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1.

Introduktion

Det finns ett flertal olika datakällor för 3D-information för infrastruktur. De flesta
insamlingsmetoder inkluderar georeferering med GNSS och INS vilket, vilket gör det möjligt
att kombinera olika typer av data för att ge en mer fullständig bild och förståelse för
objekten. I denna rapport visas exempel på hur olika tredimensionella data kan kombineras
till en visuell produkt, antingen genom visualisering av punktmoln eller vektormodeller.
Punktmoln innehåller ofta stora datamängder som ställer stora krav på mjuk- och hårdvara.
Punktmoln lämpar sig väl som underlag för analyser och för framställning av terräng- och
ytmodeller. En effektiv visualisering av punktmoln kräver implementering av
rutnätsindelning (octrees) och pyramider med olika detaljeringsgrad eftersom beräkning av
ocklusioner i realtid för flera miljoner eller miljarder punkter inte är möjlig med dagens
hårdvara. I ett traditionellt arbetsflöde för GIS-applikationer konverteras ofta punktmolnet
till ett grid eller en TIN-modell. Då förkastas mycket data till förmån för en förenklad
representation som är lättare att hantera. Samtidigt kan det bli svårare att tolka data
eftersom detaljer och sammanhang blir otydligt.
Vid utvecklingen av tredimensionell datorgrafik på 70- och 80-talet blev flera olika
datarepresentationer utvärderade och vektorbaserade modeller blev tidigt en standard på
grund av enkel rendering, effektiva operationer och begränsade datamängder. I och med
utvecklingen av spelindustrin under 80- och 90-talet, då standarder för vektorgrafik
etablerades, utvecklades en mjuk- och hårdvara optimerad för ändamålet. Denna utveckling
har fortsatt till i dag, men med integrering av flera sensorer för tredimensionell
datainsamling i mobiler, bilar och annan kommersiellt tillgänglig teknologi kan det komma
att ändras. Punktmoln blir alltmer vanligt förekommande och teknikutvecklingen för
hantering och visualisering förbättras.
Vid visualisering av data över Svinesundsbron och Strömstad finns behovet av både
detaljerad visualisering i form av punktmoln och av förenklade vektormodeller. Med ett
färgsatt punktmoln över Svinesundsbron kan detaljerade och precisa analyser göras. En
vektorbaserad modell över Strömstad förenklar utbyte, tolkning och interaktion; speciellt
för användare utan kompetens inom geomatikområdet.
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2.

Insamlade 3D-data

Flera olika typer av dataset samlades in över Svinesundsbron och/eller Strömstad, både
flygburen laserskanning och fotografering, mobil laserskanning och fotografering samt
markpenetrerande radar. Dessa beskrivs mer ingående nedan.

2.1.

Flygburen insamling

Den flygburna insamlingen gjordes med Midar-H-system från helikopter. Detta system har
två laserskannrar monterade en aning vinklade mot varandra, samt tre kameror varav en
nadirkamera. Systemet genererar en punkttäthet på ca 30 punkter/m 2 och punktmolnet
färgläggs med information från flygbilderna (se bild 2.1).

Bild 2.1 Midar-H ger högupplöst laser- och bilddata från helikopter. Två laserskannrar är monterade
något vinklade. En nadirkamera kompletteras med två snedbildskameror.

2.2.

Mobil laserskanning med Optech Lynx

Optech Lynx är ett mobilt laserskanningsystem som är designat för att ge ett bra
informationsinnehåll om vägar och vägars omgivning, inklusive stolpar, skyltar, staket,
vajrar, räcken, etc. Systemet är utrustat med två laserskannrar som är placerade i 45 graders
vinkel fö att ge bästa insyn vid hinder vid och på vägen. Dessutom finns ett kamerasystem
som ger 360-graders vy runt bilen. Lasrarna är puls-lasrar som ger ett relativt lågt brus (ca 5
mm). Mobil laserskanning med Optech Lynx genererar ett punktmoln som är mycket
komplett vad gäller detaljerade objekt längs vägar.
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Bild 2.2 Optech Lynx – system för mobil laserskanning.

2.3.

Mobil laserskanning med ViaPPS

ViaPPS är ett laserskannersystem som är designat för detaljerad mätning av vägytan som
tärfall, etc. Systemet kan kompletteras med ViaIRI+ som ger längsprofiler och statistiska
mått om textur, IRI, etc. Skannern är en fasskanner som ger ett mycket lågt brus (från ca 0.2
mm).

