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Abstrakt 

Inom geografisk informationsteknik är behovet av ortofoton stort. 

Ett ortofoto är en flygbild som korrigerats geometriskt och satts 

samman till en skalriktig avbildning av marken. Detta görs i en 
fotogrammetrisk process som kallas blocktriangulering. I block-

trianguleringsprocessen används en mängd indata vars kvalitet 

får direkt inverkan på resultatet. Genom att vikta indata kan olika 

lösningsförslag tas fram. I detta arbete undersöks huruvida en 

visualisering av dessa lösningsförslag kan vara användbar för 

analys vid orientering av flygfoton. En prototyp för detta har ut-
vecklats i samarbete med Lantmäteriet, vars användbarhet sedan 

testats. 
Nyckelord: Ortofoto, visualisering, blocktriangulering. 
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1 Inledning 
De senaste decennierna har stora teknologiska framsteg gjorts. I de industrialiserade 

delarna av världen har nästan alla invånare en egen dator, eller åtminstone tillgång 

till en sådan. Användandet av smarta mobiltelefoner med kraftiga processor har de 

senaste åren ökat explosionsartat och informationsteknologi är idag en naturlig del 

av människors vardag världen över. 

Dessa framsteg och den ökade tillgängligheten av data och framför allt geografisk 

data har lett till ökade möjligheter att utveckla programvaror och applikationer som 

använder geografiska informationssystem (GIS). GIS används i många olika 

vardagliga sammanhang, t.ex. för att hitta den snabbaste bilvägen till önskad 

destination, men även i omfattande administrativa arbeten som samhällsplanering, 

miljöövervakning och framställning av kartor. I dessa sammanhang är det vanligt att 

ortofoton används i de geografiska informationssystemen. 

Ett ortofoto består av flygbilder, som orienterats och korrigerats geometriskt och 

sedan satts samman till en skalriktig avbildning av marken för att möjliggöra 

mätningar som motsvarar verkligheten så bra som möjligt[1]. Framställning av 

rikstäckande ortofoton är i Sverige ett arbete som utförs kontinuerligt av 

Lantmäteriet. Flygplan utrustade med kameror flyger långa stråk och tar en stor 

mängd högupplösta bilder på landskapet de passerar. Orienterade flygbilder används 

inte bara till ortofoton utan även direkt för att mäta i 3D. 

Flygbilderna orienteras sedan i en process kallad blocktriangulering, där tre 

huvudsakliga parametrar används; position av kända punkter i bilderna, mätningar 

av punkter som förekommer i flera intilliggande bilder samt GNSS-positionering av 

kameran i exponeringsögonblicket (se figur 6). Genom olika viktning av in-data vid 

orienteringen av bilderna, kan fler än ett lösningsförslag tas fram. 

Lösningsförslagen kan sedan analyseras för att upptäcka fel vid orienteringen av 

bilden och möjliga orsaker. Analyser av förslagen och de geometriska skillnaderna 

mellan dem är en svår process. På Lantmäteriet analyseras de geometriska 

skillnaderna genom att studera numeriska värden i tabeller. När stora mängder data 

av komplex natur skall studeras för att finna mönster och avvikande data används 

inom många områden visualisering[2]. I detta arbete utvecklas en prototyp för 

visualisering av de geometriska skillnaderna mellan lösningsförslag vid orientering 

av flygbilder. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida en interaktiv visualisering kan 

underlätta analys av resultat vid blocktriangulering. Arbetet ska även undersöka om 

en sådan visualisering kan ge ökad förståelse för bakomliggande orsaker till fel i 

orientering av flygbilder. Utöver detta ska studien ge en fingervisning till hur en 

applikation för visualisering inom detta område kan utformas och vilka funktioner 

som kan implementeras.  

För att uppnå sitt syfte, har studien som mål att utveckla en prototyp av en 

interaktiv applikation för visualisering. Denna applikation ska sedan testas och 

utvärderas av en grupp personer som dagligen jobbar med orientering av flygbilder 

på Lantmäteriet. 
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För att möjliggöra utvecklingen av en sådan applikation måste först dessa frågor 

besvaras: 

 Vilka är vanliga fel som kan uppstå vid orientering av flygfoton? 

 Vilka tekniker och principer inom visualisering kan användas för att 

framhäva och belysa dessa fel? 

 Vilka olika metoder och tillvägagångssätt finns för att utvärdera och testa 

applikationen? 

2 Teoretisk bakgrund och relaterade arbeten 
I detta kapitel behandlas de två huvudområden inom vilka arbetets olika 

frågeställningar har sitt ursprung. En beskrivning av de olika områdena ges, samt en 

förklaring av centrala begrepp och principer som är relevanta för studien. Här 

hänvisas även till arbeten som på olika sätt angränsar till denna studie, för att ge en 

bild av vad som gjorts inom området och vilka slutsatser som dragits. 

Kapitlets första del handlar om den fotogrammetriska processen vid framställning 

av ortofoton, som avslutas med en förklaring av de olika fel som kan uppstå i denna 

process. Del två behandlar visualisering och viktiga begrepp och principer inom 

detta område. Där beskrivs även olika tillvägagångssätt för att testa och utvärdera 

olika typer av visualiseringar. 

2.1 Ortofoton, fotogrammetri och blocktriangulering 
Geografiska informationssystem, förkortat GIS, är verktyg, nuförtiden oftast i form 

av programvara på datorer, som tillåter användare att visualisera och utföra analyser 

av geografiska data[3]. Data som studeras och analyseras i ett GIS kan vara vad som 

helst som har eller kan ges en geografisk position. För att visualisera geografisk data 

på ett begripligt sätt, används inom GIS olika typer av lager, där det understa lagret 

oftast består av en karta, på vilket andra lager sedan ritas upp som representerar olika 

data med en geografisk koppling. Inom många användningsområden för GIS är det 

till stor fördel om det understa lagret består av en flygbild, för att ge användaren en 

uppfattning om landskapet och dess egenskaper (Se figur 1). När flygbilder används, 

krävs att de är mätbara och skalriktiga i förhållande till det geometriska 

koordinatsystem som används. Sådana rektifierade flygbilder kallas ortofoton[1]. 

Figur 1 – Illustration av olika lager i ett GIS, 
där det understa lagret består av ett orto-
foto. Hämtad från [21]. 
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Ortofoton började användas under 1960-talet. Med den tidens teknologi var 

framställningsprocessen väldigt dyr och tidskrävande och användes därför sällan. I 

och med stora teknologiska framsteg sedan 1970-talets början har kostnaderna för 

produktionen av ortofoton sänkts avsevärt och sedan dess har användningen ökat och 

fortsätter att växa. Idag är användandet av ortofoton utbrett och en central del av de 

flesta geografiska informationssystem som används vid samhällsplanering och 

beslutsfattning [4]. I detta kapitel förklaras det huvudsakliga fotogrammetriska 

arbetet som utförs vid framställning av ortofoton samt centrala begrepp och principer 

vid detta arbete. Fakta är hämtad från ett kompendium framtaget i samarbete mellan 

Lantmäteriet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet och Högskolan i 

Gävle: Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings och beräkningsteknik[1]. 

 

 Fotogrammetri 

Ortofoton framställs i en fotogrammetrisk process. Fotogrammetri kan beskrivas 

som ”mätning i fotografisk bild” och är synonymt med ”bildmätning”[1]. 

Fotogrammetri möjliggör återskapandet av ett objekts form, storlek, position och 

orientering från bilder. Bilderna som används kan vara antingen analoga eller 

digitala. Resultatet av en fotogrammetrisk analys kan vara av olika slag såsom; olika 

punkters koordinater, ritningar med planimetriska detaljer, geometriska modeller, 

men framför allt rektifierade foton: ortofoton. Fotogrammetriska mätningar kan 

göras på olika sätt; i en enkel bild, i bildpar eller i block av bilder. I dag används 

nästan uteslutande digitala bilder inom fotogrammetri[1]. 

Fotogrammetri har många användningsområden, men det mest klassiska, och 

även det område denna text behandlar, är framställningen av digitala kartdatabaser 

och ortofoton som används inom geografisk informationsteknik. Inom detta område 

används flygfotogrammetri. Bilderna som används för kartframställning tas efter 

raka flygstråk och på ett sätt så att de delvis överlappar varandra. Områden med stor 

bredd fotograferas med flera parallella stråk, vilka tillsammans bildar block(se figur 

1). 

Figur 2 - Flygfotogradering i flera stråk med överlappande bilder. Hämtad 

från [1] 
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Vid fotogrammetrisk mätning används stereoskopiskt visade bildbar. Detta innebär 

att det studerade objektet visas ur olika vinklar samtidigt, vilket ger betraktaren en 

tredimensionell bild av objektet. Mätningarna används för att beräkna 

lägeskoordinater för flera punkter på ytan av objektet, vilka tillsammans utgör en 

numerisk modell. Den numeriska modellen skapas genom att rekonstruera det 

reflekterade ljuset vid fotograferingen som vektorer, och sedan beräkna 

skärningspunkterna för dessa vektorer[1]. 

