 Morfologiska operationer 

De morfologiska operationerna som användes på den binära bilden var opening och 

closing. Detta arbetssteg skapade möjligheter att filtrera bort små objekt på bilden 

och bryta isär de större objekt som var ihopsatta med stenmurar och som egentligen 

tillhörde andra objekt i verkligheten. 

För att kunna urskilja stenmurar från andra objekt användes tre opening och två clo-

sing filter i en sekvens. Dessa utfördes med olika struktureringselement. Först an-

vändes en opening med disk som struktureringselement på den binära bilden för att 

ta bort mindre objekt och de tunna linjer som hade skapats utifrån lutningsdata (se 

figur 12, bild b). Därefter användes en closing, där square användes som element, 

för att koppla samman de resterande större objekten med deras närliggande områ-

den (se figur 12, bild c). Detta medförde att de kvarstående objekten hade större 

sannolikhet att vara stenmurar, men att de fortfarande kunde vara sammankopplade 

med varandra. Därför användes opening ytterligare två gånger för att säkerligen 

bryta isär de större objekten från varandra, med den första som disk struktureringse-

lement och den andra med square (se figur 12, bild d och e) för att därefter använda 
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closing, med ett square element, en sista gång för att smälta ihop de kvarstående och 

närliggande objekten (se figur 12, bild f). Som resultat kvarstod endast objekt stora 

nog att uppfylla kraven för att vara intresseområden av stenmurar som kunde använ-

das för mönsterigenkänning av en stenmurs form. 

 

Figur 13: Morfologiska operationer där sekvensen av filter visas stegvis i område 1. 

 

3.5.2.4 Mönsterigenkänning 

Ett sista steg av segmentering, från binärbilden, utfärdades för att koppla samman de 

uppdelade objekten, som potentiellt kunde ligga längs en murformad linje, till ett 

och samma objekt. Då varje pixel i förgrunden letade efter en pixelgranne inom dess 

8 riktningar, kunde pixlarna därefter kopplas ihop för att skapa ett enda sammansla-

get objekt, vilket skulle skapa färre intresseområden av stenmurar innan det sista 

steget. 

  

För mönsterigenkänning av en stenmur användes yta och excentricitet som egen-

skaper från de kvarstående objekten, för att identifiera en viss storlek och form. Ex-

centriciteten mättes med förhållandet mellan avståndet mellan en ellips bränn-

punkter och storaxel, där värdet i en excentricitet kunde vara mellan 0 eller 1, där 0 

faktiskt var en cirkel medan 1 motsvarade ett linjesegment (se figur 14).  

 



 

18 

 
Figur 14: Förhållandet mellan en ellips och dess excentricitet, där b är brännpunkter som kan variera 
mellan värdet 0 - 1 för att skapa form mellan en cirkel (a) eller ett linjesegment (b). 

 

Med hjälp av denna mönsterigenkänning kunde de kvarstående intresseområdena 

med form av linjesegment identifieras. Ytan användes därefter för att filtrera bort 

alltför små och stora områden som inte passade in för att tillhöra en stenmurs stor-

lek. 

 

3.5.2.5 Utvärdering av resultat 

Utvärderingen var uppdelad i två delar där båda delarna använde sig av material in-

samlat från fältstudieområdena. Resultatet från 3D-punktmolnen jämfördes mot för-

hållanden på plats i fältet. I båda fallen användes koordinater tagna från resultatet, 

från 3D-punktmolnen, för att säkerställa att deras position, hålrum och öv-

riga/andra faktorer verkligen överensstämde med deras placering ute i fältet. 

