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Abstrakt 

Light Detection and Ranging (LIDAR) är en teknik för att samla 

in data om terräng. Genom att använda dessa data kan man 

skapa olika terrängmodeller. Denna studie syftar till att 
undersöka hur olika procentuella reduceringar av 

ursprungsdata påverkar kvalitén hos genererade höjdmodeller i 

form av Triangular Irregular Network (TIN). Detta görs genom att 

med hjälp av statistiska metoder göra jämförelser mellan 

punkter i den genererade TIN modellen och motsvarande 

punkter i det ursprungliga LIDAR punktmolnet. Studien visar 
att, beroende på noggrannhetskrav och topografi, en så liten 

andel som 5 % av punkterna kan vara tillräckligt, samt att 

noggrannhetsförbättring vid användning av mer än 50 % av 

ursprungsdata inte kan motivera den ökade arbetsbelastningen 

för datahantering. 
Nyckelord: Digital Elevation Model (DEM), 

Triangular Irregular Network (TIN), Light Detection and 
Ranging (LIDAR), Geographical Information System (GIS) 
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1 Inledning 
Idag genomför Lantmäteriet laserskanning av terräng i Sverige för att få 

fram en nationell höjdmodell med hög noggrannhet. Laserskanningen 

benämns som Light Detection and Ranging (LIDAR) och är en av de mest 

effektiva och pålitliga metoderna för att samla in data till terrängmodeller. 

Laserskanningen går ut på att mäta av terrängen med hjälp av 

laserinstrument och genom det kunna skapa laserdata i form av 

punktmoln. LIDAR som teknik har många möjligheter i dagens IT-samhälle 

inom GIS då lasermätning är en effektiv metod för att mäta av terräng.  

 Utifrån punktmolnet kan man skapa en Digital Elevation Model (DEM) 

för att visualisera terrängen. Detta kan göras via en raster DEM som är ett 

rutnät med höjdvärden. Då kan det finnas tomrum i den där inget 

höjdvärde är representerat och i det fallet måste värdet interpoleras fram. 

Det finns många olika algoritmer att använda för att interpolera 

tomrummen med hjälp av olika matematiska modeller och de ger olika 

resultat som kan bero på variation av olika parametrar för algoritmer. 

Lantmäteriet har tagit fram ett eget format av bearbetat laserdata, Grid2+ 

[1]. Grid2+ är en bearbetad modell av terrängen med en upplösning på 2x2 

m. Lantmäteriet kan använda denna metod för att kunna möjliggöra en 

hantering av fastighetsbildning med hjälp av olika GIS verktyg som 

exempelvis ArcGIS.  

 Denna studie undersöker kvalitén på Triangular Irregular Network 

(TIN) skapade utifrån lasermätningar. TIN är en sorts terrängmodell som 

innehåller trianglar för att representera terrängens egenskaper. Studien 

utförs på grund av att LIDAR punktmoln kan innehålla stora mängder 

punkter som i sin tur leder till tunga TIN-modeller att hantera om datan 

inte reduceras.  

 Området som studeras är Hödalen i sydvästra Sverige och LIDAR 

datan är framtaget av Lantmäteriet. Antalet punkter från lantmäteriets 

LIDAR-fil består av ca 8.7 miljoner punkter i ett område på 2.5 * 2.5 km. 

Det undersöks TIN utifrån olika procentuella andelsfiltreringar av 

laserdata. Höjdvärden i dessa TIN jämförs mot det uppmätta höjdvärdet i 

det ursprungliga punktmolnet. Detta för att kunna föra statistik över de 

modeller som skapas och slutligen kunna analysera resultatet för att 

skapa rekommendationer för hanteringen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna studie utförs en analys av korrekhet i terrängmodell i form av TIN 

skapade med Delaunay triangulering utifrån LIDAR-filer och filtrerade 

utifrån olika procentuella delar av det ursprungliga punktmolnet. Det 

innebär t.ex. att en TIN genereras utifrån 20 % av ursprungsdatan. 

Studien syftar till att undersöka hur noggrann denna procedur är vid olika 

andelar av det ursprungliga molnet och analysera den för att kunna 

formulera rekommendationer för detta. 

 Detta arbete skall leda till att få förståelse för hur kvalitén på en TIN 

påverkas när antalet punkter från den ursprungliga datan reduceras.  
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Det leder till dessa frågeställningar: 

 Hur påverkar olika procentuella punktmolnsfiltreringar kvalitén 
hos resulterande TIN? 

 Hur påverkar punktdensiteten kvalitén vid dessa filtreringar? 

1.2 Avgränsning 
Studien avgränsas till att använda LIDAR-data som är filtrerat för att 

endast ha med mätpunkter som är klassificerade som markpunkter. Det 

görs på grund av att de punkter som inte är klassificerade som mark inte 

är relevanta för en terrängmodell. Detta arbete handlar om att finna ett 

sätt för att jämföra hur bra kvalitén är i skapandet av en TIN med 

Delaunay triangulering. TIN-filerna avgränsas till att generera filtrerade 

data på 50, 30, 20, 10 och 5 procent av ursprungspunkterna. Studien 

begränsas till det specifika området Hödalen som består av t.ex. platta 

ytor, vegetation och lite sluttande ytor. Det är möjligt att resultatet skulle 

kunna vara annorlunda för en annan typ av område t.ex. bestående av 

sjöar eller berg. 

2 Teoretisk bakgrund 
För att skapa förutsättningar för att på ett så adekvat sätt som möjligt 

kunna genomföra denna studie studerades tidigare forskning inom 

området. Delar av processen för att gå ifrån LIDAR-data till olika slags 

modeller redogörs i detta kapitel för att bygga upp kunskap och förståelse 

inom området. Kapitlet redogör för begreppen LIDAR, Digital Terrain Model 

(DTM), DEM, raster DEM, TIN och triangulering för att bygga upp en 

teoretisk bakgrund som behövs för att förstå studien.  

2.1 Light Detection and Ranging 
Light Detection and Ranging (LIDAR) är en modern metod för att samla in 

höjdvärden i terräng och enligt Liu [2] den mest effektiva metod idag för 

detta ändamål. Med LIDAR-data finns det många möjligheter och ändamål 

för vad informationen kan användas till.  

 Harding [3] beskriver LIDAR som en teknik som mäter avståndet från 

en lasersändare som skickar laserstrålar från en luftburen plattform till 

jordytan. En luftburen plattform kan exempelvis vara ett flygplan eller en 

helikopter. Lasersändaren skickar pulser och registrerar tidsfördröjningen 

mellan utsändningen och mottagningen av en ljuspuls för att kunna 

beräkna höjdvärden. Dessa värden konverteras till koordinater och 

höjdvärden för varje ljuspuls genom att sammanställa höjdvärdena med 

information om flygplanets position när ljuspulsen skickades iväg samt i 

vilken riktning ljuspulsen skickades. Flygplanets position bestäms med 

Global Positioning System (GPS). Riktningen på ljuspulsen fastställs med 

ett tröghetsnavigeringssystem som mäter flygplanets lägesändringar. I 

figur 1 nedan kan man se ett exempel på hur ett LIDAR-punktmoln kan se 

ut.  
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Figur 1. LIDAR-punktmoln. 

 I områden med tät vegetation reflekteras oftast ljuspulsen från växter 

där laserstrålarna inte tränger igenom ner till marken. De flesta LIDAR 

system mäter flera reflektioner för varje ljuspuls. Detta gör att i områden 

med tät vegetation är det möjligt att ljuspulsen kan reflekteras delvis från 

växter men även från marken. Det finns avancerade laserinstrument som 

kan hålla reda på flera reflektioner av laserstrålarna vilket innebär att man 

kan räkna ut avståndet till de punkter där det har skett en reflektion. Om 

till exempel en stråle reflekteras av en gren, en buske och slutligen ifrån 

marken kan man räkna ut höjden på grenen, busken samt marken [3, 4].  

 De sista reflektionerna för varje ljuspuls har med störst sannolikhet 

reflekterats från marken på grund av att den sista reflektionen av 

laserstrålen alltid kommer ifrån den lägsta punkten i området [3]. Detta 

gäller även för direkta reflektioner av strålarna som då innebär att de har 

träffat marken. Punkttätheten i LIDAR skiljer sig i olika områden då t.ex. 

tät vegetation inte reflekterar lika många strålar medan plan mark 

reflekterar många strålar och därmed skapar en högre densitet av 

mätpunkter [5]. På grund av detta sker det inte mätningar av jordytan 

under vegetationsperiod i de områden där det försämrar resultatet som 

t.ex. i de södra delarna av Sverige. Om en skanning sker i ett 

vegetationsrikt område kommer det att vara många mätpunkter i molnet 

som reflekterats av vegetationen. När datan sedan filtreras kan det uppstå 

hålrum på dessa platser då det blir få markpunkter som har registrerats 

som mark där. Ekon från laserstrålar kan också försvinna inom brant 

terräng och det finns objekt som reflekterar strålar dåligt som t.ex. vatten 

eller byggnader. Detta gör att det blir oregelbunden punktmolnstäthet över 

vatten. 

