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Detta arbete har gjorts i samarbete med Rikspolisstyrelsen för att ta fram en metod för hur modern
medieteknik kan användas för att skapa en �virtuell brottsplats�. Syftet är att arbetet ska leda till ett
förslag till en metod som lämpar sig för att integrera i polisens brottsplatsundersökningar och rättsliga
processer, med beaktande av de speciella krav som ställs. 
Arbetet innehåller två huvuddelar där den första delens utgångspunkt är vad som går att göra med
utrustning och teknik som redan finns tillgänglig och den andra delen hur det skulle kunna utvecklas
vidare. Till första delen har ett förslag på en metod som kan användas för att utnyttja panoramatekniken,
tagits fram. Därför har det också genomförts utvärderingar och tester på befintliga programvaror för att
utröna vad som passar syftet bäst. För den andra delen togs en egen lösning fram och implementerades i
OpenGL/C++. Denna lösning baseras på laserskanningsdata. Resultatet av denna del är inte en färdig
metod som kan börja användas direkt utan mer ett exempel på hur panoramatekniken kan användas till
något mer än att bara visa hur en plats ser ut. För att knyta samman projektet med verkligheten har båda
dessa delar tillämpats på flera riktiga fall.
En slutsats som kan dras av arbetet är att visualiseringar av denna typ är väldigt användbara och till
fördel för utredare och åklagare. Det finns mycket kvar att undersöka men det är ingen tvekan om att
den här typen av teknik är användbar för detta syfte.

panorama, laserskanning, kriminalteknik, 3D-visualisering, Image Based Rendering
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i

Sammanfattning
Detta arbete har gjorts i samarbete med Rikspolisstyrelsen för att ta fram en metod för 
hur modern medieteknik kan användas för att skapa en ”virtuell brottsplats”. Syftet är 
att arbetet ska leda till ett förslag till en metod som lämpar sig för att integrera i polisens 
brottsplatsundersökningar och rättsliga processer, med beaktande av de speciella krav 
som ställs. 

Arbetet innehåller två huvuddelar där den första delens utgångspunkt är vad som går 
att göra med utrustning och teknik som redan finns tillgänglig och den andra delen hur 
det skulle kunna utvecklas vidare. Till första delen har ett förslag på en metod som kan 
användas för att utnyttja panoramatekniken tagits fram. Därför har det också genom-
förts utvärderingar och tester på befintliga programvaror för att utröna vad som passar 
syftet bäst. För den andra delen togs en egen lösning fram och implementerades i 
OpenGL/C++. Denna lösning baseras på laserskanningsdata. Resultatet av denna del är 
inte en färdig metod som kan börja användas direkt utan mer ett exempel på hur pano-
ramatekniken kan användas till något mer än att bara visa hur en plats ser ut. För att 
knyta samman projektet med verkligheten har båda dessa delar tillämpats på flera rikti-
ga fall.

En slutsats som kan dras av arbetet är att visualiseringar av denna typ är väldigt an-
vändbara och till fördel för utredare och åklagare. Det finns mycket kvar att undersöka 
men det är ingen tvekan om att den här typen av teknik är användbar för detta syfte.

Abstract
This thesis was done in cooperation with the Swedish Police to present a method for 
using modern media technology to create a “virtual crime scene”. The purpose is a pro-
posal for a method, convenient for the police’s work methods.

This project contains of two main parts; the first part is about using equipment and 
technology that is already available and the second part is about further developing the 
technology. For the first part we present a method for using panoramas for crime scene 
visualization. This method is based on evaluations and tests on existing software to find 
out which one is the most convenient for the project’s purpose. For the other part of 
the project, an own solution was developed and implemented in OpenGL/C++. This 
solution is based on laser scanning data and the result is not a complete method ready 
for using, but more like how the panorama technique can be used with more than just 
looking around. Booth these parts have been used in real cases for making the project 
more connected to the reality.