 

Den ena delen av utvärdering använde sig av stenmurarnas träffyta för att kunna 

mäta den totala längden på stenmurarna och dess totala identifierade träffyta, i både 

3D-punktmolnet och ute på fältet, för att därefter räkna ut den procentuella andel 

som hade blivit träffad. Den andra delen identifierade hålrum och felträffar genom 

att ta bilder av och granska de faktorer som hade påverkat resultatet.  
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4 Resultat 

Resultat och utvärdering, för de tre områdena, kan ses i det här kapitlet. I resultatet 

visas de träffar som skapats utifrån bildbehandling, och därefter visas dessa träffar 

tillsammans med det filtrerade punktmolnet för att illustrera förhållandet mellan 

stenmurarna och deras identifierade träffytor.  

 

Till sist visas även tabeller med sammanställt resultat. Första tabellen (se tabell 1) in-

nehåller mått från mätningar på plats, med identifierad längd utmätt från resultatet. 

Felträffar är antal felaktiga objekt som tagits med i slutresultatet per område. Andra 

tabellen (tabell 2) visar den genomsnittliga punkttätheten som fanns över varje sten-

mur, samt de faktorer som har påverkat resultatet för träffytan, hålrum och felträf-

far, för varje enskild stenmur. 

 
Tabell 1: Utvärdering av stenmurarnas mått och träffyta. 

Område Stenmur (ID) Längd (m) Bredd (cm) Medelhöjd (cm) Hittad Längd (m) Antal Felträffar 

1 1 92 150 110 92 (99.99%) 1 

2 2 141 80 80 106 (75%) 1 

2 3 40 80 80 0 ~ 

2 4 50 85 80 0 ~ 

3 5 101 65 40 0 0 

 
Tabell 2: Medeltal på punkttätheten och de faktorer som har påverkat resultatet för varje stenmur. 

Stenmur (ID) Punkttäthet (pkt/m²) Träd Buskage Övrigt  

1 60 Nej Nej Nej 

2 9 Ja Ja Nej 

3 9 Ja Ja Nej 

4 9 Ja Ja Ja 

5 11 Ja Ja Ja 
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4.1 Studieområde 1 

Resultat från bildbehandling ger en täckning av 99,99 % på stenmur 1 med en falsk 

träff på ett objekt som ligger nära till muren (se tabell 1). Resultatet av igenkän-

ningen kan ses i figur 15 och det filtrerade punktmolnet, tillsammans med resulta-

tet, kan ses i figur 15. 

 
 

 
Figur 15: Resultat från bildbehandling från område 1 med stenmur 1. 

 

 
Figur 16: Område 1 som visar resultat av falska (gulmarkerade) och positiva träffar av stenmur 1. 



 

21 

4.2 Studieområde 2 

Resultatet från bildbehandling ger endast positiva träffar på stenmur 2 (se figur 17) 

med en 75 % träffyta av muren (se tabell 1), samt en felträff närliggandes till muren. 

Det filtrerade 3D-punktmolnet, tillsammans med resultatet, kan ses i figur 18. 

 
 

 
Figur 17: Område 2 som visar resultatet från stenmur 2,3 och 4, där stenmur 2 har endast fått delar 

av positiva träffar. 

 

 
Figur 18: Område 2 som visar resultat av falska (gulmarkerade) och positiva träffar av stenmur 2,3 

och 4, tillsammans med 3D-punktmolnet. 
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4.3 Studieområde 3 

Område 3 resulterar i att 0 % träffyta identifieras på stenmur 5 och att inga falska 

träffar är identifierade (se tabell 1 och 2). Det filtrerade 3D-punktmolnet, tillsam-

mans med resultatet, kan ses i figur 19. 

 

 
Figur 19: Område 3 som visar resultat av stenmur 5 tillsammans med 3D-punktmolnet, där inga posi-

tiva och falska träffar har identifierats. 
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5 Diskussion 

Resultatet som tagits fram med den här studien har träffar på två av fem stenmurar, i 

två av tre områden. Stenmur 1 har en nära 100% träffyta, tillsammans med en falsk 

träff, då den falska träffen identifieras till att vara en trästock som låg någon meter 

vid sidan av stenmuren (se figur l i appendix). Felträffen skapades på grund av att 

trästocken hade en tillräcklig höjd för att tas med i filtreringen, dessutom hade den 

tillräckligt skarpa kanter för att märkas av i lutningsberäkningen. Då trästockar oft-

ast har en avlång profil, som i vissa fall kan likna en stenmur, uppfattades den av al-

goritmen som en träff.  