 Med hjälp av LIDAR kan man samla höjddata för jordytan, vegetation 

och byggnader. Punktmolnens punkter från LIDAR-data är klassificerade i 

olika klasser som kan ses i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Klassificeringar av punkter enligt ArcGis standard. 

0 Never classified 

1 Unassigned  

2 Ground 

3 Low vegetation 

4 Medium vegetation 

5 High vegetation 

6 Building 

7 Low point 

8 Reserved 

9 Water 

10 Rail 

11 Road surface 

12 Reserved 

13 Wire - Guard 

14 Wire - Conductor 

15 Transmission tower 

16 Wire-structure connector 

17 Bridge deck 

18 High noise 

19-63 Reserved 

64-625 User definable 
 

Av de punkter som är klassificerade som mark kan man ta fram en modell 

av terrängen genom att skapa ett rutnät. Detta rutnät består av x, y och z-

koordinater där x och y är geografiska koordinater med regelbundet 

avstånd och enligt Liu [2] interpoleras z oftast fram av alla de punkter som 

befinner sig i samma ruta. Förutom jordyta, vegetation och byggnader kan 

obearbetad LIDAR-data innehålla signaler reflekterade från fåglar, vatten 

och moln och dessa punkter delas då in i den oklassificerade klassen.  

 Genom att filtrera LIDAR-data med hjälp av filtreringsalgoritmer kan 

man samla alla strålar reflekterade av jordytan. Det är väldigt viktigt att 

denna filtrering är så effektiv och noggrann som möjligt för att i slutändan 

kunna ta fram en adekvat modell av terrängen. De flesta 

filtreringsalgoritmer använder sig av geometriska relationer och modeller 

för att ta reda på information om närliggande punkter och därigenom 

kunna sortera ut de punkter som inte är mark [2, 6]. 

 Det som är viktigt att tänka på vid filtreringen är att olika metoder är 

olika noggranna beroende på de karakteristiska egenskaperna i terrängen 

som t.ex. lutning, höjdskillnader, gropar eller vegetation [7]. 

 Med LIDAR-data kan man sedan ta fram digitala modeller av terräng  

som kan representeras med exempelvis raster DEM eller TIN. Det finns 

ingen standardiserad metod för att bearbeta LIDAR-data på grund av att 

olika LIDAR system har olika inställningar [8]. Inställningar som kan 

variera är exempelvis våglängd, pulslängd, repetitionshastighet och 

information som registreras för varje reflekterad puls. 



 

5 

 

2.2 Digital Terrain Model 
En Digital Terrain Model (DTM) och DEM kan enligt Heidemann [9] ses som 

synonymer men i vissa fall representerar de olika format. En DTM kan 

bestå av ett regelbundet mönster i form av en raster DEM eller ett 

oregelbundet i form av en TIN [10].  

 En DTM kan även innefatta höjden av viktiga topografiska egenskaper 

hos jordytan och masspunkter samt brytlinjer som är oregelbundet 

fördelade för att bättre fånga terrängens struktur. Masspunkter väljs ut för 

att fånga de viktigare variationerna i terrängens yta. Ingen triangel i en TIN 

får överträda en brytlinje, alltså kan de ses som linjer som upprätthåller 

triangelkanterna. DTM används i denna studie för att representera en 

terrängmodell som endast består av markpunkter. 

2.3 Digital Elevation Model 
Digital Elevation Model (DEM) är en modell av en terrängs yta. DEM kan 

ses som en allmän beskrivning av topografisk data i olika datastrukturer 

som exempelvis TIN och raster DEM. I denna studie används begreppet 

DEM som en allmän beskrivning för en ytmodell som kan innehålla träd 

och byggnader. En DEM innebär oftast en datastruktur som innehåller x, y 

och z värden av jordytan, vegetation och byggnader [9, 11]. Kvaliteten på 

en DEM i denna studie bedöms av hur exakt höjdvärdet är för varje punkt.  

 Raster DEM 

En raster DEM består av en matris som representerar ett rutnät där 

raderna och kolumnerna innehåller ett höjdvärde för en cell [11]. 

Upplösningen på ett raster kan variera och högre upplösning ger bättre 

resultat men tar längre tid att skapa. Höjdvärdet för en cell tas fram 

genom att interpolera fram ett värde från närliggande punkter. Det finns 

olika metoder för att interpolera fram värden vilket kan resultera i olika 

resultat. Metoderna för att interpolera fram värden kan delas in i två 

kategorier, lokala och globala [12]. De lokala metoderna tar fram ett värde 

för en okänd punkt genom att använda sig av värden från de närliggande 

punkterna. Inverse Distance Weighting (IDW) och Nearest Neighbor (NN) är 

exempel på lokala metoder för att interpolera fram värden. IDW är en 

metod som innebär att en punkt där det inte finns ett värde bestäms 

utifrån ett avvägt medelavstånd framtaget genom kända lokala punkter i 

närheten [13]. NN använder en delmängd av de närmaste punkterna som 

redan är kända för att genom avvägning interpolera fram värdet vid den 

okända punkten [12]. Globala metoder som kriging använder sig av alla 

värden för att interpolera fram ett värde för en punkt. Kriging är en metod 

som är lik IDW i det avseendet då den tar fram ett avvägt värde. Skillnaden 

är att den inte bara avvägs med hjälp av avståndet till de närliggande 

punkterna utan även med den spatiala korrelationen på de kända 

punkterna som beskriver variationen i terrängens yta [13]. Globala 

metoder kan användas till att utvärdera och ta bort globala variationer 

som är orsakade av fysiska trender i data. För IDW och RBF tar det mindre 

tid att få fram interpolerade värden än för exempelvis kriging vilket kan 

vara bra för stora datamängder. I figur 2 kan man se ett exempel på en 

raster DEM. 
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Figur 2. Raster DEM i gråskala. 

 Triangular Irregular Network 

Triangular Irregular Network (TIN) är en datastruktur i digitalt format som 

används för att representera en yta i en terrängmodell med vektorer. En 

vektor innebär en storhet som har en längd och riktning. Denna modell 

används inom GIS och datorgrafik. TIN består av en uppsättning punkter 

som ligger i ett oregelbundet mönster, där varje punkt sparas med 

höjdvärden [14]. Punkterna kan vara utspridda och punkternas densitet 

över området kan därför variera. Dessa punkter bildar ett nätverk av icke 

överlappande trianglar som representerar en terräng. Punkterna som 

modellen består av innehåller x, y och z-koordinater som utgör punkterna i 

3D-rymden. Varje triangel kan representeras genom att de punkter som 

den består av kopplas till den faktiska triangeln. Själva linjerna från en 

punkt representerar de topologiska förhållanden som finns till 

angränsande punkter. I figur 3 nedan syns ett exempel på en visualisering 

av en TIN.  

 
Figur 3. Visualisering av en TIN. 

 

Maune [11] redogör för att TIN har många användningsområden och 

fördelar. Det går att använda TIN-data på många olika sätt som t.ex. för 

uträkning av lutning, aspekt, ytarea och längd. Man kan göra volymetriska 

analyser, generera konturer och interpolera höjd-värden. En TIN är bättre 

att använda jämfört mot en raster DEM när det finns ett behov av att på 

ett så korrekt sätt som möjligt representera en terrängmodells faktiska 

delar som t.ex. kullar, dalgångar eller vallar. En TIN är bättre än raster 

DEM för att den är mindre redundant i t.ex. ett plant område där det är låg 
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skillnad i höjdvärde. Det plana området kan i de fallen representeras av ett 

fåtal trianglar jämfört mot att en raster DEM lagrar värdena för varje cell 

[10]. 

Det går att interpolera fram en raster DEM utifrån TIN med 

regelbundna x och y-koordinater som är uträknade för rasterns rutnät. 

Den modellen består endast av alla celler och deras värden medan en TIN-

modell innehåller information om områdets topografi. Det är enklare att 

hantera och lagra raster modellen på grund av att det är mindre data 

lagrat i den [11]. En TIN-fil är därför större än en raster DEM-fil och tyngre 

att hantera i t.ex. en GIS-applikation. Man kan därför säga att det är 

ändamålet med användandet av LIDAR-data som bör styra valet av DEM. 