 Digitala kameror och bilder 

För att utföra fotogrammetriska beräkningar krävs kunskap om fotografiska bilder 

och förståelse för hur de framställs med hjälp av kameran som använts. När en digital 

bild skapas projiceras ljusstrålar från ett motiv genom kamerans objektiv där de 

registreras till ett bildplan med hjälp av en digital bildsensor, en CCD-sensor, vilken 

i sin tur producerar en digital bild. Denna digitala bild består av en matris av 

bildelement som kallas pixlar. Var och en av dessa pixlar har ett eller flera värden, 

som beskriver pixlarnas egenskaper. I en svartvit bild har pixlarna endast ett värde, 

vilket representerar pixelns strålningsintensitet i en gråskala, medan pixlarna i 

färgbilder har värden som filtrerats till de tre grundfärgerna rött, grönt och blått. 

Blandningen av dessa värden ger pixeln sin rätta färg. I större flygkameror används 

oftast flera olika parallella kameror som var och en filtrerar en av de tre 

grundfärgerna och även infraröd strålning, så kallade IR-färgbilder[1]. 

 Bildens geometri 

Som tidigare nämnts handlar fotogrammetri om mätningar i bilder som motsvarar 

mätningar i det avbildade motivet. För att sådana mätningar ska vara möjliga krävs 

att avbildningens geometri kan beskrivas. Om denna geometri ska beskrivas krävs i 

sin tur kännedom om kamerans geometriska egenskaper. Geometrin för 

avbildningen i en kamera kallas centralprojektion. Det som är utmärkande för 

centralprojektionen är att alla ljusstrålar som utgör avbildningen skär varandra i en 

punkt, som kallas projektionscentrum, i objektivet innan de projiceras på 

bildplanet(se figur 2)[1].  

 

Figur 3 – Centralprojektion och ortogonal-

projektion. Hämtad från [1] 
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Om mätningar i avbildningen ska vara möjlig krävs att centralprojektionen 

omvandlats till samma projektion som i en karta, en ortogonal projektion. I en karta 

med ortogonal projektion projiceras varje terrängdetaljs läge vinkelrätt mot 

projektionsplanet. Om en bild tas över plan horisontell terräng, och 

fotograferingsriktningen är lodrät, är bilden geometriskt identisk med en 

ortogonalprojektion av terrängen, med undantag av bildskalan[1].  

 

 

Fotograferingsriktningen bestäms av kameraaxeln, som är den stråle som träffar 

bildplanet genom projektionscentrum i rät vinkel. Bildskalan beskriver skillnaden 

mellan mått i bilden och motsvarighet i verkligheten och skrivs som 1:m där m är 

skalfaktorn från bild till verklighet(se figur 3). När fotograferingsriktningen för en 

bild är sådan att bildplanet är parallellt med landskapets plan kallas bilden ”strängt 

lodrät”. Förutsättningarna för att en centralprojektion av ett landskap ska vara 

likformig med en ortogonalprojektion är alltså att bilden är strängt lodrät och att 

landskapet i bilden är plant och horisontellt. Om bilden inte är strängt lodrät och 

terrängen inte är plan uppstår variation i bildskalan(figur)[1]. 

Figur 4 – Strängt lodrät bild över 

plan terräng. Hämtad från [1] 

Figur 5 – Variation av skalning som uppstår på grund av lutande kameraaxel och terräng-

ens topografi. Hämtad från [1] 
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Eftersom flygbilder inte är strängt lodräta och landskapet alltid innehåller 

höjdskillnader förvrängs vinklar, arealer och längder i bilden. Detta gör att enskilda 

bilder inte går att använda för att åstadkomma en ortogonal projektion. Istället måste 

fotograferingen av landskapet ske med stereoövertäckning och stereoskopiskt 

utvärderas, eller så måste bilden projiceras om[1]. 

 

 Mätkamerans inre och yttre orientering 

Vid fotografering av flygbilder används speciella mätkameror. Det som skiljer en 

mätkamera från en vanlig kamera är att den är kalibrerad. Detta innebär att kameran 

har en stabil inre geometri som är noggrant uppmätt. I en mätkamera är även 

objektivet fast monterat i kameran eller i ett antal väl valda lägen. För att objektivet 

ska ha ett bestämt förhållande till bildplanet är även CCD-sensorn fast monterad. 

Bildhuvudpunkten är den punkt där kameraaxeln skär bildplanet och dess läge anges 

i rad och kolumnvärdet för motsvarande bildelement i bildmatrisen. Kalibreringen 

av en mätkamera är något som utförs av tillverkaren och finns dokumenterad i ett 

kalibreringsprotokoll. I protokollet finns uppgifter om bildhuvudpunktens läge och 

kamerakonstanten, vilket är avståndet från bildhuvudpunkten till projektionscentrum 

i objektivet. Som beskrivits tidigare förbinds varje punkt i kamerans motiv, via en 

ljusstråle genom kamerans objektiv, med sin motsvarande punkt i bilden. Dessa 

strålar bildar tillsammans en strålkärve som kan delas i två; en yttre, utanför kameran 

och en inre, i kameran[1].  

Grunden inom fotogrammetrisk mätning är att den yttre strålkärven 

rekonstrueras, antingen optiskt eller matematiskt, med hjälp av den inre. I en 

kalibrerad kamera är den inre geometrin känd, vilket är en förutsättning för att denna 

typ av rekonstruering ska vara möjlig. Den yttre orienteringen bestäms av den yttre 

strålkärvens och kamerans position och riktning när bilden togs. Elementen som 

beskriver detta är: tre markkoordinater för position (X, Y, Z) och tre vinkelvärden 

för riktning (omega, fi och kappa). Dessa element kan för en flygbild erhållas på 

olika sätt. I mätkameran finns navigationssystem som automatisk sparar kamerans 

yttre orienteringselement i exponeringsögonblicket. De kan även räknas fram med 

hjälp av stereoskopisk mätning i något som kallas blocktriangulering[1]. 

 Stereoskopisk mätning och blocktriangulering 

Blocktriangulering är en teknik som används för att bestämma ett stort antal bilders 

yttre orientering med hjälp av stereoskopisk mätning av bildpar. Tekniken bygger på 

att bilderna som ska orienteras fotograferas så att de överlappar varandra(figur). 

Detta för att möjliggöra stereoskopisk visning av bilderna, vilket i sin tur är 

nödvändigt för att betraktaren ska kunna identifiera och mäta ett avbildat objekt som 

återfinns i båda bilderna. Idag mäts många av dessa punkter automatiskt med hjälp 

av en dator. Objektets läge i de olika bilderna uttrycks som bildkoordinater, det vill 

säga objektets position i de olika bilderna. Med hjälp av bildkoordinaterna kan sedan 

tredimensionella modellkoordinater räknas ut i strålarna från de båda bilderna. 

Modellkoordinaterna används sen för att räkna ut objektkoordinater som motsvarar 

det studerade objektets position på marken. Objektkoordinaterna uttrycks som X, Y 

och Z och erhållandet av dessa är en essentiell del av flygbildsorientering[1]. 

När ett block av bilder ska orienteras mäts två olika typer av punkter i de olika 

bilderna. Dels mäts ett antal så kallade stödpunkter. Stödpunkterna utgörs av objekt 
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i bilderna vars positioner på marken är kända. De har alltså på förhand inmätts och 

erhållit markkoordinater. Den andra typen av punkter som mäts i bilderna kallas 

konnektionspunkter. Dessa punkter utgörs av detaljer i terrängen som tydligt går att 

urskilja och väljs så att de återfinns i flera överlappande bilder. Bildernas 

övertäckning vid fotografering medför att stöd- och konnektionspunkterna kan mätas 

i två till sex bilder samtidigt(figur). Konnektionspunkterna används för att binda 

samman blocket av bilder i den matematiska beräkningen av bildernas yttre 

orientering medan stödpunkterna hjälper till att placera detta block rätt i givet 

koordinatsystem[1]. 