  

I område 2 finns också en falsk träff, vid sidan av muren, men som inte kunde identi-

fieras med koordinater på plats på grund av förändring i området, då det inte fanns 

möjlighet att ta sig in för att undersöka. Däremot har algoritmen en träffyta på 75% 

av stenmur 2, där den resterande ytan inte hittades på grund av träd som täckte de 

mittersta delarna av muren (se figur 7, a). Denna faktor skapade mindre uppdel-

ningar av stenmuren (se figur f i appendix) i de områdena, som filtrerades bort vid 

mönsterigenkänningen, då de som enskilda objekt inte uppfyllde kravdefinitionen av 

en stenmur. En högre punkttäthet, med bättre genomträngning, skulle eventuellt 

kunna skapa en tydligare och mer sammansatt profil av stenmuren. 

  

På de övriga stenmurarna i område 2 identifieras inga träffar. Detta dels på grund av 

att stenmurarna var svagt definierade eller dels helt saknades från det ursprungliga 

punktdata. I de båda fallen kan själva skanningen ha haft inverkan då den utförs i en 

viss vinkel, där genomträngningen av träden antagligen påverkats negativt. 

  

I område 3 misslyckas igenkänningen helt, då det saknas både falska och positiva träf-

far. Anledningen till detta är att stenmuren är låg, i jämförelse med runtomkringlig-

gande terräng. Här kunde även problemen med en standardiserad filtrering ses. 

Trots en position i gynnsam terräng, ute på ett öppet fält, var profilen på stenmuren 

så pass olik de andra, med den låga höjden och terräng som gjorde att den smälte in 

mer i punktdata. Det resulterade i att stenmuren inte fick någon bra profil för igen-

känningen. 

  

Återkommande problem i den automatiska mönsterigenkänningen av stenmurar var 

punktmolnsfiltreringen, då denna del låg som den största grunden till varför seg-

menteringen och mönsterigenkänning misslyckades på stenmurarna 3,4 och 5. 

Denna argumentation överensstämmer väl med [2] där en mer utvecklad algoritm 

för filtrering, samt manuell filtrering, skapades innan bildbehandlingen, för att få be-

tydligt bättre och noggrannare resultat. Manuell filtrering har dock undvikits i den 
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här studien eftersom filtreringen skulle ske på ett automatiserat sätt för de alla tre 

områdena. Däremot är [2] arbetssätt för punktmolnsfiltrering något som skulle ha 

varit intressant att testa för just det här arbetet, då resultatet förmodligen hade varit 

annorlunda. 

  
Under studiens arbetsgång undersöktes även andra metodval inom punktmolns- och 

bildbehandling. Den punktmolnsbehandling som utforskades främst var att endast 

arbeta inom 3D-punktmolnet, där filtrering och segmentering, med hjälp av eukli-

disk distans, utfärdades. Däremot gav mönsterigenkänning i 3D-punktmoln kompli-

kationer då de mest användbara metoderna genomfördes genom att identifiera sten-

murens form med hjälp av en rektangulär profil. Idén var att använda liknande fall 

som i studien [3], där Gaussian Mixture Model (GMM) användes för att identifiera 

lyktstolpens form. Däremot innebar detta arbetssätt liknande komplikationer som i 

Template Matching i [2], med bildbehandling, eftersom en stenmurs form kan sitta 

ihop och variera i stora drag eller vara uppdelade i mindre delar, vilket skulle skapa 

problem för att skapa en rektangulär profil för alla dessa varierade former av sten-

murar. Dessutom utgjorde de flesta metoder för mönsterigenkänning begränsningar 

för arbetet i MATLAB, då de metodval som ansågs mest användbara behövde utföras 

med annan programvara, vilket den här studien inte hade valt inom sin studieav-

gränsning. På så sätt valdes att arbeta enbart inom bildbehandling för mönsterigen-

känning. 