Enligt Rahman [10] är det bra att ha möjlighet att enkelt kunna konvertera 

mellan olika format. 

 En TIN kan genereras med Delaunay triangulering där punkter som 

lämpligast representerar terrängen används för att fånga förändringar i 

terrängen som exempelvis åsar, dalbottnar och gropar.  

2.4 Triangulering 
Med triangulering kan man bestämma punkters lägen genom att mäta 

med trianglar. Med två vinklar och en given sida på en triangel är det 

möjligt att bestämma övriga vinklar och sidor. Detta gör det möjligt att 

bestämma hur många sidor som helst i en triangelkedja eller ett 

triangelnät [15]. Triangulering inom matematiken bygger på mätning av 

vinklar och därför är trigonometri ett viktigt verktyg som kan användas för 

att beräkna trianglarna. Triangulering är ett bra verktyg att använda för 

att detaljerat beskriva en yta och används vid generering av en 

terrängmodell i form av TIN. Det finns olika trianguleringsmetoder som 

kan användas vid skapandet av en TIN. Inom geometri kallar man även 

bildandet av triangulära nätverk som t.ex. generering av en TIN för 

triangulering som också är det begrepp som används i denna studie.  

 Den vanligaste metoden är Delaunay triangulering och den består av 

en mängd länkade trianglar som inte överlappar varandra [16]. En av de 

grundläggande egenskaperna för Delaunay triangulering är att inga andra 

punkter får vara innanför en sådan triangels omskrivna cirkel. En 

triangels omskrivande cirkel innebär den cirkel som går igenom triangelns 

alla hörn. Delaunay triangulering gör den minsta vinkeln i varje triangel så 

stor som möjligt. Detta gör att det inte förkommer lika många smala 

trianglar i trianguleringen [17]. En fördel med Delaunay triangulering är 

att resultatet är oberoende av startpunkten och kommer att ge samma 

resultat oavsett vilken startpunkt som väljs.  

 Li et al. [16] beskriver en process för hur Delaunay trianguleringen 

kan ske i form av att välja ut en startpunkt (även kallad rotationspunkt). 

För att sedan välja en annan punkt som oftast är den närmaste för att 

kunna få fram en bas för triangeln. Sträckan mellan första och andra 

punkten blir därför basen för triangeln. En tredje punkt väljs genom att 

forma en cirkel kring mittpunkten av basen med basens längd som 

diameter. Punkter innanför denna cirkel kan sedan användas för att skapa 

triangeln. Den punkt som har den största vinkeln från basen kommer att 

användas för att bilda triangeln. Hittas ingen punkt innanför denna cirkel 

kommer den att expanderas tills den hittar en lämplig punkt att använda. 

Andra trianglar skapas sedan genom att använda den föregående 

triangelns sidor som underlag. Delaunay triangulering kan ske statiskt 
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genom att de punkter som väljs ut inte ändras i efterhand eller dynamiskt 

genom att det skapas nya punkter för att uppfylla kravet på de 

omskrivande cirklarna för trianglarna hörn. I figur 4 kan man se ett 

exempel på relationen mellan trianglar och deras omskrivande cirklar i en 

Delaunay triangulering. Där syns det att de omskrivande cirklarna inte 

innehåller några extra punkter utöver de tre som triangeln består av och 

därmed uppfyller det kravet för Delaunay triangulering. 

 

 
Figur 4. Delaunay trianguleringens omskrivande cirklar. 

2.5 Relaterad forskning 
Liknande studier har tidigare gjorts med jämförelser mellan olika DEM, 

där man har jämfört både algoritmer för skapandet av en DEM och hur 

filtreringen av ursprungspunkter påverkar resultatet. Dessa jämförelser 

har utförts främst med raster DEM och begränsade studier har gjorts kring 

TIN. Jämförelserna har gjorts med standardavvikelse, största och minsta 

höjdvärde, genomsnittligt höjdvärde och Root-Mean-Square-Error(RMSE). 

Immelman et Scheeper [18] kommer i sin studie fram till att det krävs en 

reducering av punktmoln med hög punktdensitet för att göra 

datahanteringen enklare. Det redogörs för att man kan reducera en hel del 

av ursprungsdatan men ändå behålla en bra noggrannhet i modellen.  

 Polat et Murat [7] har även räknat på korrelation mellan interpolerade 

och ursprungsvärden för höjden vid filtrering. Det testas olika 

filtreringsalgoritmer i deras studie och det görs en jämförelse mellan 

algoritmerna. Det redogörs för vikten av att filtrera ut de punkter som inte 

är markpunkter för att göra hanteringen enklare. Författarna kommer 

slutligen fram till att filtreringsalgoritmer generellt fungerar bra och ger en 

relativt bra noggrannhet.  

  I en studie av Liu et Zhang [19] visas att noggrannheten för den ökade 

datahanteringen inte ökar signifikant när mer än 50 % av 

ursprungspunkterna används. Författarna drar slutsatsen att den 

minskade tiden det tar för att bearbeta datan och den mindre storleken på 

filer gentemot noggrannheten leder till att man inte behöver använda mer 
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än 50 % av ursprungsdatan. Författarna menar att man bör titta på 

terrängegenskaper och interpolationsmetoder därför att det skiljer sig 

mellan dem. För områden som består av mer plan terräng och hög 

punktdensitet kan man utgå ifrån att inte behöva använda mer än 50 %. 

 Bater et Coops [20] redogör för hur de undersökt fel vid DEM 

interpolation utifrån LIDAR. Det studeras några vanliga interpolationers 

algoritmer och räknar på medelfel, minsta och största fel, felets omfång, 

RMSE och medelvärdet av absoluta felet. Författarna diskuterar de olika 

filtreringsalgoritmerna och hur de bör användas med de olika parametrar 

som styr dem. Detta för att de ska vara så noggranna som möjligt och då 

krävs det att interpolationsalgoritmen väljs ut beroende på terräng och 

punktdensitet. Författarna kommer fram till att det blir mer fel i områden 

med hög lutning och med låg punktdensitet.  

 Kreveld [14] har gjort ett arbete om DEM där han redogör för olika 

typer av terrängmodeller som TIN, grid och konturlinjer. Han beskriver hur 

TIN är uppbyggd, hur den skall lagras effektivt och ett sätt för att 

traversera modellen.  

 Droj har studerat fel som kan uppstå i olika interpolationsalgoritmer 

[21]. Där har hon undersökt kvalitén med hjälp av statistiska. Droj har 

använt sig av RMSE, variationen av värden, standardavvikelse och 

medianen av den absoluta avvikelsen. Hon kommer fram till att 

punktdensiteten är en viktigare faktor när det kommer till att öka en 

modells noggrannhet än den faktiska interpolations metod som används.  

 Arun [12] har gjort en analys av olika interpolationsalgoritmer och hur 

de fungerar inom områden med varierande terräng. Där redogörs det för 

värdet på RMSE i olika algoritmer inom områden med brant lutning, mjuk 

lutning och blandad lutning. I det arbetet har det tagits fram statistisk och 

visuell analys av resultatet. Slutsatsen dras till att interpolationsmetoden 

kriging ger bäst resultat för att den är bäst på att anpassa sig efter 

varierande terräng. 

3 Metod 
Detta kapitel tar upp plattformar och verktyg som använts i studien. Det 

tas upp hur man kan jämföra LIDAR punktmolnet med TIN genom att ta 

reda på vilka ursprungliga punkter ur LIDAR som finns i respektive 

triangel. Sedan beskrivs hur punkters z-värde skall interpoleras fram ur 

triangeln och jämföras mot det riktiga värdet i punktmolnet. 

Tidskomplexiteten för algoritmer redogörs eftersom många beräkningar 

skulle utföras i stora filer. Det tas sedan upp hur LIDAR data hanterats i 

de olika steg som det använts som t.ex. uppdelning av området och 

generering av TIN. Slutligen redovisas implementationen av mjukvaran 

som krävdes för att hantera filer och ekvationer. 

3.1 Plattformar och verktyg 
En viktig del i studien var att finna verktyg som kan användas för att 

hantera LIDAR-data. Det testades två olika GIS-verktyg som behövs för att 

kunna hantera och manipulera data som används. Först användes Feature 

Manipulation Engine (FME) där programmets olika funktioner och 

möjligheter för att använda det i studien testades. FME är ett GIS-program 

som kan hantera olika typer av modeller och transformera data mellan 
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olika format [22].  