Konnektions- och stödpunkterna ligger alltså som grund för att bestämma den 

yttre orienteringen för samtliga bilder i blocket. Som nämnts i sektion 2.1.4 kan 

bildernas yttre orienteringselement även erhållas med hjälp av mätkamerornas 

navigationssystem. På grund av att noggrannheten i dessa värden inte är tillräckligt 

stor används de som närmevärden i det stora ekvationssystem där bildernas 

orientering räknas ut. Vid blocktriangulering bildas ett stort ekvationssystem som 

består av ekvationer för alla bilders yttre orientering. Ekvationssystemet är olinjärt 

och löses med hjälp av minsta kvadratmetoden vilket innebär att bildernas yttre 

orientering bestäms på ett sätt som ger så små restfel som möjligt. Resultatet av 

blockutjämningen är alltså den bästa möjliga lösningen utifrån de stödpunkter, 

konnektionspunkter och GPS-data som används vid uträkningen. Detta medför att 

blocktrianguleringen är en approximation (med hög noggrannhet) av bildernas yttre 

orientering. Utöver bildernas orientering erhålls även markkoordinater för alla 

konnektionspunkter samt nya markkoordinater för stödpunkterna[1].  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Blocktriangulering. Trianglarna motsvarar 

kända punkter, övriga är konnektionspunkter. Hämtad 

från [1]. 
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 Osäkerhet och fel i mätningar 

Eftersom kvaliteten av resultatet vid blocktriangulering är direkt kopplat till 

kvaliteten på de fotogrammetriska mätningarna är det viktigt att beakta fel som kan 

uppstå i mätningarna. Tre viktiga delar av denna kvalitet omfattar tillförlitlighet, 

modellriktighet och mätosäkerhet. Med tillförlitlighet menas frihet från grova fel. Ett 

grovt fel är ett mätvärde som ligger långt utanför de tillfälliga avvikelsernas 

fördelning. Modellriktighet betyder frihet från systematiska avvikelser. Dessa 

systematiska avvikelser är ofta konstanta och kan beskrivas matematiskt för att sen 

korrigeras. Mätosäkerheten är omfattning av tillfälliga små avvikelser och 

uppskattas statistiskt som standardosäkerhet. Utöver standardosäkerheten i 

mätningarna tillkommer även osäkerhet från bilder, inmätning av stöd- och 

konnektionspunkter, blocktriangulering mm. Den sammanlagda mätosäkerheten i 

plan kan beskrivas som bildelementets storlek förstorad med aktuell bildskalfaktor. 

I höjd är den ca 1.5 gånger större[1]. 

I fotogrammetrisk mätning finns det alltid en stor risk att systematiska och grova 

fel uppstår i mätningarna. Till exempel kan atmosfärens refraktion av ljusstrålarna i 

bilderna ge upphov till systematiska fel i mätningarna. Andra orsaker kan vara 

bristande noggrannhet i blocktrianguleringen eller stödpunktsfördelningen. De 

grova felen kan uppstå till följd av användarfel vid inmätning av stödpunkter vilket 

i sin tur kan leda till stora systematiska avvikelser[1]. 

 Blockutjämning på Lantmäteriet 

Lantmäteriet jobbar årligen med flygfotografering och framställning av rikstäckande 

ortofoton över Sverige. Framställandet av dessa ortofoton sker enligt den 

fotogrammetriska processen som beskrivits i detta kapitel. Flygbilder tas med 

överlappning över stora områden och orienteras sedan med hjälp av 

blocktriangulering. I blockutjämningen viktas de olika typerna av indata som 

används i ekvationssystemet. Med viktning menas att de olika typerna av indata får 

olika stor inverkan på slutresultatet. De olika indatatyper som viktas är framför allt; 

stödpunkter, konnektionspunkter och mätkamerornas position vid 

exponeringsögonblicket (erhålls med hjälp av internt navigationssystem). Genom att 

variera denna viktning kan olika förslag till lösning av ekvationssystemet vid 

blockutjämningen tas fram. Viktningen är en betydelsefull del av blockutjämningen 

då den, om den görs på lämpligt sätt, kan minska effekterna av systematiska 

avvikelser som uppstår till följd av de olika indatatypernas osäkerhet. 

      För att få en bättre förståelse för inverkan av de olika typerna av indata vid 

blockutjämning, och den eventuella bristen i kvalitet hos dessa, kan olika 

lösningsförslag beräknas för att sedan jämföras sinsemellan. De olika 

lösningsförslagen innehåller i detta arbete nya positioner för samtliga indata; 

stödpunkter, konnektionspunkter och kamerapositioner. Lösningsförslagen (utdata) 

representerar alltså nya värden för indata, som ger den bästa möjliga lösningen på 

det tidigare nämnda ekvationssystemet vid aktuell viktning. I dessa lösningsförslag 

kan till exempel indatatyperna extremviktas för att tydliggöra deras inverkan. För att 

lättare förstå skillnaderna mellan lösningsförslagen skulle en dynamisk visualisering 

vara till stor hjälp. I nästa avsnitt behandlas visualisering och hur det kan användas 

för att göra dessa olika lösningsförslag, och skillnaderna mellan dem, begripligare. 
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2.2 Visualisering 
När stora mängder komplex information studeras och analyseras för att hitta mönster 

krävs stor koncentration och mycket tänkande. Tänkande är inte något som sker 

enbart i huvudet. Det är när våra sinnen interagerar med kognitiva verktyg som penna 

och papper, miniräknare, och nu för tiden allt mer, datorbaserade programvaror, som 

inlärande sker. Av människans sinnen är synen kapabelt att ta in mer information än 

alla de andra sinnena tillsamman[2]. 

Visualisering är en term som fram till nyligen kunde översättas med: ”skapandet 

av en visuell sinnebild”. Numera har det kommit att betyda: ”grafisk representation 

av data eller koncept”. Visuella representationer av data är en ökande viktig del av 

kognitiva system. En användare som arbetar med ett datorbaserat visuellt verktyg 

utgör ett kognitivt system där de två viktiga komponenterna är; människans visuella 

system, som kombinerar upptäckande av mönster med beslutsfattning, och datorns 

förmåga att visa stora mängder information. En interaktiv visualisering utgör 

gränssnittet mellan dessa komponenter och när detta gränssnitt förbättras ökar det 

kognitiva systemets prestanda[2]. 

 Visualiseringsskeden 

Visualiseringsprocessen består av fyra grundläggande skeden, som utförs iterativt 

med återkoppling mellan iterationerna, se figur. De fyra skedena är: 

 Insamling och lagring av data. 

 Bearbetning av insamlad data till något mer lätthanterbart.  

 Representera insamlad data i en visuell presentation, utförs oftast med hjälp 

av en dator som ritar upp en bild på en skärm. 

 Det mänskliga systemet för perception och kognition[2]  

 

 Olika typer av data 

Eftersom målet med visualisering är att skapa en grafisk representation av data eller 

koncept, är det viktigt att ha kunskap om data, och att kunna beskriva dess 

egenskaper. Data kan beskrivas genom uppdelning i entiteter och relationer. 

Entiteterna är objekten som ska visualiseras och relationer beskriver de strukturer 

och mönster som förenar entiteterna. Ibland ges relationerna explicit och ibland är 

upptäckandet av relationerna syftet med själv visualiseringen[2].  

Figur 7 – Visualiseringsskeden. Hämtad från [2] 
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Dessa entiteter och relationer kan ha attribut. Ett attribut är en egenskap hos 

entiteterna och relationerna[2]. Om t.ex. en bil ska visualiseras kan bilens färg, 

hastighet eller storlek ses som bilens attribut. 

Som beskrivits i tidigare kapitel är detta arbetes syfte att visualisera olika 

lösningsförslag vid blockutjämning och skillnaderna mellan dem. Lösningsförslag 

innehåller data som kan delas in i tre olika entiteter; stödpunkter, konnektionspunkter 

och bilder. Entiteterna har i sin tur egenskaper som position och vinkel. De olika 

entiteterna har också relationer till varandra i form av avstånd sinsemellan. Det går 

även att betrakta vardera ett av lösningsförslagen som en enda entitet, vars 

egenskaper utgörs av de tidigare beskrivna entiteterna. Relationerna mellan de olika 

lösningsförslagen skulle i ett sådant fall vara förflyttningarna av deras egenskaper. 

 Visualiseringstekniker 

De olika entiteterna som ska visualiseras i detta arbete har fasta diskreta värden som 

representerar entiteternas position. I denna sektion beskrivs olika sätt att representera 

dessa entiteter och deras relationer i en visualisering. De valda tillvägagångssätten 

och hur de implementerades beskrivs i kapitel 4. 

En visualisering av relationerna mellan entiteterna kan ses som vektorer och det 

är dessa som är arbetets huvudsakliga syfte att visualisera. Huvudsakliga problem 

när vektorer ska visualiseras är hur vektorerna ska representeras, hur 

representationen ska placeras samt hur representationens riktning ska beskrivas[2]. 

Visualisering av vektorer i så kallade vektorfält är något som ofta används för att 

skapa flödesbilder i t.ex. strömningsmekanik. Inom detta område visualiseras 

fluiders rörelser och beteenden. Detta kan göras genom att rita upp pilar, som 

representerar fluidens riktning, vridning och hastighet eller styrka. I en studie [5] har 

olika sätt att visualisera vektorfält av flöden i 2D testats, genom att låta en utvald 

grupp användare lösa vissa uppgifter med hjälp av olika visualiseringar. I denna 

studie fick de olika visualiseringarna olika bra resultat beroende på vad som testades. 

För att välja en bra representation för vektorerna är det alltså viktigt att veta vad som 

är visualiseringens huvudsakliga uppgift att visa. 

Ett annat sätt att visualisera entiteternas förflyttning skulle kunna vara med hjälp 

av en space-time cube[6]. En space-time cube är en 3D-visualisering som liknar en 

kub. Inom denna kub motsvarar ett objekts vertikala position vilken tid objektet 

befann sig på en viss plats, som i sin tur representeras av objektets koordinater. På 

så sätt kan modeller över olika objekts rörelser visualiseras utan att animera en 

rörelse eller rita ut riktningsvektorer för objektet. Andrienko et al. [6] sammanställer 

olika tekniker för att visualisera geografiska data i både tid och rum, och ger 

rekommendationer för vilka tekniker som är lämpade att användas för en rad olika 

sammanhang. Om en space-time cube skulle användas i detta arbete skulle 

entiteternas vertikala position kunna motsvara vilket lösningsförslag de tillhör, 

eftersom tiden inte är en viktig faktor i sammanhanget. 