  

Segmenteringen med lutningsvärdet från DEM visade sig skapa tydligare avgräns-

ningar av de objekt som hade större lutning än andra. Däremot gav det här metodva-

let varierande storlekar på linjer över hela bilden som i sin tur skapade större risker 

för kvarstående objekt att segmenteras ihop till ett enda objekt. En annan lösning 

hade varit att använda sig av segmenteringen i studie [2], där två DEM data användes 

för att subtrahera marknivån av DEM mot intresseområdena av DEM. Detta metod-

val skulle eventuellt ha skapat mindre objekt om active surface DEM hade varit till-

räckligt filtrerat från början med tydligare höjdskillnader på varje objekt. 

  

Att arbeta med data från SPL-teknik kan ge merarbete då punkttätheten varierar 
stort mellan stråkmitt och dubbelstråk, då en punkttäthet från 8 – 11 (i stråkmitt) 
till 50 – 65 punkter (i stråkkant) per kvadratmeter gör att data upplevs opålitligt i 
många fall av automatiserad mönsterigenkänning. Detta eftersom punkttätheten 
skapar för stora variationer av genomträngning och detaljering av objekt. Denna va-
riation av punkttäthet kan även bidra till att en automatiserad algoritm, som anpas-
sats för en viss punkttäthet, kan skapa problem för områden som skiljer sig. 
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Även höjdskillnader mellan stråk finns i delar av stråkkanterna (se figur a och b i ap-

pendix), vilket kan skapa komplikationer vid användning av DEM data. Detta ef-

tersom höjdskillnaderna måste bearbetas antingen innan eller efter att DEM har 

skapats, vilket i sin tur kan gör den användning av data opålitligt.   

  
Ur ekonomisk synvinkel kan FLS med SPL-teknik gynna företag inom både den pri-

vata och offentliga sektorn för att på kortare tid täcka betydligt större områden jäm-

fört med konventionell LiDAR-teknik för FLS. Dessutom kan kvalitén på data bidra 

inom fastighetsbildning, där noggrannare gränser och markhöjder är viktiga, och kan 

förenkla, samt minimera, konflikter mellan fastighetsägare. Däremot skulle tekniken 

kunna skapa problematik för den privata sektorn om tekniken är så pass dyr att end-

ast den offentliga sektorn kan använda sig av den för att sedan skapa produkter uti-

från det insamlade data. 

  

För den hållbara utvecklingen har den här studien visat att det finns möjligheter att 

komma åt stenmurar under tidigare oåtkomliga ytor, som i område 1, då detta kan 

hjälpa Sverige att bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen, samt flera 

åtaganden av EU enklare inom bevarelse av den biologiska mångfalden [5] och kul-

turarv. Det är även viktigt att poängtera att med hjälp av SPL-tekniken kan dess flyg-

höjd, mellan 4000 - 5000 meter, täcka större ytor på kortare tid, samt bidra till en 

mindre klimatpåverkan med färre stråkkörningar. Därför är det viktigt att tekniken 

byggs vidare för att komma ifrån de konventionella arbetssätten inom FLS för lasers-

kanning. 
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6 Slutsats 

Den här studien visar att data från SPL-tekniken kan användas för mönsterigenkän-

ning, då punkttätheten är tillräckligt hög för att skapa en detaljerad profil av olika 

objekt. Dock varierar punkttätheten och genomträngningen i tät skog beroende på 

om data är från stråkmitt eller stråkkant. I den sistnämnda kan en lyckad genom-

trängning göras på medeltät lövskog, men det är otestat i andra sorters tät skog. 

Stråkmitt har däremot inte tillräcklig genomträngning i tät skog för att användas för 

mönsterigenkänning. 