 Det andra programmet som testades var ArcGis Desktop 10 [23] på 

grund av att en del studier som undersökts har använt det. ArcGis valdes 

sedan som GIS-verktyg för denna studie eftersom det var enklare att 

förstå, använda och det finns mycket dokumentation kring det. LAStools 

[24] är ett verktyg som har möjlighet att omvandla LIDAR-filer till enklare 

text-filer och även manuellt dela upp stora LAS-filer i mindre delar. LAS-

filer är ett standardiserat format för att lagra LIDAR-data. Detta användes 

för att enklare kunna jämföra och behandla uppdelat data ur 

punktmolnet. Att manuellt dela upp området innebar att man var tvungen 

att klippa av delar genom att välja ut koordinater för den del som skulle 

skapas. Området valdes att delas upp i nio stycken mindre delar för att 

göra hanteringen enklare. Funderingar lades på om C++ eller Java skulle 

användas till att skapa mjukvaran för att hantera de beräkningar som 

krävdes för analysen. Det kodades i Java på grund av att författarna har 

mest erfarenhet inom det programmeringsspråket. Då LIDAR-området 

delades upp och det valdes att sparas ner till fil direkt under körning för 

att inte överbelasta RAM-minnet så fungerade Java väl för ändamålet. Med 

hjälp av barycentriska koordinater så kunde de punkter som fanns inuti 

trianglarna hittas och därefter beräknades ett höjdvärde för punkterna 

med hjälp av triangelns planekvation. 

 För att beräkna korrelationen mellan laserdata och de TIN-modeller 

skapade utifrån den datan så användes Microsoft Excel för att utnyttja de 

statistiska verktyg som är inbyggda i det programmet. 

3.2 Genomförande 

 Matematiska modeller 

För att kunna sortera ut de ursprungliga punkterna ur LIDAR som tillhör 

respektive triangel i TIN-modellerna så krävdes det matematiska 

ekvationer i programvaran. Detta för att beräkna de barycentriska 

koordinaterna som kan användas för att se om en punkt är inom 

triangelns egna plan. Därefter interpolerades det fram höjdvärden ur 

triangeln med hjälp av ursprungspunkters x och y-koordinater från 

triangelns planekvation. Detta gjordes för att kunna jämföra alla de 

ursprungliga höjdvärdena Zu mot de interpolerade värdena Zi för alla 

trianglar. I figur 5 nedan syns ett exempel på hur det kan se ut i en 

triangel i ett koordinatsystem där Zi ligger i triangelns plan och Zu med 

samma x och y-koordinater men skillnad i z-led. Denna skillnad är den 

skillnad som blir mellan TIN-modellens höjdvärde och det ursprungliga 

punktmolnets höjdvärde.  
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Figur 5. Exempel på triangelplanet med Zi och Zu. 

 

 Barycentriska koordinater innebär de viktade koordinaterna för 

projiceringen av en punkt P i planet till en triangel AT med hörnen ABC. I 

regel så sker projicering i planet och sedan beräkning av de barycentriska 

koordinaterna i olika steg. Enligt Heidrich [25] kan de två olika uppgifterna 

utföras tillsammans i en metod, vilket gör att denna metod blir effektivast 

att använda. Den bygger på att den ursprungliga triangeln AT delas upp 

till tre nya mindre trianglar utifrån punkten P. Förhållandet mellan 

areorna i de nya trianglarna A1, A2 och den totala arean AT kan användas 

för att räkna ut de barycentriska koordinaterna, vilket kan ses i figur 5 

nedan. 

 
Figur 6. Triangeln AT 

 

De barycentriska koordinaterna ges utav förhållandet mellan 

 

α = 𝐴1/𝐴𝑇        (1) 

β = 𝐴2/𝐴𝑇        (2) 

γ = 1 –  α –  β         (3) 
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där de tre koordinaterna adderade skall bli 1. Man kan säga att triangeln 

består av vektor 𝑢 ⃗⃗  ⃗, 𝑣 ⃗⃗⃗    och en punkt A. Vektorerna 𝑢 ⃗⃗  ⃗ och 𝑣 ⃗⃗⃗   är de vektorer 

som spänner upp triangeln i dess plan och de kan räknas ut genom vektor 

subtraktion: 

 

 

𝑢 ⃗⃗  ⃗  = 𝐵 − 𝐴        (4) 

𝑣 ⃗⃗⃗   = C − A        (5) 

 

För att räkna ut triangelns area behöver man räkna ut normalen n till 

triangelns plan genom att räkna ut kryssprodukten av vektorerna 𝑢 ⃗⃗  ⃗  och 

𝑣 ⃗⃗⃗  . Arean AT är lika som hälften av längden på triangelns normal n eller så 

kan arean betecknas som 𝑛 ⃗⃗  ⃗  ∙ 𝑛 ⃗⃗  ⃗ . 

 För att slutligen räkna ut de barycentriska koordinaterna så gör man 

antagandet att P ligger i triangelns plan. Normalen av triangeln A2 kallad  

 

𝑛2 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   =  𝑢 ⃗⃗  ⃗   ×  𝑤 ⃗⃗⃗⃗         (6) 

 

är alltså kryssprodukten av vektorn 𝑢 ⃗⃗  ⃗  och 𝑤 ⃗⃗⃗⃗ . Där  

 

�⃗⃗�   = P – A         (7) 

 

A2 är då lika med halva längden av dess normal 𝑛2⃗⃗ ⃗⃗  och A2 kan då 

betecknas som 

𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗∙�⃗�  

||�⃗�  ||
          (8) 

Det härleds sedan till att  

 

β =  
𝐴2

𝐴𝑇
 =  

𝑛2⃗⃗⃗⃗  ⃗∙�⃗�  

𝑛 ⃗⃗  ⃗ ∙𝑛 ⃗⃗  ⃗ 
       (9) 

 

β kan sedan beräknas genom att byta ut normalen 𝑛1 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ mot normalen 𝑛2 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

från A2 i samma ekvation.  

 

               α =  
𝐴1

𝐴𝑇
 =  

𝑛1⃗⃗⃗⃗  ⃗∙�⃗�  

𝑛 ⃗⃗  ⃗ ∙𝑛 ⃗⃗  ⃗ 
              (10) 

 

Normalen 𝑛1 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ är då lika med kryssprodukten av 𝑤 ⃗⃗⃗⃗  och 𝑣 ⃗⃗⃗  , alltså 

 

𝑛1 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   =  𝑤 ⃗⃗⃗⃗   ×  𝑣 ⃗⃗⃗          (11) 

 

När koordinaterna α och β har funnits återstår det att lösa ekvation 3 för 

att beräkna den tredje barycentriska koordinaten. Heidrich [25] härleder i 

sin artikel om barycentriska koordinater till att de barycentriska 

koordinaternas ekvationer fortfarande håller även fast punkten P 

projicerad i triangelns plan inte är lika med ursprungliga P. Detta medför 

att man enkelt kan beräkna koordinaterna i ett steg utan projicering av P 

först. Denna ekvation är sedan implementerad i Java där det för varje 

punkt beräknas de barycentriska koordinaterna för att ta reda på om den 

ligger i planet. Detta görs genom att kontrollera så att värdet på varje 
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barycentrisk koordinat ligger mellan 0 till 1 och som Emery [26] påvisar att 

det innebär att punkten är inuti triangelns plan.  

 För att kunna interpolera höjdvärden ur trianglarna och matcha mot 

det riktiga värdet behövdes det tas fram en planekvation för varje triangel. 

Första steget i ekvationen är att beräkna normalvektorn n till planet. 

Normalvektorn ligger ortogonalt mot triangelns egna plan. Normalvektorn 

härleds genom att först räkna ut vektor 𝑢 ⃗⃗  ⃗ och 𝑣 ⃗⃗⃗   från triangeln som kan 

ses i ekvation 4 och 5. I figur 6 kan man se triangelns hörn och 

normalvektor. För att slutligen erhålla normalvektorn till planet så ska 

kryssprodukten av 𝑢 ⃗⃗  ⃗  ×  𝑣 ⃗⃗⃗  räknas ut.  

 

 
Figur 7. Triangeln med hörnen A, B, C och normalvektorn. 

 

Planekvationen för planet kan beskrivas med  

 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑       (12) 

 

och normalvektorn för planet är vecktorn  

 

𝑛 ⃗⃗  ⃗ = (𝑎, 𝑏, 𝑐)        (13) 

 

För att lösa planekvationen 

 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 𝑑       (14) 

 

kan man använda normalvektorn och en av de tre kända punkterna i 

ekvationen för att räkna ut 𝑑. När faktorn 𝑑 har blivit känd så kan 

ekvationen skrivas om som 

 

𝑧 = (𝑑 − 𝑎𝑥 − 𝑏𝑦)/𝑐      (15) 

 

Vilket i sin tur leder till en ekvation för att interpolera fram Zi utifrån varje 

ursprungspunkts x och y-värde för TIN-modellens varje triangeln plan. 