 Testning och utvärdering av visualiseringar 

Eftersom ett av målen med visualisering är att utforska data i syfte att erhålla ny 

kunskap [7] är det av stor vikt att visualiseringarna och deras användbarhet 

utvärderas. I [7]beskriver Catherine Plaisant olika metoder för utvärdering av 

visualiseringar och de olika utmaningar som finns inom området. Denna sektion 
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beskriver hur olika metoder för utvärdering följts i fyra olika studier. Den metod som 

följdes i detta arbete beskrivs i kapitel 5. 

En metod som ofta används för utvärdering är genom kontrollerade 

experiment[7]. För att få en uppfattning om hur sådana experiment kan gå till har två 

olika studier granskats. I den ena studien [5] testades olika visualiseringstekniker av 

flödesbilder i 2D genom att låta 12 icke-experter och fem experter använda sig av 

samtliga visualiseringar för att utföra tre simpla men representativa uppgifter. När 

uppgifterna genomfördes mättes olika kvalitetsaspekter såsom användarens 

responstid och antal fel i utförandet av uppgiften. Resultaten av dessa mätningar 

sammanställdes sedan med hjälp av olika grafer för att visa hur väl uppgifterna 

utfördes med hjälp av de olika visualiseringarna, hur resultatet skiljde dem emellan 

samt resultatskillnad mellan expertanvändare och icke-experter. På liknande sätt 

testades i den andra studien [8] olika sätt att visualisera flöden tredimensionellt. 20 

användare av varierande expertis testade fyra olika visualiseringstekniker för att lösa 

fem representativa uppgifter. Precis som i den förra studien [8] fördes statistik över 

fel i lösningarna av uppgifterna samt mätning av tiden det tog att lösa dem med hjälp 

av samtliga visualiseringsmetoder. Även här fördes statistik över skillnaden mellan 

noviser och experter inom området. Förutom de mätningar som gjordes under själva 

testningen, fick användarna även svara på frågor om vilka visualiseringsmetoder de 

föredrog. 

De två ovan nämnda studierna är exempel på kvantitativa metoder för att 

utvärdera de olika visualiseringarna. I en senare studie [9] har samma 

visualiseringstekniker av flödesbilder i 2D som testades i den tidigare nämnda 

studien [2] utvärderats, men istället för att genomföra försök med ett stort antal 

testpersoner har experter inom visuell design och illustration fått analysera de olika 

visualiseringarna. I studien drivs hypotesen att denna metod inte bara bör ge underlag 

för kvaliteten hos de olika visualiseringarna, utan även ge förståelse och förslag på 

förbättring som experter inom visualisering eller ämnesområdet kan ha svårt att ge. 

Resultatet och slutsatsen av studien bekräftar att rådfrågande och samarbete med 

experter inom visuell design och illustration är ett effektivt sätt att förutspå 

effektiviteten av olika visualiseringar och även ger djupare förståelse av orsaker till 

resultaten. 

Användande av expertkritik kan beskrivas som en kvalitativ metod. En annan 

kvalitativ metod för utvärdering är med hjälp av fokusgrupper. Denna metodik 

används ofta inom socialvetenskap och marknadsföring, men även inom utvärdering 

av mjukvara. Fokusgrupp-metodiken inom detta område går ut på att en grupp 

människor ges tillfälle att testa en programvara. Denna grupp intervjuas sedan i 

grupp där ett antal öppna frågor ställs. Gruppen får sedan diskutera deras personliga 

erfarenheter vid testningen av programvaran. Mazza och Berré beskriver i en studie 

[10] olika fördelar av att använda fokusgrupper inom utvärdering av visualisering.  

En av dessa fördelar är att kvalitativ data snabbt kan erhållas med låg kostnad än 

andra metoder. Utvecklarna kan även direkt interagera med fokusgruppen vilket ger 

möjlighet att förtydliga gruppens åsikter och ställa följdfrågor. Fokusgruppen 

deltagare får även möjlighet att interagera med varandra, vilket kan leda till att nya 

idéer och insikter nås som inte hade varit möjlig med individuella intervjuer. 

Kinnaird och Romero föreslår att utvecklare av visualiseringssystem utför 

utvärdering med hjälp av fokusgrupper så fort en funktionell prototyp finns 

tillgänglig [11]. 
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3 Arbetets mål och avgränsningar 
I föregående kapitel har arbetets huvudsakliga frågeställningar undersökts för att mål 

och avgränsningar ska kunna sättas. 

Resultatet av arbetet ska vara en körbar prototyp av en applikation för 

visualisering som utvecklas i samarbete med Lantmäteriet. Data som visualiseras ska 

vara lösningsförslag för blockutjämning (se sektion 2.1.7) och applikationens 

funktionaliteter för visualisering ska bestämmas i nära samarbete med Lantmäteriet. 

Applikationen ska testas och utvärderas av personer som dagligen jobbar med 

blockutjämning. Denna utvärdering ska ge en grund för applikationens användbarhet 

och även ge förslag för vidareutveckling. All data som används tillhandahålls av 

Lantmäteriet och är direkt kopplat till arbetet kring blocktriangulering där. 

De kommande två kapitlen beskriver hur applikationen utvecklats och testats 

samt vilka resultat som uppnåtts. 

4 Applikation 
Målet med detta arbete att skapa en applikation som ska testas och utvärderas. I detta 

kapitel beskrivs utvecklingsprocessen av denna applikation, vilken metodik som 

använts, hur denna följdes under arbetets gång samt tekniska detaljer kring 

implementation. Här ges även en beskrivning av den färdiga applikationen och dess 

olika funktionaliteter.  

4.1 Utvecklingsmetodik 
När programvara ska utvecklas är det viktigt att tillämpa en metod som är 

systematisk, disciplinerad och mätbar. Historisk sett har det inom datavetenskap 

funnits många olika metoder för utveckling. Under 1980-talet och större delen av 

1990-talet fanns en väl etablerad syn att det bästa sättet att utveckla bra programvara 

var genom noga planering av användbarhetskrav, arbetsgång och implementation, 

och till sist testning och underhåll. Detta synsätt kom ursprungligen från utvecklare 

som jobbade med att implementera stora och långlivade mjukvarusystem[12]. När 

denna metodik applicerades på utveckling av mindre system och programvaror var 

ett vanligt problem att den omfattande planeringsprocessen av användbarhet och 

design blev så stor att den kostade mer tid och resurser än utvecklandet och 

testningen av systemet eller programvaran. Om systemkraven sedan ändrades 

uppstod ett enormt arbete eftersom hela processen i princip måste återupprepas[12]. 

Problemen med den äldre metodiken ledde till att nya, agila utvecklingsmetoder 

arbetades fram under 1990-talet. Dessa metoder tillät utvecklargrupper att fokusera 

mer på själva mjukvaran än dess design och dokumentation. Något alla agila metoder 

har gemensamt är att de är iterativa processer där kraven för mjukvaran, dess 

utvecklande och tid för leverans ges utrymme att ändras under utvecklandets gång. 

Målet är att tidigt leverera en fungerande mjukvara som utvärderas i kontakt med 

beställaren, så att nya krav eller förändringar kan göras i senare iterationer av 

utvecklingen [12]. 

I denna studie utfördes utvecklingsarbetet under en stram tidsram, där 

huvudmålet var att producera en fungerande prototyp. På grund av detta och studiens 

utforskande natur krävdes en flexibel utvecklingsmetod för att underlätta 

nödvändiga åtgärder och förändringar som skulle kunna uppstå om det visade sig att 

utvecklandet borde ändra riktning eller fokus. 
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Den metod som följdes under detta arbete baserades främst på en agil 

utvecklingsmetod kallad Rapid Application Development (RAD). RAD bygger på 

konceptet att produkter kan utvecklas fortare och hålla högre kvalitet genom att; 

samla kravspecifikationer genom workshops eller fokusgrupper, presentera 

prototyper tidigt, återanvända mjukvarukomponenter, noggrant planerat schema som 

skjuter upp designförbättringar till nästa produktversion samt mindre formella 

genomgångar vid möten[13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 – Modell av den iterativa arbetsgången i 

RAD. Hämtad från [13] 
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4.2 Arbetsgång 
I denna sektion beskrivs hur den valda metodiken följdes under arbetets gång. Här 

hänvisas till detaljer kring tekniska implementationer som återfinns i nästa sektion. 

Utvecklingsarbetet genomfördes i samverkan med en grupp personer som jobbar 

med processutveckling inom fotogrammetri på Lantmäteriet, på de senare mötena 

deltog även operatörer. Under arbetets gång hölls kontinuerliga möten med denna 

grupp. I enlighet med agil utvecklingsmetodik var arbetsprocessen iterativ. Vid 

början av varje cykel presenterades en ny prototyp där arbetets status utvärderades 

och bestämmelser för nya specifikationer och mål sattes. Utvecklingen bestod av 

fyra mötestillfällen och tre arbetscykler (tre versioner av applikationen). 