The conclusion is that visualizations of this kind are very useable for both investiga-
tors and prosecutors. There are much more to examine but there is no doubt that this 
kind of technology is usable for this purpose.
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Kapitel 1

Inledning

1.1  Bakgrund
För att presentera material från en brottsplatsundersökning använder rättsväsendet idag 
olika metoder. Traditionellt används papper och overhead och när datorer används som 
presentationshjälpmedel är Microsoft PowerPoint1 och MultiMedia Lab2 de vanligaste 
programmen. Rekonstruktioner med hjälp av videoinspelning från en brottsplats före-
kommer vid ett mindre antal rättegångar och då företrädesvis grövre brott, i övrigt an-
vänds stillbilder. Intresset från polisen att använda nya visualiseringstekniker för att 
presentera en brottsplats under en brottsutredning samt vid domstolsförhandlingar är 
mycket stort. Det har framförts önskemål från i första hand de tekniska rotlarna om 
möjligheten till nya metoder för att visualisera en brottsplats.

1.2 Syfte
Projektet syftar till att utforma, testa och utvärdera modern medieteknik för att skapa 
en ”virtuell brottsplats” som medger en större frihet och generalitet i visualiseringen än 
vad traditionella stillbilder kan ge. Arbetet ska leda till ett förslag till en metod som 
lämpar sig för att integrera i polisens brottsplatsundersökningar och rättsliga processer, 
med beaktande av de speciella krav som ställs. Ambitionen är att tillgängliggöra nya vi-
sualiseringstekniker åt polisen på ett sätt som gör att de smälter in i deras arbete på ett 
naturligt sätt. Användarvänlighet och enkelhet kommer därför att vara i fokus.

1.3 Målgrupp
Detta arbete är skrivet både för intressenter inom polisen och för andra medieteknik-
studerande. Därför förklaras de medieteknikrelaterade avsnitten relativt grundligt och 
som bilaga presenteras också en ordlista med vissa förkortningar och termer. De ord 
som förklaras i ordlistan markeras i texten med halvfet stil.

1 http://office.microsoft.com
2 http://www.multimedialab.se
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1.4 Avgränsningar
På grund av projektets begränsade budget har arbetet koncentrerats på de lösningar där 
inte extra eller dyr utrustning behövts. Vissa tekniker och områden har kunnat avslås 
under projektets gång då dessa ej lämpat sig för polisens arbetsmetoder, en bedömning 
som gjorts i samråd med vår handledare Jerker Jansson.

1.5 Metod
Det första som gjordes var en förstudie av ämnet genom artiklar och intervjuer. Därefter 
bestämdes att arbetet skulle innehålla två huvuddelar. Den ena delen där utgångspunk-
ten var utrustning och teknik som redan fanns tillgänglig och den andra delen hur den-
na teknik skulle kunna utvecklas vidare. I den första delen genomfördes utvärderingar 
och tester på befintliga programvaror. I den andra delen togs en egen lösning fram och 
implementerades i OpenGL/C++. För att knyta samman projektet med verkligheten 
har teorin tillämpats på flera riktiga fall.

1.6 Struktur
Kapitel 2 ger en bakgrund till hur det går till från att ett brott har begåtts till när fallet 
är utrett och ska tas upp i en domstol samt vem som gör vad på vägen dit. Därefter pre-
senteras i kapitel 3 teorin bakom olika visualiseringstekniker och kommersiella lösning-
ar för att utreda vad som passar för syftet i projektet. Sedan följer i kapitel 4 en grundlig 
genomgång och fördjupning av den valda tekniken, panoramatekniken, och hur den 
kan användas vid visualisering av brottsplatser. Program som krävs för att sätta samman 
bilder till panoraman samt olika lösningar för att sammanställa dessa panoraman till en 
komplett visualisering utvärderas därefter i kapitel 5. I kapitel 6 presenteras en egenut-
vecklad lösning där panoramatekniken kombineras med punktdata ifrån en laserskan-
ning. För att knyta samman de behandlade teknikerna presenteras också arbetet med 
verkliga fall i kapitel 7.