Bild 2.3 ViaPPS – system för mobil laserskanning för vägytemätning.

2.4.

Markpenetrerande radar – GPR

Markpenetrerande radar (georadar) ger information om markförhållanden under ytskiktet
genom att skicka elektromagnetiska vågor genom marken och studera egenskaper i
returerna. Georadar kan användas för att mäta tjocklek på beläggning, hitta armering eller
ledningar, etc.
För insamling användes en GeoScope GPR från 3D-Radar AS (bild 2.4). Den är designad för
högupplöst 3D-mätning av ytskikt och använder flera frekvenser.
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Bild 2.4 Fysisk installation av mätutrustning med GPR-utrustning monterad bakom bilen.

För att ge en bild av hur det ser ut under marken måste data från georadar processeras i
olika steg. Bild 2.5 visar färdigprocesserad georadardata från Svinesundbron med en tolkad
horisont av botten av asfalt (markerat med blått streck). Denna tolkning kan exporteras som
punktmoln (XYZ), och sammanställas med punktmoln från andra sensorer.

Bild 2.5 Dataexempel av tolkning av georadar på Svinesundsbron.
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3.

Visualisering av Svinesundsbron

Vid visualiseringen av Svinesundsbron ser man nyttan vid direkt visualisering av
punktmoln. Det öppnar för användning av olika paletter och RGB-färger i en komplett
tredimensionell miljö, vilket ger en autentisk visualisering med hög precision och
detaljeringsgrad.
Här visas exempel på visualisering av asfaltens tjocklek från georadar tillsammans med
färgat punktmoln från laserdata som beskriver brons yttre konstruktion.

Bild 3.1 Tvärsektion av punktmoln från laserdata (blått) och georadar (vitt).

Bild 3.2 Sammanställning av laserdata och georadar visar asfaltsbeläggningens tjocklek.

8

Bild 3.3 Asfaltsbeläggningens tjocklek kan visualiseras med andra georefererade data (i detta fall från
flygburen laserskanning från helikopter) för att ge en större förståelse vid tolkning av data.

Bild 3.4 Asfaltsbeläggningens tjocklek kan visualiseras med andra georefererade data (i detta fall från
flygburen laserskanning från helikopter) för att ge en större förståelse vid tolkning av data.
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4.

Visualisering av Strömstad

4.1.

Från punktmoln till modell

Modellering av terräng och objekt i punktmoln från bilburen laserskanning är i dag en
etablerad teknik. Med stöd från bilder uppnås en tillförlitlig tolkning av omvärlden.
Terrängmodellen kan tas fram med semiautomatiska metoder och objektigenkänning kan
användas för klassificering av belysningsstolpar, bilar, fasader och träd. Att skapa
vektormodeller av objekten är mer komplicerat eftersom punktmolnets geometri kan variera
med objektets placering, laserplattform och sensor. GIS-programvaror använder i regel
Delaunay-triangulering i 2.5 dimensioner som bara tillåter ett höjdvärde per plankoordinat,
så att överliggande objekt framstår som spikar i terrängen. I stället krävs en modellering i
full 3D där objekten tillåts ha ytor i alla normalriktningar.
I detta projekt modellerades terrängen med Delaunay-triangulering och texturerades med
rasterbild framtagen från intensitetsvärden i laserdata. Detta ger informations om ytskikt,
förenklar rumslig navigation i modellen och ger objekt under mark en bra referensram.

Bild 4.1 Ny asfalt synlig i intensitetsvärden med georadarobjekt under mark. Den nylagda asfalten
indikerar att objekten sannolikt är inspekterade eller ändrade nyligen.

Andra objekt är i detta fall manuellt modellerade från punktmolnet. Alternativt kan en
meshmodell från fotogrammetrisk bildmatchning användas men en sådan modell har
begränsningar i möjlighet till separation till enstaka objekt, tilldelning av metadata eller
indelning i lager.
Modellering av GPR-data är mer krävande eftersom informationen är mer svårtolkad och
kräver god förståelse för objekt som kan befinna sig under markytan. GPR-data från
Strömstad tolkades av geofysiker. Mätningarna visar detektioner av förändringar i massa
under asfaltsytan. Från denna begränsande information går det inte att tolka egenskaper
eller objekttyper. De detekterade förändringarna exporteras till små punktmoln som
importeras till en modelleringsprogramvara, i detta fall 3ds Max, tillsammans med
laserdata, bilder och eventuella vektordata. Visualiseringen av alla data i tre dimensioner ger
geofysikern ett helt nytt intryck. Genom ett tätt samarbete mellan geofysiker och den som
skapar modellen kan tolkning och representation av GPR-data omvärderas och uppdateras
efterhand.
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Bild 4.2 Visualisering av alla dataset med modell, punktmoln och georadardetektioner. En värdefull
plattform för att kunna utforska och se samband mellan de olika dataseten.