Under det första mötet förklarades data som fanns tillgängligt och verktyg för 

utvecklingen bestämdes(se sektion 4.6.1 och 4.6.2). Specifikationer och mål för den 

tänkta applikationen sattes och avgränsades till en första prototyp. Det slutgiltiga 

målet för applikationen utgick ifrån ett exempel av en visualisering som utvecklats 

av en av processutvecklarna, men specifikationerna för den första prototypen 

avgränsades till att presentera en enkel vy för att visa bildpositioner och deras 

förflyttningar i plan i de olika lösningsförslagen(se sektion 2.2.7). Bildpositionerna 

skulle representeras av punkter medan förflyttningarna skulle ritas upp som enkla 

sträck(se sektion 4.6.3). 

Underlaget för det andra mötet utgick från den prototyp som specificerades under 

det första mötet. Prototypen presenterades för gruppen som gav synpunkter och 

förslag till nästa version. Det beslutades att nästa prototyp skulle ha ett enkelt grafiskt 

användargränssnitt för hantering av olika lager samt skalning av de visualiserade 

bildernas förflyttning. Utöver detta skulle även en visualisering av bildpositionernas 

förflyttning i höjd samt position och förflyttning för stödpunkter implementeras. 

Inför det tredje mötet hade ett enkelt grafiskt användargränssnitt utvecklats. Detta 

användargränssnitt bestod av en panel som innehöll ett antal kryssrutor(se sektion 

4.6.4). Med hjälp av kryssrutorna kunde användaren välja vilka lager som skulle 

visas. De olika lagren bestod av bildpositionernas förflyttningar i olika 

lösningsförslag. Förutom hantering av lager implementerades även en annan panel 

som innehöll en spak för att skala (förstora) förflyttningarnas storlek(se sektion 

4.6.4). I denna prototyp kunde även bildpositionernas höjdförflyttning visas i form 

av cirklar (se sektion 4.6.3). Cirklarnas storlek visade hur stor förflyttningen i höjd 

var mellan indata och lösningsförslagen medan färgen på cirklarna visade om 

förflyttningen var positiv eller negativ. Inför det fjärde och sista mötet bestämdes att 

funktionalitet för interpolering och extrapolering mellan lösningsförslag skulle 

implementeras (se sektion 4.6.4). 

Det fjärde mötet var det sista som hölls innan testning av prototypen skulle 

genomföras (testningen beskrivs i kapitel 5). I prototypen hade vid detta möte ännu 

en panel implementerats. Denna panel innehöll en uppritad triangel. Genom att 

klicka och dra med musen inuti triangeln interpolerades det visade lagret mellan de 

tre olika lösningsförslagen. Under mötet gjordes några sista bestämmelser av 

implementationer inför den kommande testningen. Det bestämdes att information 

om skalning-, inter- och extrapoleringsvärden skulle skrivas ut på skärmen. 

Implementerandet av denna information markerade utvecklingsprocessens slut. Den 

färdiga applikationen som användes vid testning beskrivs i sektion 4.7. 

Enligt Miller et al. är användargränssnittet vid visualisering inom geospatial 

sammanhang en essentiell del för att uppnå visualiseringens fulla potential[14].   
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Under utvecklandet av applikationen prioriterades gränssnittets funktionalitet över 

dess utformning. Denna prioritet gjordes på grund av den korta tid som fanns 

tillgänglig för utveckling. 

4.3 Tekniskt genomförande 
I denna sektion beskrivs det tekniska arbetet vid utvecklingen av applikationen. Här 

förklaras och motiveras val av verktyg och programmeringsspråk, data som 

användes och hur de interna datastrukturerna utformades, utvecklingen av 

visualiseringar samt applikationens interaktiva funktionaliteter. 

 Verktyg och språk 

På grund av utvecklingsprocessens höga tempo och behovet att leverera prototyper 

med korta mellanrum behövdes ett flexibelt verktyg som kunde tillgodose detta 

behov. Verktyget som valdes var Vizard Virtual Reality Software Toolkit (Vizard).  

Vizard är ett kraftigt visualiseringsverktyg utvecklat av WorldViz. Det är utvecklat 

för att snabbt skapa prototyper (rapid prototyping) av tredimensionella 

visualiseringar och har stöd för skapande av plug-in-funktioner[15]. 

I Vizard används OpenSceneGraph som grund för visualisering. 

OpenSceneGraph är ett öppet verktyg för grafikrendering. En scengraf är en 

hierarkisk representation av data. Strukturen kan liknas vid ett träd, där varje objekt 

består av noder där varje nod har en förälder. Den översta noden i en scengraf 

omfattar hela den virtuella världen som resten av objekten befinner sig i. Att 

verktyget är öppet betyder att källkoden är öppen och i de flest fall är öppna 

programvaror gratis. Dave Harrison har i en studie [16] jämfört fyra olika scengraf-

specifikationer genom att rita upp scener med hjälp av dessa. Denna studie visade att 

OpenSceneGraph (tillsammans med OpenSG) var mest utförliga vid uppbyggandet 

av scenerna, vilket i sin tur medförde att de hade en snävare inlärningskurva än de 

andra två (Coin och OpenInventor)[16]. Eftersom vizard har ett eget dokumenterat 

gränssnitt mellan utvecklare och OpenSceneGraph kan denna inlärningskurva 

förbises. 

För utveckling i Vizard används Python. Python är ett objektorienterat, tolkat och 

interaktivt programmeringsspråk som ofta jämförs med t.ex. Java, C#, Ruby m.fl. I 

[17] beskriver M. F. Sanner hur Python framgångsrikt använts för att bygga moduler 

i syfte att underlätta visualisering av molekylmodeller. I Python skrivs 

programmeringskoden i skript som lätt kan anropa varandra. 

 

 Data och interna strukturer 

Vid visualisering av data är de två första stegen insamlande och bearbetning av data 

(se sektion 2.3.1). I denna studie var data som skulle visualiseras olika 

lösningsförslag vid blockutjämning (se sektion 2.1.7). Lösningsförslagen 

tillhandahölls av Lantmäteriet och var lagrade i CSV-filer. CSV står för ”Comma 

Separeted Values” och används ofta för datautbyte mellan applikationer. CSV-filer 

är uppbyggda som tabeller, med rader och kolumner, där kolumnvärden är 

separerade med kommatecken och rader separeras med radbrytning. Data för 

stödpunkter, konnektionspunkter och kontrollpunkter lagrades tillsammans i en fil, 

och kommer i denna text kallas markpunkter, medan bildorienteringarna lagrades i 

en separat fil(se tabell 1). Det fanns även en tredje fil tillgänglig där information om 
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markpunkternas position i varje bild lagrades. Varje rad i filerna motsvarade en bild 

eller en markpunkt och i de olika kolumnerna lagrades information om dem. För 

varje punkt och bild lagrades information om position och orientering före 

blockutjämning, och för vardera av de tre lösningsförslagen. Det fanns under 

utvecklingen två uppsättningar av dessa tre filer tillgängliga. Uppsättningarna 

beskrev olika block, ett mindre block över Gävle och ett större över kustområdet 

nära Umeå. 

Det första steget i databehandlingen var att läsa in och lagra data i hanterbara 

strukturer. Detta gjordes med en modul för hantering av CSV-filer som finns i 

Pythons standardbibliotek. Två klasser skapades för att hantera bilder och 

markpunkter. CSV-filerna lästes och instanser av dessa klasser (objekt) skapades för 

samtliga bild- och markpunkter som sedan placerades i listor med global åtkomst. 

Arbetet med att läsa filerna och skapa objekt av innehållet utfördes i skript som 

innehöll två funktioner, en funktion för att hämta bild-data och en för att hämta 

markpunkts-data. Båda funktionerna tog emot en sträng som parameter, som skulle 

motsvara namnet på den fil som skulle läsas in.  

 

 

 

 

 Utveckling av vyer 

Under arbetets gång utvecklades en mängd olika visualiseringar för de olika data-set 

som fanns tillgängliga. I denna sektion beskrivs hur de olika visualiseringarna 

skapades. Alla funktioner som användes för visualiseringarna skrevs i samma 

python-skript. 

     I utvecklingens första cykel var målet att visualisera bildpositionernas in-data och 

förändringen mellan dessa positioner och deras läge i de olika lösningsförslagen. 

Vizards bibliotek innehåller en mängd olika primitiva typer som används för att 

visualisera objekt, som kallas 3dnoder. 

För att rita upp en punkt på en given position skapas ett objekt av punkttyp, som 

ges en position i form av x-, y- och z-koordinater. Punkten ritas upp i förhållande till 

sin förälder (ett annat 3d-objekt). Om ingen förälder angivits ritas den upp i 

Tabell 1 – Tabellformatet för bildorientering. Värden för X, Y, Z, omega, phi och kappa 

finns för alla tre lösningsförslagen. 
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förhållande till världsnoden, som representerar den skapade världens mittpunkt. På 

samma sätt kan linjer ritas upp. Linje-objekt tar emot två positioner som markerar 

start- och slutposition för linjen. 