Detta för att kunna jämföra mot Zu ur LIDAR-punktmolnet och det 

visualiseras i figur 5. 

 När det kommer till att använda algoritmer inom datavetenskap kan 

man tala om en tidskomplexitet för algoritmen [27]. Tidskomplexitet 
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används för att beskriva en algoritms effektivitet, vilket innebär den tid det 

tar för att utföra uppgiften. Man brukar beskriva den med algoritmens 

asymptot som t.ex. n eller n2. N är lika med indatamängdens längd vilket 

innebär att n2 kan beskrivas som att en datamängd traverseras två gånger 

i t.ex. två loopar med samma eller två olika datamängder. När man pratar 

om tidskomplexitet räknar man sällan exakt ut hur lång tid en algoritm tar 

med alla operationer på grund av det kan vara komplicerat i en del fall. 

Man beskriver istället en övre gräns för funktionen som innebär det största 

antal steg det skulle ta för algoritmen att köras. Det benämns som ordo-

notation och skrivs ut som t.ex. O(n2). Man bortser i detta fall ifrån de 

operationer som utförs i varje steg och beskriver tidskomplexiteten med 

antal steg. 

 Bearbetning av laserdata 

I detta fall användes en LIDAR-fil bestående av ca 4.7 miljoner 

markpunkter som motsvarar ett område på 2500 * 2500 meter. 

Lantmäteriets garanti är att det skall vara minst 0.5 punkter/m2 i 

täckningen av punkter i området [5]. Det ursprungliga området som 

laserdatan representerade innehöll en stor mängd punkter och därför 

delades det upp i nio delområden. Uppdelningen gjordes med verktyget 

LAStools. Uppdelningen gjordes genom att manuellt dela upp området 

genom att räkna ut de koordinater som avgränsade områdena. Vid 

uppdelningen filtrerades även punktmolnet så att det enbart innehöll 

markpunkter. LAStools användes även för att generera filer innehållande 

punkterna för varje delområde som kan ses i tabell 2. För att bearbeta 

LAS-filerna användes ArcGis och där skapades ett LAS dataset för varje 

område. Ett LAS dataset gör det möjligt att analysera LAS-filerna i ArcGis 

och används sedan för att skapa en TIN. Vid skapandet av TIN-filer 

använder sig ArcGis av Delaunay triangulering. För varje delområde 

skapades fem TIN-filer med olika procentuella andelar av punkterna från 

ursprungsdatan. Andelen punkter som bevarades för TIN-filerna var 50, 

30, 20, 10 och 5 procent av ursprungsdatan. Detta valdes på grund av att 

Liu et Zhang [19] redogör för att noggrannheten på en DEM inte ökar 

särskilt mycket över 50 procent av ursprungsdatan. I ArcGis kan man med 

TIN Triangle exportera trianglarna från en TIN-fil till en fil som innehåller 

polygon egenskaper. Detta verktyg användes för att kunna generera filer 

som innehåller trianglarna som en TIN består av. Till sist användes ArcGis 

funktion Feature Class Z to ASCII som exporterar trianglarna till ett ASCII 

format vilket kan ses nedan i tabell 3. Detta gjordes för att sedan kunna 

bearbeta datan i programvaran. 

 

Tabell 2. Format för LIDAR data. 

322431.98 6522500.03 163.33 

322414.42   6522500.02 163.43 

322397.4 6522500.01 166.02 

322346.49 6522500.02 174.02 

 .  

 .  

 .  

322311.3 6522500.04 173.6 
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Tabell  3. Struktur på ArcGis-fil med trianglar. 

Triangel 1 

321251.59 6523749.25 109.4 

321249.93 6523748.17 109.37 

321246.31 6523755.68 110.09 

321251.59 6523749.25 109.4 

END 
 

 Implementation av programvara 

Isenburg et al. [28] har implementerat en effektiv programvara för att 

skapa TIN ur ett punktmoln. Detta program delar upp filerna under 

körning och sparar ner till TIN-filen när den aktuella delen är färdig, vilket 

även leder till att mängden RAM-minne som används begränsas. Detta 

program skulle hantera beräkningar av barycentriska koordinater och 

planekvationen för varje triangel under en traversering av en TIN och 

LIDAR-fil, vilket kan bli väldigt krävande med stora punktmoln. 

 För att utföra beräkningarna på trianglarna skapades programvara i 

Java för att kunna hitta punkter tillhörande trianglar i planet samt för att 

beräkna höjdvärden och para ihop faktiska höjdvärden med de framtagna. 

Punkterna ifrån LAS-filerna läses in och sparas i en lista för att kunna 

användas till att jämföras mot trianglarna och därefter traverseras text-

filen innehållande trianglarna. För varje triangel utfördes beräkningar med 

barycentriska koordinater för att hitta vilka punkter som tillhör triangeln. 

När en punkt matchats mot en triangel användes den för att ta fram ett 

interpolerat höjdvärde genom triangelns planekvation. De interpolerade 

höjdvärdena sparades ned under körningen med motsvarande höjdvärde 

från LIDAR. Det genererades alltså en fil med motsvarande höjdvärden för 

att enkelt kunna användas i Excel för att räkna ut korrelation och 

standardavvikelse. 

 Det gjordes en enkel beräkning av tidskomplexiteten för den 

implementerade algoritmen och ordo-notationen av den var O(n2). 

Ursprungligen utfördes en testning av den framtagna algoritmen med en 

körning mot hela LIDAR området med 4.7 miljoner markpunkter mot en 

TIN skapade av 10 % av ursprungspunkterna. Det resulterade i 4.7 

miljoner punkter gånger 939268 trianglar vilket skulle resultera i ungefär 

4414 miljarder steg i algoritmen. För varje steg skulle det därför också 

utföras de två ekvationerna som används i algoritmen. Det gjordes därför 

ett test på hur lång tid det skulle kunna ta och det beräknades till ungefär 

10 dagar på den dator som användes. Detta var en av anledningarna till 

att dela upp det ursprungliga punktmolnet i mindre delar på grund av att 

det blir en potensfunktion. Det leder till att ju mer datamängden ökar 

desto mer ökar tidsbelastningen. I t.ex. delområde 1 fanns det 544623 

punkter och 108893 vilket resulterade i endast 59 miljarder steg jämfört 

mot hela områdets 4414 miljarder steg.  
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public double getZ(Vector a, Vector b, Vector c, Vector p) 
 { 
  Vector vector1 = subtract(b, a); 
  Vector vector2 = subtract(c, a); 
  Vector n = cross(vector1, vector2); 
 
  double d = n.x * c.x + n.y * c.y + n.z * c.z; 
  return (d - (n.x * p.x) - (n.y * p.y)) / n.z; 

  } 

Figur 8. Kod för beräkning av z ur planekvationen. 

 

I figur 8 ovan syns koden som blev framtagen för att hantera 

interpoleringen av z för trianglar. Figur 9 visar koden för beräkningen av 

de barycentriska koordinaterna för en triangel. De koordinaterna används 

för att finna punkter som finns i en triangels plan. 

 

public boolean barycentric(Vector a, Vector b, Vector c, Vector p)  
 { 
  Vector u = subtract(b, a); 
  Vector v = subtract(c, a); 
  Vector n = cross(u, v); 
  Vector w = subtract(p, a); 
   
  double n2 = dot(n, n); 
   
  double alpha = dot(cross(u, w),n)/n2; 
  double beta = dot(cross(w, v),n)/n2; 
  double gamma = 1 - alpha - beta; 
   
  return (0 <= alpha && alpha <= 1) && (0 <= beta && beta <= 1)  
    && (0 <= gamma && gamma <= 1); 
 } 

Figur 9. Barycentriska ekvationen. 
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4 Resultat 
Figur 10 nedan visar ett flygfoto över det ursprungliga området på 2500 * 

2500 meter. Flygfotot visar även uppdelningen av de olika delområdena 

och deras benämning.  

 
Figur 10. Uppdelning i mindre områden. 

För de uppdelade områdena räknades det ut standardavvikelse samt 

korrelation mellan de interpolerade värdena och de riktiga värdena ifrån 

punktmolnet. Detta gjordes för varje procentuell reducering av det 

ursprungliga datan ifrån LIDAR. Det räknades även ut minsta, högsta och 

det genomsnittliga höjdvärdet för varje område och för varje procentuell 

reducering. På grund av att det uppstod problem med några trianglar blev 

högsta och minsta höjdvärdena felaktiga och togs därför inte med i 

tabellerna. I tabell 4 nedan syns resultatet från delområde 1 och resultat 

för de andra områdena kan ses i bilaga 1.  