I detta projekt baserades en stor del av tolkningen på VA-kartan, utan stöd av experter inom
området. Brunnar är placerade utifrån GPR-data i kombination med brunnslock synliga i
laserdata. Modellen utgår ifrån en tidigare fotogrammetrisk undersökning utförd av
TerraTec i Trondheim, där en kamera sänktes ner i brunnar för att kartlägga tillståndet.
Detta ger en realistisk representation men inte en exakt modellering av brunnarna i
projektområdet.
Rör och ledningsnät modellerades fram genom att leta efter sammanhang i radardata.
Genom att tolka flera observationer avgjordes om objekt var kontinuerliga eller distinkta.
Distinkta objekt modellerades som stenar under mark, men kan också vara annan
infrastruktur. Objekt som observerats flera gånger modellerades som rör eller ledningar,
eftersom det här är den mest sannolika objekttypen. VA-kartan var till stor hjälp när
radardata var svårtolkat.
Vid bortfall av detektioner modellerades objekt längre ner i marken eller vid sidan av
georadarspåret. VA-kartan visar att vatten, avlopp och dagvatten är sammanhängande och
kopplat till nedstigningsbrunnar. Därför modelleras dessa längre ner i marken för att
förklara bortfall i radardetektionen.
Asfaltens tjocklek beräknades på samma sätt som för Svinesundsbron och exporterades som
en rasterbild med egen färgpalett. Den övre ytan från georadardata ytbildades med TIN och
draperades med rasterbilden. Att tolka asfaltens tjocklek från enbart geometrier skulle vara
mycket svårt eftersom avståndet är mycket litet. Genom att lägga en illustrerande textur kan
betraktaren både se asfaltens tjocklek och anslagsytans terrängvariationer.

11

Bild 4.3 Utsnitt av modell med asfaltens tjocklek representerad med en färgkodad rasterbild draperad
på georadardata.

4.2.

Visualisering av modellen

Idag sneglar vi på spelindustrin för att få inspiration till effektiv visualisering av
tredimensionella miljöer. ”Serious gaming” är ett begrepp som beskriver interaktiva
upplevelser som inte är utvecklade för underhållning utan för utbildning och
kompetensutveckling. Digitala miljöer baserade på verkliga miljöer blir stadigt mer aktuella
i samband med virtuell verklighet (VR - virtual reality) och förstärkt verklighet (AR –
augmented reality).

Bild 4.4 Illustration av VR-användare som inspekterar modellen i en virtuell miljö.

Navigation i ett tredimensionellt rum på en tvådimensionell skärm kräver att användaren
har en förståelse för kamerarörelse med mus och tangentbord, vilket kan vara utfordrande
för personer med begränsad IT-vana eller olika funktionshinder. Med VR eller AR kan
användaren tränga in i en virtuell värld och ta direkt kontroll över kamera och objekt med
intuitiva kontroller som imiterar verklig interaktion. Det minimerar behovet av upplärning,
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gör det enklare att utforska virtuella miljöer och öppnar för samtidigt samarbete mellan
användare, oavsett var i världen de befinner sig.
En vektorbaserad modell ökar möjligheterna för visualisering och distribution av data.
Modellen kan exporteras eller konverteras till hundratals olika format som stöttas av allt
från traditionella GIS-programvaror till spelmotorer, webblösningar, mobilapplikationer
och Paint 3D som medföljer alla uppdaterade Windows 10-installationer. Den förhållandevis
låga datamängden öppnar för visualisering på mobiltelefoner och plattor med begränsad
kapacitet. De flesta användare är bekanta vid dessa typer av plattformar och modellen kan
enkelt utforskas genom navigation på skärmen.

4.3.