För att visualisera bildpositionerna skapades punkter som gavs x- och y-värden 

från de inlästa bildernas indata-värden. Alla dessa punkter placerades i samma lager 

så att de lätt kunde visas eller döljas. Förändringen mellan dessa punkter och deras 

position i de olika lösningsförslagen ritades upp med hjälp vektorer, i form av linjer, 

vars startvärden var bildpositionernas in-data medan deras slutvärden sattes som 

startvärdet adderat med skillnaden mellan startvärdet och lösningsförslagets 

bildposition (se figur 9). För varje lösningsförslag skapades ett lager med linjer. 

Dessa samlade linjer bildade tillsammans ett fält av vektorer(se sektion 2.3.3). 

 

 

Ett av målen i den andra cykeln var att applikationen skulle visa bildernas förändring 

i höjd. Denna förändring visades i form av cirklar. Brath och MacMurchy har i en 

studie [18] undersökt användandet av sfäriska former och cirklar vid visualisering 

och kommit fram till att en av fördelarna med cirklar är att de är estetiskt tilltalande. 

Cirklarnas storlek representerade förändringens magnitud. Om förändringen var 

positiv skulle cirkeln vara röd och om den var negativ skulle cirkeln vara grön. 

Cirklarna bildades genom att skapa en mängd trianglar som delade mittpunkt och 

sedan placerade intill varandra för att tillsammans bilda cirkelliknande former. Alla 

cirklar som skapades hade heltalet 100 som radie, vilket i det koordinatsystemet som 

användes (sweref99) motsvarar 100 meter. Dessa cirklar förstorades sedan med en 

faktor som räknades ut genom att dividera höjdskillnaden mellan in-data och 

lösningsförslag med cirkelns radie (100). Cirklarna placerades sedan på respektive 

bilds position(se figur 10) 

Figur 9 – Vektorer i form av gröna streck som visar bildförflytt-

ning i plan mellan indata och lösningsförslag 
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Dessa två tekniker för att representera plan- och höjdskillnader är applikationens 

centrala funktioner för visualisering. I utvecklingens tredje cykel var målet att även 

visualisera förändringarna i plan och höjd hos stöd- och kontrollpunkterna. För detta 

användes samma tekniker. 

För ett av dataseten hämtades även en bakgrundsbild med hjälp av Lantmäteriets 

interna WMS-tjänst. WMS står för Web Map Service och är en standard framtagen 

av Open Geospatial Consortium. WMS-standarden används för att hämta 

geografiska data, i form av bilder, från en webbtjänst. Bakgrundsbilden bestod av ett 

orienterat flygfoto som placerades under de olika visualiseringarna (se figur 11) i 

syfte att ge användaren en geografisk kontext. Visandet av bakgrundsbild var inget 

som ingick i specifikationerna för prototypen och användes inte i den senare 

testning- och utvärderingen. 

 

 

Figur 10 – Höjdskillnader i ett block av bilder. 

Figur 11 – Bildpositioner och deras förflyttning i plan 

med bakgrundsbild 
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 Interaktivitet och interpolering 

I den andra och tredje cykeln av arbetet gjordes bestämmelser och specifikationer 

rörande applikationens användargränssnitt och olika sätt en användare av 

applikationen skulle kunna interagera med visualiseringarna. 

Det första som bestämdes var att användaren skulle ges möjlighet att hantera de 

olika lager av visualiseringar som skapats. Detta implementerades med hjälp av 

färdiga GUI-element i Vizard. En panel skapades som placerades i den övre delen 

av skärmen till vänster. I panelen placerades en kryssruta för varje lager som skapats 

och texter som förklarade vilket lager rutorna styrde(figur). Genom att kryssa i en 

ruta tändes och släcktes det tillhörande lagret. Två knappar lades till, genom att 

klicka på dessa kunde samtliga lager visas eller döljas. Nederst i panelen placerades 

en spak vars uppgift var att skala (förstora) de olika lagren. Detta gjordes genom att 

skapa en global variabel som höll i ett värde som representerade maximalt tillåten 

förstoring. När spakens position ändrades anropades alla funktioner som ritade de 

olika lagren. En mindre justering gjordes i dessa funktioner så att längden på 

vektorerna och radien på cirklarna multiplicerades med en faktor. Faktorn räknades 

ut genom att multiplicera spakens position, som gick från 0 till 1, med 

maxskalningen. I den färdiga prototypen kunde maxskalningen ändras med hjälp av 

två knappar. En till panel implementerades som genererade och tömde lagren som 

användes. Panelen innehöll två knappar, den ena för generering och den andra för 

tömning 

Utöver hantering och skalning av de olika lagren bestämdes i den tredje 

arbetscykeln att det skulle vara möjligt att visa en linjär interpolering och 

extrapolering av de olika lösningsförslagen. Men linjär interpolering menas att ett 

värde som ligger mellan ett antal kända värden räknas ut, medan extrapolering 

omfattar värden som ligger utanför de kända värdena[interpolering]. För att 

åstadkomma detta användes först tre olika spakar som motsvarade de olika 

lösningsalternativen i det vara data-setet. Användandet av dessa spakar visade sig 

vara tidskrävande och svårförståeligt för användaren. I den slutgiltiga prototypen 

implementerades istället en annan lösning, en interpoleringstriangel(figur). 

En liksidig triangel ritades upp i den nedre delen av skärmen till höger. Genom 

att låta användaren klicka med datormusen inuti triangel skapades en interpolering 

mellan förslagen som baserades på var i triangeln muspekaren befann sig. Detta 

gjordes genom att tre nya trianglar skapades utifrån interpoleringstriangelns 

hörn(figur). Var och en av dessa trianglar motsvarade varsitt lösningsförslag. Genom 

att räkna ut arean av dessa trianglar och dividera areorna med 

interpoleringstriangelns area erhölls tre olika värden som användes för att interpolera 

mellan lösningsförslagen. Nya lager skapades för bild- och mark-punkternas 

förflyttning, där interpoleringsvärdena användes som parametrar. Denna lösning 

Figur 13 – Extrapolering   Figur 14 - Interpolering Figur 12 – Interpole-

ringstriangeln vid start 
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medförde att användaren även kunde klicka utanför interpoleringstriangeln för att 

extrapolera mellan lösningarna(figur). 

 

4.4 Slutgiltig prototyp 
I denna sektion beskrivs den slutgiltiga prototypen. Prototypen bestod av en 

exekverbar fil. För att framställa prototypen användes en annan version av Vizard än 

den som användes under utvecklingen. Detta medförde att utseendet på 

användargränssnittet skiljer sig från det som visas i tidigare kapitel. 

När applikationen startas är enbart användargränssnittet synligt (se figur 15). 

Genom att trycka på en av knapparna i den översta panelen till vänster på skärmen 

läses olika data-set in och visualiseringarna genereras. Två av dessa knappar läser in 

de data-set som användes vid utvecklingen (se sektion 4.3.2). De andra två 

knapparna läser in data-set som användes vid testning och utvärdering (se sektion 

5.2). Visualiseringarna sätts vid generering till att vara dolda. Användaren måste 

själv använda gränssnittet för att välja vilka lager som ska visas. Detta görs med 

hjälp av en panel till vänster i skärmen (se sektion 4.3.4). Under panelen för 

hantering av lager finns ytterligare en panel där användaren kan bestämma 

maxvärdet som bestämmer hur visualiseringarna ska förstoras (se sektion 4.3.4). På 

den högra delen av skärmen förklaras namngivningen på de olika lager som används 

i panelen för lagerhantering. Där finns information om skalning och interpolering av 

visualiseringarna (se sektion 4.3.4). I det nedersta högra hörnet finns en spak för 

skalning och en triangel för interpolering (sektion 4.3.4). 

 

 

Med hjälp av panelen för hantering av lager kan användaren visa bilder och 

markpunkters position. Bildpositionerna visas som röda punkter medan 

markpunkterna visas som gröna. Markpunkterna är antingen stödpunkter eller 

kontrollpunkter. (se sektion 2.1.7). För ett av dataseten kan även en bakgrundsbild 

visas (se sektion 4.3.3) 

Utöver bildernas och markpunkternas position kan deras förflyttningar i plan och 

höjd visas (se sektion 4.3.3). För bilderna finns tre olika statiska lager för förflyttning 

Figur 15 – Användargränssnittet vid applikationens start 
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i plan och tre för förflyttning i höjd. Förutom dessa statiska lager finns ytterligare 

två lager som visar vald interpolering, ett för förflyttning i plan och ett för 

förflyttning i höjd. För markpunkterna finns enbart ett lager för förflyttning. Detta 

lager visar vald interpolering av förflyttning i höjd och/eller plan beroende på vad 

som är av intresse för punkten valda punkter. I resterande del av denna sektion visas 

bilder från körning av applikationen med tillhörande text som förklarar vad som 

visas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 – Bildförflyttning i både höjd och plan vid extrapolering mellan de tre lös-

ningsförslagen. 

Figur 17 – Stödpunkters förflyttning i höjd och plan. 
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5 Användbarhetstestning 
För att uppnå arbetets syfte skulle den utvecklade prototypens användbarhet testas. 