 

Tabell 4. Resultat från delområde 1. 

Delområde 1 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 131.603m 131.6147m 131.5979m 131.5973m 131.6035m 131.606685m 

Standardavvikelse 0.073692m 0.056164m 0.046812m 0.038749m 0.027697m 

 
Korrelation riktiga värden 0.998544 0.998955 0.998555 0.998725 0.99887 
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Figur 11. Jämförelse mellan ursprungsdata och markpunkter. 

 

I figur 11 ovan syns en jämförelse mellan den ursprungliga datan ifrån 

LIDAR och de punkter som har filtrerats ut som markpunkter. I det kan 

man se att i de områden med mycket vegetation filtreras det ur en större 

andel punkter jämfört mot de områden som består av plan mark. Om man 

jämför mot flygfotot(figur 10) så kan man se att t.ex. område 5,7 och 8 har 

en större andel markpunkter ifrån punktmolnet. Område 3,4 och 9 med 

mest vegetation har minst andel markpunkter av punktmolnet. 

Korrelationen mellan faktiskt och interpolerat värde utifrån de olika 

reduceringarna skiljer sig inte särskilt mycket från varandra för alla 

områden. Standardavvikelsen är lägst för 50 % och blir högre för ju mer de 

ursprungliga punkterna reduceras. Det genomsnittliga höjdvärdet för 

reduceringarna ligger väldigt nära genomsnittet för de ursprungliga 

punkterna ur molnet.  

 

 
Figur 12. Standardavvikelse för de olika delområdena 
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I figur 12 ovan kan man se ett diagram för standardavvikelsen i meter 

för de olika reduceringarna inom delområdena. Där kan man se hur den 

ökar allteftersom det ursprungliga punktmolnet har reducerats och hur 

den skiljer sig mellan de olika delområdena. Man kan även se att område 

3,4 och 9 som har störst standardavvikelse har ytor som består av mycket 

vegetation. De områden i fotot som har minst standardavvikelse är även de 

områden som har mindre antal träd och mer plan mark.  

 Skillnaden mellan de olika procentuella reduceringarna inom varje 

delområde är lika varandra. Alltså delen med 5 % av ursprungspunkterna 

innebär en högre standardavvikelse och den standardavvikelsen minskar 

mot 50 % av ursprungspunkterna. Inom alla områden kan man se att 

standardavvikelsen är relativt låg och i alla fall minst i de områden där 

TIN-modellen är genererad utifrån 50 %.  

Man kan jämföra figur 11 med figur 12 och se att standardavvikelsen 

ökar i de områden där det är färre punkter. I de områden med mycket 

vegetation är det färre punkter som klassificerats som mark. 

 

 
Figur 13. Korrelationen mellan reduceringar och områden. 

 

I figur 13 kan man se korrelationen mellan delområdenas interpolerade 

och uppmätta värden för de olika reduceringar som gjorts på dem. 

Korrelationen skiljer sig inte särskilt mycket mellan de procentuella 

reduceringarna förutom i delområde 3,7 och 8 där område 3 har lägst 

korrelation.  
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Figur 14. TIN från 5% av ursprungspunkterna. 

 

 I figur 14 ovan kan man se en TIN genererad med 5 % av 

ursprungspunkterna för delområde 5. Det går tydligt att urskilja trianglar 

ur modellen vilket i sin tur kan jämföras med figur 15 nedan där 50 % av 

ursprungspunkterna har använts. Dessa bilder kan jämföras för att 

visuellt urskilja skillnader mellan de reduceringar av ursprungspunkterna 

som gjorts. 
 

 
Figur 15. TIN från 50% av ursprungspunkterna. 

 
I bilagor finns det tabeller för alla delområden med data framtaget för 

dem. Det finns även tabeller med insamlad data för korrelationer, 

standardavvikelser och antal punkter inom områdena. Där finns det även 

bilder på de resterande punktreduceringarna som det har genererats TIN 

utifrån. 

5 Diskussion 
Detta kapitel tar upp problem och komplikationer som uppstått i de olika 

delarna under arbetets gång. Det redogörs för reflektioner som har gjorts 

kring analysen av resultatet som togs fram för studien. Slutligen 

diskuteras det kring hur ett fortsatt arbete av studien kan ske för att 

berika forskningen. 
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5.1 Problem och begränsningar 
Precis som man kan se i tabellerna är det väldigt lite som skiljer de olika 

TIN-filerna åt. De största skillnaderna mellan de interpolerade och de 

faktiska värdena är de största och minsta värdena för varje område där det 

uppenbarligen blev fel. Detta skulle kunna bero på hur trianglarna skapas 

med ArcGIS algoritm. I de TIN-filer med högre andel punkter blir det även 

några fler tal som kan vara något felaktiga. Detta skulle kunna vara varför 

genomsnittshöjden inte blir bättre med högre procentandel. De trianglar 

som utgör dessa värden liknar degenererade trianglar.  

 En degenererad triangel skapas av tre punkter som alla ligger i linje 

och arean av den är noll. Dessa felande trianglar utgör i detta fall en 

väldigt liten del av den totala mängden för varje fil. Det har testats olika 

algoritmer för att se om någon skulle utlämna dessa i beräkningen och det 

visade sig att de kom med i alla fall. De punkter som uppenbart gav 

felaktiga värden har sorterats bort. Detta eftersom det inte har funnits 

möjlighet att lägga tid på att exakt utreda varför dessa trianglar kommer 

med. Trianglarna uppfyller inte helt villkoren för en degenererad triangel 

och därför är arean inte noll. Det är därför svårt att sortera ut trianglarna 

med avseende på en degenererad triangels egenskaper. Över hela 

resultatet var det bara en större påverkan på högsta och minsta värdet 

eftersom det är en sådan liten andel punkter som ger dessa avvikelser. 

Även med dessa värden är den största standardavvikelsen ungefär 16.7 cm 

på delområde 4. Alltså kan man anta att det inte påverkar 

standardavvikelsen eller korrelationen särskilt mycket då det även avviker 

både lägre och högre från det uppmätta värdet.  

 Den här studien är utförd på ett område som inte har särskilt stora 

höjdskillnader. Det innebär att noggrannheten på studien gäller för 

liknande områden vilket kan innebära att områden med stora 

höjdskillnader kan resultera i större skillnader mellan de olika 

procentandelarna. Exempelvis i områden med mycket berg kan det 

påverka modellen på ett annat sätt än vad det har gjort i detta fall. 

Anledningen till att det är begränsat till området Hödalen är på grund av 

att det endast fanns tid och möjlighet för att hinna med att använda det 

området. Det blev därför bra med en uppdelning av området vilket ledde 

till att vi kunde göra analyser på olika typer av terräng som fanns i det.  

5.2 Reflektion av resultat 
I liknande studier har standardavvikelse, största och minsta höjdvärde, 

korrelation och genomsnittligt höjdvärde använts för att analysera data [7, 

18]. För denna studie valdes det att använda genomsnittligt höjdvärde, 

korrelation och standardavvikelse eftersom att de är relativt lämpliga 

statistiska verktyg. I de flesta delområden är korrelationen högst på 50 % 

av ursprungspunkterna men i vissa fall är det delområden med lägre 

procent som har högre korrelation. Bortsett från delområde 4 är det de 

områden med minst antal punkter där korrelationen blir bättre på lägre 

andel av ursprungspunkterna. I och med att korrelationen skiljer sig 

relativt lite och för att korrelation beskriver datamängdernas samband så 

har det inte lika stor betydelse som standardavvikelsen. 

Jämför man standardavvikelsen i figur 12 med antalet markpunkter i 

figur 11 kan man dra slutsatsen att i de områden med mindre antal 

punkter blir standardavvikelsen högre. I områden med mindre vegetation 

där det finns fler markpunkter har standardavvikelsen blivit lägre. Det 
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man kan se är att i de områden med mindre antal punkter stiger 

standardavvikelsen även för de med lägre procentandel mycket mer 

jämfört mot de med högre procentandel. Man kan därför anta att för 

områden med ett mindre antal punkter kan det vara bättre att försöka 

använda en så hög procentandel som möjligt av ursprungspunkterna för 

att få fram bättre värden. 

Denna studie leder till riktlinjer som kan användas för att lättare välja 

rätt reducering av ursprungspunkter när det finns ett behov av mindre 

datakrävande modeller. Genom dessa slutsatser kan man anpassa 

reduceringen efter behov av kvalité. Studien visar på att det mycket väl går 

att använda sig av 5 % utav ursprungspunkterna för liknande områden. 