Möjligheter och vidare utveckling

Under arbetet med modellen identifierades många intressanta utvecklingsmöjligheter. 3Dmodellens innehåll kan kompletteras med ett otal kombinationer av objekt, analyser och
egenskaper, endast begränsat av behov och fantasi. Samarbete mellan olika fackområden
som el, VA, asfalt och bärlager kan stötta tolkningen och medför en långt säkrare
modellering för underliggande lager och objekt.

Bild 4.5 Objekt under mark, några är baserade på detektioner i georadardata, andra är modellerade
på antaganden baserade på kartor och logiska kopplingar.

Visualiseringen kan göras programvara som i likhet med datorspel tillåter avancerad
interaktivitet. TerraTec har tidigare arbetat med spelmotorn Unity som idag stöttar VR och
AR. Anpassningen till en sådan lösning skulle vara omfattande och kräver programmering
för att utveckla passande funktionalitet. Det skulle vara intressant att se hur en sådan
lösning skulle påverka användarens möjligheter till interaktion och informationsutbyte.
Visualiseringsprogramvara för punktmoln stöttar i regel flera former av 3D-data och
vektormodeller lämpar sig väl för visualisering tillsammans med punktmoln. I exempelvis
ArcGIS, Orbit3D och flera CAD-lösningar kan man visualisera alla data samtidigt. Detta ger
en god plattform för tolkning och ger förståelse för relativt komplicerade dataset.
Utmaningen ligger i att producera en modell som läses korrekt av flera olika
programvarulösningar. Traditionella 3D-format för visualisering utgår ofta från ett lokalt
koordinatsystem där objektet ligger nära origo. För att kunna kombinera dessa data med
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andra geografiska data i ett globalt koordinatsystem krävs att programvaran kan hantera
georeferering, automatisk eller genom kommunikation med användaren.
Med georeferering i ett känt koordinatsystem möjliggörs visualisering med AR i den verkliga
miljön. Det är också en förutsättning för maskinstyrning i anläggningsmaskiner, vilket ger
god förståelse vid anläggningsarbete och möjliggör att eventuella problem identifieras i ett
tidigt stadie. Med tvåvägskommunikation kan användare och koordinator kommunicera i
realtid. Uppdateringar av modellen kan skickas direkt till alla användare, vilket eliminerar
problem med gamla ritningar eller dubbelarbete. Genom en större användning av
funktioner i BIM och samordningsmodeller kommer sannolikt sådana lösningar samordnas
och påskyndas.
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5.

Diskussion och sammanfattning

Det finns många möjligheter att skapa en visualisering som beskriver sambandet mellan
konstruktioner och egenskaper över och under markytan. I denna rapport ser vi exempel på
både på färgat punkmoln och på generaliserad vektormodell. Punktmolnet har fördelen att
det är mycket detaljerat, vilket lämnar till betraktaren att tolka den viktiga informationen.
Nackdelen är att stora punktmoln är svåra att hantera för effektiv visualisering och
användningen begränsas till enskilda enheter och programvaror med mycket hög prestanda.
Eftersom förekomsten av punktmoln stadigt ökar kommer sannolikt standardisering och
möjligheterna till effektiv visualisering att förbättras. En generaliserad vektormodell har
nackdelen att den inte innehåller alla detaljer och de detaljer som lämnas ute vid
generaliseringen är förlorad för betraktaren. Fördelen är att möjligheterna till interaktion
och spridning av modellen är mycket stor. Datamängden är begränsad, hård- och mjukvaror
är optimerade för visualisering av texturerade vektormodeller och antalet plattformar som
kan användas är mycket stort, inklusive mobiler och plattor. Det finns också en stor fördel
med att kombinera vektormodeller och punktmoln vid en visualisering. Det ger en god
plattform för tolkning och ger förståelse för relativt komplicerade dataset och miljöer.
Vid en ökad användning av BIM och andra samordningsmodeller har behov av och
möjligheter till visualisering ökat. Vid etablering av en visualiseringmodell i ett verkligt
byggprojekt kan modellen uppdateras kontinuerligt, baserat mätningar från laserskanning,
georadar, bildmatchning, samordningsmodeller och fackspecifika modeller. Flera
alternativa lösningar kan modelleras och utvärderas av olika aktörer i en AR- eller VR-miljö.
Detta kan göras i en virtuell miljö där användarna kan kommunicera oavsett var de befinner
sig eller göras i den verkliga miljön på stället för projektet.
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