Detta skedde i samarbete med en grupp personer som jobbar med blocktriangulering 

på Lantmäteriet. I detta kapitel beskrivs hur testningen och utvärderingen 

genomfördes och vilka resultat som erhölls. 

5.1 Testdata 
Inför användbarhetstestningen framställdes två olika data-set av en av 

processutvecklarna på Lantmäteriet. Dessa data-set bestod av bild- och markpunkter, 

och låg lagrade enligt samma struktur som de data-set som användes vid utveckling. 

Likt de data-set som användes under utvecklingen motsvarade testdata resultat av 

blockutjämning där de olika parametrarna för blockutjämningen viktats olika (se 

sektion 2.1.7). Blockutjämningen byggde på fiktiva positioner och orienteringar för 

bilder samt stöd- och konnektionspunkter. För alla parametrar hade fel introducerats. 

Felen följde de standardavvikelser (se sektion 2.1.6) som förekommer vid inmätning 

av punkter, mätning i bild och erhållande av kameraposition under 

blocktrianguleringsprocessen på lantmäteriet. I det ena data-setet fanns enbart dessa 

standardfel. Det andra innehöll utöver standardfelen, som i dessa data halverats, 

specifika fel för tre olika stödpunkter. Standardfelen halverades för att tydliggöra 

felen för de tre stödpunkterna. 

5.2 Utvärderingsmetod 
För testning och utvärdering av olika typer av visualiseringar finns en mängd olika 

tillvägagångssätt, både kvantitativa och kvalitativa. Det är ofta en utmanande uppgift 

eftersom det ofta är svårt att genomföra experiment som ger direkta svar gällande 

olika typer av visualiseringar[10]. Det huvudsakliga syftet med detta arbete var att 

undersöka användbarheten av den utvecklade visualiserings-applikationen. Chen. 

placerar frågan om användbarhet överst av tio olika problem inom visualisering[19]. 

Med detta i åtanke valdes i denna studie ett tillvägagångssätt med inslag av metoder 

som använts i olika studerade arbeten (se sektion 2.3.4), och byggde främst på 

användandet av fokusgrupper. Valet att använda fokusgrupp-metodiken gjordes på 

grund av det låga antalet potentiella test-deltagare. Det fanns inte heller tillgång till 

kvantitativ data att använda vid testning, vilket motiverade valet av denna metodik, 

där mycket utrymme ges att diskutera kvalitativ data. 

Testningen och utvärderingen hölls under en och samma dag, som började med 

att en testgrupp bestående av fem personer bildades. Bland dessa personer fanns fyra 

processutvecklare och en operatör som samtliga jobbar med orientering av flygbilder 

på Lantmäteriet. Av personerna var alla utom en inblandade i utvecklingsprocessen 

(se sektion 4.2) av applikationen vid olika tillfällen. Dagen började med att en 

demonstration av applikationen och dess funktionaliteter hölls för gruppen. 

Användargränssnittet förklarades och tid gavs för frågor. 

Efter demonstrationen fick alla i gruppen tillgång till applikationen, som innehöll 

fyra olika data-set som kunde studeras. Två av data-seten var de som användes under 

utvecklandet av applikationen (se sektion 4.3.2) och de resterande två var framtagna 

speciellt för användbarhetstestningen. Dessa data-set beskrivs i föregående sektion, 



 

23 

 

och ett av dessa innehöll tre grova fel. Personerna i gruppen fick var och en disponera 

egen tid under dagen för att testköra applikationen för att se om dessa fel gick att 

upptäcka. Till en början var felen och deras magnitud okända för gruppen men de 

avslöjades under dagens gång. Felens avslöjades för att personerna skulle ges 

chansen att få tid att noggrannare undersöka effekterna av felen som introducerats. 

I slutet av dagen hölls ett seminarium med samtliga i gruppen där applikationen 

och dess användbarhet diskuterades. Seminariets form beskrivs i nästa sektion och 

vad som diskuterades i sektionen därpå. 

5.3 Seminarium 
Den sista delen av användbarhetstestningen hölls i form av ett seminarium där alla 

personer i testgruppen deltog. Under detta seminarium, som pågick i ca en timme, 

ställdes ett antal frågor för att starta diskussion bland deltagarna. Anteckningar 

fördes över deltagarnas svar och synpunkter. För att inget som sas skulle gå förlorat 

spelades även seminariet in. Eftersom ett av arbetets syfte är att ge en fingervisning 

till vidareutveckling diskuterades inte enbart vad som fanns i prototypen som testats 

utan även vad som skulle kunna implementeras. Under seminariet visades 

applikationen för gruppen med hjälp av en projektor för att gruppen lätt skulle kunna 

visa vad de menade med sina synpunkter. 

Seminariet inleddes med att dess syfte förklarades för deltagarna och fortsatte 

med att ett antal frågor rörande den utvecklade applikationen ställdes. Frågorna som 

ställdes kan delas in i tre huvudsakliga kategorier; Interaktivitet, visualiseringar och 

användbarhet. 

Frågorna gällande interaktivitet behandlade applikationens grafiska 

användargränssnitts utformning och funktionaliteter. Det grafiska 

användargränssnittet är det första en användare ser när applikationen startar vilket 

motiverade valet att börja med denna kategori av frågor. Gränssnittet är även något 

som en användare interagerar med under hela programmets körning vilket 

förmodades leda till att testgruppen hunnit bilda starka åsikter om detta. På grund av 

detta antogs att frågor rörande gränssnittet vara lätta att besvara och ett bra sätt att 

lätt starta en diskussion och eliminera eventuell nervositet hos deltagarna, något som 

kan vara ett problem inom användandet av fokusgrupper. 

Den första frågan som ställdes behandlade det grafiska gränssnittets utformning 

och ställdes öppet till gruppen. Efter en kort tystnad tog diskussionen fart. 

Allteftersom diskussionen fortgick ställdes med specifika frågor angående 

gränssnittets olika element, deras placering och funktionalitet 

När alla synpunkter angående applikationens interaktivitet framförts och 

diskuterats ställdes frågor om gruppens intryck av de olika visualiseringarna. 

Frågorna som ställdes rörde val av färger och representationer för bildernas och 

markpunkternas position och förflyttning 

Den tredje och sista kategori frågor som ställdes rörde applikationens potentiella 

användbarhet. Deltagarna blev frågade om de lyckats identifiera de tre specifika fel 

som introducerats i ett av de data-set som ingick i testningen. Detta startade en 

diskussion angående felen och deras effekter. Till sist blev gruppen frågad om 

applikationen kan vara användbar vid analys. 
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5.4 Resultat 
Under seminariet gavs många synpunkter och åsikter angående den utvecklade 

applikationen. I denna sektion beskrivs dessa. Baserat på dessa åsikter har förslag 

för vidareutveckling sammanställts (se kapitel 7) 

Den första delen av seminariet diskuterades den utvecklade applikationens 

interaktivitet. Testgruppen hade mycket att säga om detta område, speciellt det 

grafiska användargränssnittet (användargränssnittet förklaras i sektion 4.3.4 och 

4.4). Det första som diskuterades var användargränssnittets utformning, de olika 

elementens placering och val av färger etc. Alla i gruppen var överens om att vissa 

delar av utformningen var rörig. En återkommande synpunkt var att vissa element 

borde föras samman och finnas på samma ställe av skärmen. Exempelvis borde 

information om skalning, inställningar för maxskalning och skalningsspaken ligga 

bredvid eller nära varandra, enligt gruppen. De uttryckte även att det varit bra om 

det på något grafiskt sätt gick att se den aktuella förstoringen och hur den påverkade 

vektorerna och cirklarna i visualiseringen. Olika sätt hur detta skulle kunna 

implementeras diskuterades. Gruppens förslag var att det någonstans i gränssnittet 

skulle ritas en vektor och en cirkel som skulle representera en given längd eller höjd 

i verkligheten (meter). Dessa skulle krympa och växa när skalningen ökade eller 

minskade. Ett annat sätt hade varit att låta storlekarna vara fasta och istället skriva ut 

text för att beskriva vilken längd och höjd de representerade.  

Diskussionen övergick till att handla om panelen för hantering av lager. 

Synpunkter gavs på hur denna skulle kunna förbättras med hjälp av enkla indrag och 

en bättre, mer kontinuerlig struktur. I övrigt tyckte det att panelen var ett bra sätt att 

interagera med visualiseringarna, som gav stor frihet att visa olika vyer. 

Det sista som behandlades i den första delen av seminariet var 

interpoleringstriangeln (se sektion 4.3.4). Gruppen tyckte att denna triangel var ett 

bra och intuitivt sätt att interagera med visualiseringarna. En av deltagarna tyckte att 

färgerna på interpoleringstriangelns olika delar inte bara vara samma färg som 

används i själva visualiseringarna och de andra stämde in. 

Nästa del i seminariet gällde visualiseringarna. Gruppen hade inte lika mycket 

synpunkter angående dessa. En av deltagarna föreslog att cirklarna borde ha en svart 

kant, så att de lättare skulle kunna urskiljas från varandra, utifall de skulle krocka. 