Inom delområde 4 med mycket vegetation är ändå den standardavvikelsen 

endast 16.7 cm ifrån det uppmätta värdet ur punktmolnet. Om det krävs 

högre kvalité än så på TIN-modellen bör man öka andelen av 

ursprungspunkter som använts till att generera den. I delområde 9 med 

mycket vegetation finns den högsta standardavvikelsen som är 5.2 cm i 

fallet med 50 % utav ursprungspunkterna. Detta innebär att de områden 

som har mest vegetation bör i allmänhet ligga mellan dem värdena och 

man kan därför utgå ifrån dem gränserna beroende på önskad kvalité på 

noggrannhet och storleken på datahanteringen av en TIN. Enligt Liu et 

Zhang [19] är det inte särskilt mycket noggrannare resultat när modellen 

går från 50 till 100 % av ursprungspunkterna. Detta innebär att den 

noggrannheten som kan uppnås vid högre andel av punktmolnet inte 

borde skilja sig tillräckligt mycket för att motivera den ökande datamängd 

man måste hantera då. Det testades att köras ett område med 80 % av 

ursprungspunkterna vilket knappt gav 1 cm bättre standardavvikelse men 

tiden för att köra programmet tog dubbelt så lång tid som 50 %. I helhet 

kan man säga att TIN kan representera en terrängmodell från LIDAR med 

relativt hög noggrannhet även när mycket data har reducerats från 

ursprungsdatan. Slutligen är vi nöjda med resultatet och har kunnat dra 

en del slutsatser utifrån det data vi arbetade med. Själva filtreringen av de 

felaktiga värdena hade vi gärna velat lösa bättre för att vara mer säker på 

resultatet. Vi gjorde i slutändan bedömningen att det går att använda sig 

av resultatet på grund av att det var en så liten del av den totala mängden 

punkter som blev fel. Man kan visuellt se skillnaderna mellan testfallen om 

man jämför bilderna i figurerna 14-18. Där kan man tydligt se skillnader 

på konturer och egenskaper om man vill ha med det visuella att jämföra 

med vid val av passande punktreducering.  

5.3 Förslag till fortsatt arbete 
Det har uppstått ett behov av att utreda de trianglar som har givit felaktiga 

värden för att få förståelse för exakt vad som har skett med dem och hur 

det exakt påverkar modellen. Det finns även ett behov av att vidare 

utforska denna procedur genom att använda sig av flera olika områden. 

Detta för att kunna representera flera olika typer av terräng för att på det 

sättet kunna skapa riktlinjer för denna hantering på så många olika 

platser som möjligt. Det går att utföra en liknande studie och ta med t.ex. 

fjäll, skärgård, träsk eller urbana områden osv. Det rekommenderas även 

att vidare räkna på lutningen och aspekt för alla trianglar i modellen. 

Aspekt inom geografi innebär den riktning som en triangel lutar åt som 

t.ex. att triangeln lutar åt vädersträcket norr. Detta för att kunna bygga ut 

riktlinjerna för fler områden och skapa en möjlighet för att kunna dra 
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vidare analyser. 

 Detta arbete kan därför vara en grund för att vidare utforska TIN-

generering utifrån LIDAR-punktmoln eller liknande modeller. Vi 

uppmuntrar till vidare studier utifrån andra vinklar eller för andra 

modeller för att ständigt förbättra verktyg och idéer inom GIS och LIDAR. 

6 Slutsatser  
Av denna studie har det dragits slutsatser som kan användas som 

riktlinjer inom arbeten med liknande inriktning. Vid användning av TIN 

genererade utifrån LIDAR bör man bestämma sig för vilken noggrannhet 

som behövs i modellen. Man bör vidare utreda vilken typ av terräng som 

skall modelleras. Detta för att kunna anpassa en reducering av 

punktmolnet efter noggrannhet för den terrängtypen som används och 

anpassa den mängd av data som är lämplig för den terrängmodell som 

skall användas. Detta innebär att det bör appliceras en adaptiv filtrering 

beroende på terräng för det område som hanteras. Denna studie syftade 

till att besvara följande frågeställningar. 

 

 Hur påverkar olika procentuella punktmolnsfiltreringar kvalitén 
hos resulterande TIN? 

 
Punkmolnsfiltreringar påverkar kvalitén olika beroende på terrängtyp. 

Genom att jämföra figur 12 med flygfotot (se figur 10) kan man se dem 

värden för standardavvikelsen som är uppmätta för de olika terrängtyper 

som testats. I plana områden påverkas kvalitén mindre av större andel 

punktfiltrering än i områden med tät vegetation. Kvalitén blir sämre vid 

lägre procentandel av ursprungspunkterna men det skiljer sig inte 

signifikant mellan 50 % och 5 %. Kvalitén på noggrannheten över 50 % blir 

inte tillräckligt bra för den ökade datahantering som det resulterar i. 

 

 Hur påverkar punktdensiteten kvalitén vid dessa filtreringar? 
 

 Punktdensiteteten spelar en stor roll inom områden som har en stor 

del punkter som inte är klassificerade som markpunkter. Det innebär att 

densiteten på markpunkterna kan vara låg samtidigt som punktdensiteten 

för det ursprungliga punktmolnet kan vara hög. När markpunkternas 

densitet blir lägre i LIDAR punktmolnet blir även resultatet sämre.  
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Bilagor



 

 

 

Bilaga 1. Tabeller 

Tabell 5. Tabell över korrelationen för de olika områdena. 

Korrelation 5% 10% 20% 30% 50% 

Delområde 1 0.998544 0.998955 0.998555 0.998725 0.99887 

Delområde 2 0.999687 0.999642 0.999619 0.999685 0.999652 

Delområde 3 0.993721 0.993887 0.995264 0.995092 0.994893 

Delområde 4 0.998469 0.998777 0.998925 0.998974 0.999067 

Delområde 5 0.999636 0.999675 0.999721 0.999662 0.999686 

Delområde 6 0.999589 0.999282 0.999382 0.999511 0.999591 

Delområde 7 0.996647 0.996936 0.99724 0.997206 0.99741 

Delområde 8 0.995656 0.994713 0.9964 0.996346 0.996986 

Delområde 9 0.999012 0.99905 0.99928 0.999231 0.999142 
 

Tabell 6. Tabell över standardavvikelser för de olika områdena. 

Standardavvikelse 5% 10% 20% 30% 50% 

Delområde 1 0.073692m 0.056164m 0.046812m 0.038749m 0.027697m 

Delområde 2 0.092516m 0.071007m 0.054422m 0.043206m 0.032002m 

Delområde 3 0.131903m 0.102544m 0.072843m 0.060191m 0.044066m 

Delområde 4 0.167129m 0.120345m 0.086777m 0.070503m 0.048802m 

Delområde 5 0.074178m 0.05679m 0.041863m 0.037115m 0.026903m 

Delområde 6 0.078957m 0.066527m 0.049213m 0.038707m 0.025883m 

Delområde 7 0.058539m 0.046279m 0.036055m 0.030484m 0.021533m 

Delområde 8 0.052302m 0.045149m 0.033455m 0.028679m 0.020408m 

Delområde 9 0.15745m 0.116421m 0.081265m 0.067956m 0.051965m 
 

Tabell 7. Tabell med antal punkter för de olika områdena. 

Andel punkter 5% 10% 20% 30% 50% 100% 

Delområde 1 27231 54462 108925 163387 272312 544623 

Delområde 2 24118 48236 96472 144707 241179 482358 

Delområde 3 15679 31358 62716 94074 156790 313580 

Delområde 4 18095 36191 72382 108572 180953 361906 

Delområde 5 32768 65535 131071 196606 327677 655354 

Delområde 6 29734 59468 118937 178405 297342 594684 

Delområde 7 38969 77938 155877 233814 389691 779381 

Delområde 8 32460 64919 129839 194758 324597 649194 

Delområde 9 15229 30457 60914 91371 152285 304570 
 

  



 

 

 

Tabell 8. Tabell med data från delområde 2. 

Delområde 2 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 143.928m 143.938m 143.9165m 143.8717m 143.8338m 143.9278975m 

Standardavvikelse 0.092516m 0.071007m 0.054422m 0.043206m 0.032002m 

 
Korrelation riktiga värden 0.999687 0.999642 0.999619 0.999685 0.999652 

 

Tabell 9. Tabell med data från delområde 3. 