Studien visar hur den valda metoden har, med hjälp av etablerade arbetssätt och al-

goritmer, automatiskt identifierat två av fem stenmurar. Filtreringen visade även 

hur pass svårt det kan vara att skapa klassning i 3D-punkmolnet för att avskilja sten-

muren i område 3. Filtreringen är således en avgörande del för vidare arbete med 

segmentering och mönsterigenkänning i bildbehandling. 

En automatiserad metod skapade olika problem med varje område. Detta går att 

undvika med ett mer manuellt arbetssätt vid vissa kritiska delar, som filtreringen. 

Algoritmer går att anpassas mer för olika typer av murar, där skillnader i höjd och 

bredd, men även hur en mur svänger, kan vara avgörande. 

För mönsterigenkänning av stenmurar är det viktigt att de är tillräckligt synliga mot 

sin omgivning, där både höjden och bredden på muren spelar in. Om muren har en 

låg höjd som ej låter den sticka upp över området runtomkring, kommer den ej gå 

att fördela vid filtrering. Detta gäller även för buskar som växer utmed, och i vissa 

fall över, stenmurar. Träd som står i närheten av en stenmur kan skugga vid skan-

ningen, vilket leder till muren kan sakna bitar i punktdata, som är svåra att ta med 

och fylla igen vid filtrering och mönsterigenkänningen. 
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7 Framtida studier 

För framtiden kan vidare studier använda endast punktmolnsbehandling för möns-

terigenkänning i 3D-punktmoln av SPL-tekniken. Detta eftersom punktdata uppvi-

sade en väldigt bra täthet mellan punkterna vilket kan skapa goda förutsättningar för 

skapandet av olika objektsprofiler från segmentering. Därefter kan en välutvecklad 

mönsterigenkänning använda punkternas antal, volym, medelhöjd, standardavvikelse 

i höjd med mera för att på så sätt skapa ett bättre arbetssätt av identifiering av olika 

objekt utav dess profilmönster. Då endast användning av bildbehandling inte har den 

möjligheten att arbeta med. 

Även en mer genomgående kvalitetskontroll av SPL-data kan utföras för att evaluera 

hur SPL-tekniken kan bidra till markkartor under skog, höjdmodeller eller andra an-

vändningsområden, till skillnad från konventionell LiDAR data. Då höjdskillnader 

vid stråkkant, en stor variation på punkttäthet och flertalet lågpunkter upptäcktes i 

användningen av data, vilket kan göra en sådan jämförelsestudie värdefull att utföra. 

Dessutom kan identifiering av enskilda träd och andra skogliga egenskaper undersö-

kas. 
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Appendix 

 

Figur a: Punktmoln taget från SPL100 där dubbelstråk har skapat höjdskillnader i data, där den röd-

markerade rutan visar vart dubbelstråket har skapats. 
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Figur b: Punktmoln taget från SPL100 där en tydligare höjdskillnad mellan stråklagrena visas, där de 

orangea punkterna är markklassade. 

 

 

Figur c: Urklippt original 3D-punktmoln i område 2 med stenmur 2,3 och 4. 
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Figur d: En skapad DEM utifrån det filtrerade 3D-punktmolnet i område 2. 

 

Figur e: lutningsdata (a) och binärdata (b) i område 2. 

 

 

Figur f: Morfologiska operationer där sekvensen av filter visas stegvis i område 2. 

 

 

Figur h: Urklippt original 3D-punktmoln i område 3 med stenmur 5. 
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Figur i: En skapad DEM utifrån det filtrerade 3D-punktmolnet i område 3. 

 

 

Figur j: lutningsdata (a) och binärdata (b) i område 2. 
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Figur k: Morfologiska operationer där sekvensen av filter visas stegvis i område 3. 
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Figur l: Stenmur 1 från område 1, men en närliggande trästock (markerat i rött) som har resulterat i 

en felträff på slutresultatet. 
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