En annan deltagare ansåg att vektorernas riktning borde förtydligas. Det föreslogs 

även att användaren själv, genom användargränssnittet skulle ges möjligheten att 

välja färger på strecken och cirklarna, eftersom vissa människor kan ha svårt att 

urskilja vissa färger. I övrigt tyckte gruppen att visualiseringarna var bra och lätta att 

förstå. 

I seminariets sista del diskuterades applikationens potentiella användbarhet. 

Under denna del visades och undersöktes test-data (se sektion 5.1) som fanns 

tillgängligt för användarna. Deltagarna hade lyckats hitta två av de tre introducerade 

felen i test-data. Dessa fel fanns i kontrollpunkterna, som hade små men 

identifierbara avvikelser från de övriga punkterna. Genom att först studera dessa 

kontrollpunkters positioner(se figur 18) och sedan studera bildernas förändring i plan 

och höjd kunde tydliga effekter åskådliggöras i de områden där felen var 

placerade(se figur 19). När frågan ställdes om applikationen kan vara användbar 

svarade en av deltagarna att användbarhetspotentialen kan vara stor. Detta 

diskuterades inom gruppen och alla var av överens om att det finns användning för 

applikationen men att den först måste vidareutvecklas och testas mer. 
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Figur 18 – Stödpunkter förflyttning i plan och höjd. I de två markerade 

punkterna har fel introducerats. 

Figur 19 – Bildpositioners förflyttning i höjd. De markerade områdena 

motsvarar platserna för stödpunkterna med introducerade fel. Felen hos 

stödpunkterna ger effekt över stora områden. 
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6 Diskussion och vidareutveckling 
Syftet med detta arbete var att utveckla en prototyp av en applikation för 

visualisering som skulle testas för att utvärdera om en visualisering kan vara 

användbar vid analys under orientering av flygfoton. Målet att utveckla en 

applikation lyckades väldigt bra tack vare det valda arbetssättet. Vizard visades sig 

vara en programvara som passade utmärkt för att snabbt utveckla prototyper. Det var 

även ett verktyg som gick snabbt att behärska och hade stöd för mycket kraftfulla 

funktioner. Detta gick väldigt bra ihop med den agila arbetsmetoden som följdes. De 

kontinuerliga mötena med personer som dagligen jobbar med fotogrammetri och 

blocktriangulering möjliggjorde att de tilltänkta användarna kunde ge synpunkter 

och förslag tidigt i utvecklingen. Detta kan dock ha orsakat problem med 

användbarhetstestningen. 

När visualiseringar ska utvärderas är partiskhet ett problem som måste beaktas 

[7]. Utvärderingen i detta arbete utfördes med användandet av en fokusgrupp. 

Eftersom personerna i fokusgruppen som skulle utvärdera applikationen alla var med 

i olika skeden av utvecklingen finns det en risk att deras svar var partiska. Fördelen 

med fokusgrupper är dock att intervjuaren ges chans att direkt kommunicera med 

deltagarna och be dem motivera och tydliggöra sina svar [10], vilket kan användas 

för att reda ut denna möjliga partiskhet.  

Under seminariet som hölls för utvärdering framfördes många synpunkter och 

förslag. Det mesta som diskuterades gällde applikationens interaktiva gränssnitt. 

Testgruppen gav en mängd förslag på hur gränssnittet utformning kunde förbättras 

och vilka funktionaliteter som skulle kunna implementeras. Detta var något som 

även diskuterades mycket under utvecklingsarbetet. Några funktionaliteter som 

diskuterades, men aldrig hanns med, var en visualisering av alla konnektionspunkter 

och deras förflyttningnar, markpunkters position i olika bilder samt bildernas 

fullständiga yttre orientering. Prototypen som detta arbete resulterade i kunde enbart 

visualisera bilder och markpunkters positioner och förflyttningar. Det fanns 

emellertid tillgång till varje bilds vridning och vinkel (se sektion 2.1.7) och för varje 

markpunkt fanns information om var den befann sig i olika bilder. På grund av den 

ringa tid som fanns tillgänglig för arbetet avgränsades utvecklingen tidigt till att 

fokusera på de funktionaliteter som finns i den slutgiltiga prototypen. 

Dessa funktionaliteter visade sig vara tillräckliga för att upptäcka grova fel i test-

data som togs fram. När testningen genomfördes fick deltagarna förvisso reda på var 

dessa fel befann sig, men under seminariet framgick det att dessa fel hittats även 

innan deras placering avslöjades. Ett bättre sätt att utföra testningen hade varit att 

låta en annan grupp testköra applikationen, en grupp som inte varit med under 

utvecklingen av prototypen.  

Effekterna förstärktes genom applikationens interaktiva funktionaliteter för 

skalning och interpolering. Genom att först förstora bilder och markpunkters 

förflyttning och sedan interpolera mellan de olika lösningsförslagen kunde olika 

mönster för förflyttningarna urskiljas. Skillnaderna mellan lösningsförslagen 

presenterades med hjälp av så kallade vektor-fält, där varje vektor motsvarade en 

enskild punkts förflyttning. Isenberg et al. sammanställer i en studie olika tekniker 

för att interaktivt studera vektorfält i 2d [20]. De vektorfält som studeras där 

använder glyfer (tecken) som visar hela områdens generella förflyttning (se figur 

20), något som skulle kunna testas i detta arbete. Nackdelen med användandet av 
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sådana vektorfält är att enskilda entiteters förflyttning inte går att observera, vilket 

skulle kunna vara problematiskt då enskilda bilders förflyttning kan variera inom 

samma område. Fördelen skulle i detta arbete vara att generella mönster skulle kunna 

bli tydligare och på så sätt bli lättare att upptäcka.  

 

 

 

 

Ett annat verktyg för att förtydliga mönster är något som kallas ”linked views”. 

Linked views innebär att flera olika visualiseringar visas samtidigt. På detta sätt 

skulle användaren kunna betrakta olika markpunkter och bildpunkter parallellt. Det 

skulle även gå att visa samma vektorfält med olika glyfer samtidigt. Då skulle 

användaren kunna se en vy med varje enskild punkts förflyttning, och en med 

områdens generella förflyttning, vilket i sin tur skulle kunna göra upptäckandet av 

olika mönster och deras orsaker lättare. 

Sammanfattningsvis är potentialen för vidareutveckling av applikationen är 

mycket stor. I detta arbete användes en agil metodik under utvecklingen för att 

möjliggöra en fungerande prototyp under den korta tiden som fanns tillgänglig. På 

grund av denna korta tid var applikationens gränssnitt och funktioner mycket 

grundläggande, så att mer tid kunde läggas på att ta fram tillräckligt tillfredsställande 

visualiseringar. Om applikationen ska vidareutvecklas bör det första steget vara att 

göra grundliga bestämmelser för vilka funktioner som ska ingå och vilka data som 

ska visas. Nästa steg bör vara att ta fram ett eller flera förslag till design av 

användargränssnitt och vilka interaktiva funktionaliteter applikationen ska innehålla. 

Till sist bör olika typer av visualiseringar testas grundligt, för att avgöra vilka för 

och nackdelar som finns med dessa. 

En väl utvecklad applikation av detta slag skulle kunna ge ökad förståelse för en 

mängd olika typer av fel som kan uppstå i den fotogrammetriska processen när 

Figur 20 – Vektorfält som beskriver luftflöde. Hämtad från [5] 
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flygfoton ska orienteras till ortofoton. Testdata som användes i denna studie innehöll 

fel som var relativt lätta att identifiera och det gick direkt att studeras deras orsaker. 

En risk som finns är emellertid att felaktiga slutsatser dras av vyerna. Det skulle 

kunna tänkas att markpunkter och bildpunkter förflyttas i samma riktning, men på 

grund av separata orsaker. Det är därför mycket viktigt att användaren av 

applikationen använder de interaktiva verktygen som erbjuds för att fastställa att 

orsak och verkan verkligen hör ihop. 

I inledningen till detta arbete beskrivs geografiska informationssystem och hur 

de använder sig av ortofoton för att lösa komplexa administrativa, såväl som mer 

vardagliga problem. När dessa problem ska lösas krävs noggranna och uppdaterade 

ortofoton. Framställandet av ortofoton är på Lantmäteriet ett omfattande arbete och 

en applikation som underlättar analys kan på så sätt ses som betydelsefull för 

samhället i stort. 

7 Slutsatser 
Efter testning av den slutgiltiga prototypen stod det klart att en visualisering kan 

användas för att upptäcka olika typer av fel i indata som använts vid 

blocktriangulering. Av de tre grova fel som introducerats i data som användes vid 

testning i denna studie kunde samtliga identifieras och deras direkta effekter på 

lösningsförslagen studeras. Hur pass användbart detta är kan studien dock inte svara 

på, eftersom den aldrig testats i skarpt läge med riktiga data. Den generella 

uppfattningen hos gruppen som testade applikationen var dock att vidareutveckling 

av applikationens funktioner och gränssnitt skulle vara intressant och eventuellt 

kunna leda till ett användbart verktyg vid analys. 
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