Delområde 3 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 176.1226m 176.1182m 176.1257m 176.1172m 176.1162m 176.1314288m 

Standardavvikelse 0.131903m 0.102544m 0.072843m 0.060191m 0.044066m 

 
Korrelation riktiga värden 0.993721 0.993887 0.995264 0.995092 0.994893 

 

Tabell 10. Tabell med data från delområde 4.  

Delområde 4 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 161.1458m 161.1287m 161.1272m 161.1294m 161.0999m 161.1463787m 

Standardavvikelse 0.167129m 0.120345m 0.086777m 0.070503m 0.048802m 

 
Korrelation riktiga värden 0.998469 0.998777 0.998925 0.998974 0.999067 

 

Tabell 11. Tabell med data från delområde 5. 

Delområde 5 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 118.5541m 118.5486m 118.5174m 118.4897m 118.4678m 118.5504111m 

Standardavvikelse 0.074178m 0.05679m 0.041863m 0.037115m 0.026903m 

 
Korrelation riktiga värden 0.999636 0.999675 0.999721 0.999662 0.999686 

 

Tabell 12. Tabell med data från delområde 6. 

Delområde 6 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 121.9469m 121.9173m 121.8997m 121.8776m 121.8638m 121.9437996m 

Standardavvikelse 0.078957m 0.066527m 0.049213m 0.038707m 0.025883m 

 
Korrelation riktiga värden 0.999589 0.999282 0.999382 0.999511 0.999591 

 

  



 

 

 

Tabell 13. Tabell med data från delområde 7. 

Delområde 7 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 98.84188m 98.83369m 98.83768m 98.83749m 98.82319m 98.83821132m 

Standardavvikelse 0.058539m 0.046279m 0.036055m 0.030484m 0.021533m 

 
Korrelation riktiga värden 0.996647 0.996936 0.99724 0.997206 0.99741 

 

Tabell 14. Tabell med data från delområde 8. 

Delområde 8 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 101.1026m 101.1032m 101.1072m 101.0952m 101.0832m 101.1067089m 

Standardavvikelse 0.052302m 0.045149m 0.033455m 0.028679m 0.020408m 

 
Korrelation riktiga värden 0.995656 0.994713 0.9964 0.996346 0.996986 

 

 

Tabell 15. Tabell med data från delområde 9. 

Delområde 9 5% 10% 20% 30% 50% Riktiga punkter 

Genomsnitt-höjd 140.3809m 140.3337m 140.3153m 140.2976m 140.2449m 140.3810792m 

Standardavvikelse 0.15745m 0.116421m 0.081265m 0.067956m 0.051965m 

 
Korrelation riktiga värden 0.999012 0.99905 0.99928 0.999231 0.999142 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. TIN 

 

 
Figur 16. TIN från 10% av ursprungspunkterna. 

 

 
Figur 17. TIN från 20% av ursprungspunkterna. 

 

 
Figur 18. TIN från 30% av ursprungspunkterna. 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 Java kod 

package main; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import barycentric.Vector; 
 
public class PointReader 
{ 
 String path; 
 List<Vector> vectors; 
 
 public PointReader(String path) 
 { 
  this.path = path; 
  vectors = new ArrayList<Vector>(); 
 } 
 
 public BufferedReader getBufferedReader() throws IOException 
 { 
  FileReader fr; 
  BufferedReader textReader = null; 
 
  fr = new FileReader(path); 
  textReader = new BufferedReader(fr); 
 
  return textReader; 
 } 
 
 public void addVectors(BufferedReader br) throws 
NumberFormatException, 
 IOException 
 { 
  String line = ""; 
  while ((line = br.readLine()) != null) 
  { 
   String[] d = line.split(" "); 
   Vector p = new Vector(Double.parseDouble(d[0]), 
     Double.parseDouble(d[1]), 
Double.parseDouble(d[2])); 
   vectors.add(p); 
 
  } 
 } 
 
 public List<Vector> getVectors() 
 { 
  return vectors; 
 } 
} 
 

 

 



 

 

 

package barycentric; 
 
public class VectorCalculator 
{ 
 
 public Vector cross(Vector v1, Vector v2) 
 { 
  Vector result = new Vector(); 
  result.x = v1.y * v2.z - v1.z * v2.y; 
  result.y = v1.z * v2.x - v1.x * v2.z; 
  result.z = v1.x * v2.y - v1.y * v2.x; 
  return result; 
 
 } 
 
 public Vector subtract(Vector v1, Vector v2) 
 { 
  Vector temp = new Vector(); 
  temp.x = v1.x - v2.x; 
  temp.y = v1.y - v2.y; 
  temp.z = v1.z - v2.z; 
  return temp; 
 } 
 
 public double dot(Vector v1, Vector v2) 
 { 
  double dotvalue = (v1.x * v2.x) + (v1.y * v2.y) + (v1.z * 
v2.z); 
  return dotvalue; 
 } 
 
 public boolean barycentric(Vector p1, Vector p2, Vector p3, 
Vector p) 
 { 
  Vector u = subtract(p2, p1); 
  Vector v = subtract(p3, p1); 
  Vector n = cross(u, v); 
  Vector w = subtract(p, p1); 
  double n2 = dot(n, n); 
  double gamma = dot(cross(u, w), n) / n2; 
  double beta = dot(cross(w, v), n) / n2; 
  double alpha = 1 - gamma - beta; 
 
  return (0 <= alpha && alpha <= 1) && (0 <= beta && beta <= 
1) 
    && (0 <= gamma && gamma <= 1); 
 
 } 
 
 public double getZ(Vector a, Vector b, Vector c, Vector p) 
 { 
  Vector vector1 = subtract(b, a); 
  Vector vector2 = subtract(c, a); 
  Vector n = cross(vector1, vector2); 
  double d = n.x * c.x + n.y * c.y + n.z * c.z; 
  return (d - (n.x * p.x) - (n.y * p.y)) / n.z; 
 } 
 
} 



 

 

 

 

package barycentric; 
 
public class Vector 
{ 
 double x; 
 double y; 
 double z; 
 
 public Vector(double x, double y, double z) 
 { 
  this.x = x; 
  this.y = y; 
  this.z = z; 
 } 
 
 public Vector() 
 { 
 
 } 
 
} 

 

package barycentric; 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
import java.util.List; 
 
import main.PointReader; 
 
public class HeightWriter 
{ 
 @SuppressWarnings("resource") 
 public static void main(String[] args) throws IOException 
 { 
  PointReader pr = new PointReader( 
   
 "C:\\Users\\James\\Documents\\Examensarbete\\Hodalen uppdelat 
20 procent\\9 av 9\\hodalen9av9.txt"); 
  pr.addVectors(pr.getBufferedReader()); 
  List<Vector> points = pr.getVectors(); 
  FileWriter file = new FileWriter( 
   
 "C:\\Users\\James\\Documents\\Examensarbete\\Hodalen uppdelat 
20 procent\\9 av 9\\interpolatedValues.txt"); 
 
  String line = ""; 
  VectorCalculator vc = new VectorCalculator(); 
  FileReader fr; 
  BufferedReader textReader = null; 
  fr = new FileReader( 
   
 "C:\\Users\\James\\Documents\\Examensarbete\\Hodalen uppdelat 
20 procent\\9 av 9\\hodalen9av9tri.txt"); 



 

 

 

  textReader = new BufferedReader(fr); 
  while ((line = textReader.readLine()) != null) 
  { 
 
   String[] temp = line.split(" "); 
   if (temp.length > 1) 
   { 
    Vector a = new Vector(Double.parseDouble(temp[0]), 
      Double.parseDouble(temp[1]), 
      Double.parseDouble(temp[2])); 
    line = textReader.readLine(); 
    temp = line.split(" "); 
 
    Vector b = new Vector(Double.parseDouble(temp[0]), 
      Double.parseDouble(temp[1]), 
      Double.parseDouble(temp[2])); 
    line = textReader.readLine(); 
    temp = line.split(" "); 
 
    Vector c = new Vector(Double.parseDouble(temp[0]), 
      Double.parseDouble(temp[1]), 
      Double.parseDouble(temp[2])); 
 
    for (int i = 0; i < points.size(); i++) 
    { 
     if (vc.barycentric(a, b, c, points.get(i))) 
     { 
      double pt = points.get(i).z; 
      Vector t = new Vector(points.get(i).x, 
points.get(i).y, 
        vc.getZ(a, b, c, points.get(i))); 
      if (t.z < pt - 20 || t.z > pt + 20) 
      { 
 
      } else 
      { 
       file.write("" + points.get(i).x + " " 
         + points.get(i).y + " " + t.z); 
       file.write("\r\n"); 
      } 
 
     } 
    } 
 
    textReader.readLine(); 
   } 
  } 
  file.flush(); 
 } 
} 

 