Arbetet avslutas med slutsatser och en diskussion kring problem och lösningar samt 
hur arbetsmetoder skulle förändras för berörda parter vid införande av denna teknik. 
Även förslag på vad fortsatt arbete skulle kunna leda till tas upp i denna del. I bilagorna 
presenteras en ordlista, tillvägagångssätt vid panoramaskapande, instruktioner för inte-
grering av visualiseringen i MultiMedia Lab, instruktioner för visning av MultiMedia 
Lab i Internet Explorer3, kommandon för den egenutvecklade applikationen samt ex-
empelkod från denna.

Kapitel 1 - Inledning

3 http://www.microsoft.com/ie
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Kapitel 2

Från brottsplats till domstol

Detta kapitel bygger på intervjuer med kriminaltekniker (Andberg et al, 2005) och ut-
redare (Sandin & Rudolfsson, 2005) på Västerorts polismästardistrikt samt med Jerker 
Jansson (Jansson, 2006) på Utvecklings- och strategienheten vid Rikspolisstyrelsen. 
Arbetssätt och utrustning avspeglar förhållandena vid Västerorts polismästardistrikt och 
kan därmed skilja sig från andra delar av Sverige. 

2.1 Kriminaltekniker
Först på plats är utrycknings-/ordningspolisen och vid brott såsom rån och grövre blir 
kriminalteknikerna kallade. För att säkra spår spärrar utryckningspolisen av brottsplat-
sen och förhör av personer på plats påbörjas. Detta blir till grund för var kriminaltekni-
kerna ska utföra den tekniska undersökningen. Vid mindre allvarliga brott gör den lo-
kala polisen en enklare brottsplatsundersökning. Den första fasen en tekniker går ige-
nom är dokumentation av platsen. Detta görs vanligtvis genom fotografering innan nå-
gonting har rörts. Idag används både digitala (Canon EOS 20D) och analoga kameror 
(Hasselblad). Hela brottsplatsundersökningen tar ungefär tre dagar, lite kortare tid om 
det är en plats utomhus, varav ungefär en timma läggs på fotodokumentation. Denna 
tid varierar naturligtvis beroende på hur mycket material som ska dokumenteras. 
Teknikern väljer ut de bilder som han anser vara av betydelse för utredningen och sätter 
text till bilderna i ett tekniskt protokoll. När materialet är bearbetat överlämnas det till 
utredarna.

2.2 Utredare
Utredaren analyserar och sätter samman materialet i ett förundersökningsprotokoll 
innehållande anmälan, förhör, det tekniska protokollet och övrig information om fallet. 
Materialet skickas sedan vidare till en utsedd åklagare.

2.3 Åklagare
Åklagaren får materialet som teknikerna och utredarna tagit fram för att sedan visa upp 
det under rättegången. En del åklagare använder sig inte av en datorstödd presenta-
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tionsteknik utan förlitar sig mer till papper och möjligtvis overhead. Andra åklagare har 
börjat använda datorn som hjälpmedel vid presentationer och använder då främst 
PowerPoint men fler börjar gå över till MultiMedia Lab. 

2.4 Den misstänkte
Den misstänkte får ta del av förundersökningen, men kan även ta del av det material 
som sållats bort (den så kallade ”slasken”). Alltså måste alla bilder som tas på en brotts-
plats eller i en utredning bevaras även om de inte används i förundersökningsprotokol-
let. Kriminaltekniker och utredare får gallra bland bilderna, men detta undviks ofta för 
att inte de bilder som saknas ska bli ifrågasatta.

Kapitel 2 - Från brottsplats till domstol
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Kapitel 3

Visualiseringstekniker

3.1 Hur visualiseras brottsplatser idag?
För att visualisera en brottsplats används idag i de allra flesta fall stillbilder i kombina-
tion med skrivet material. Det förekommer även videorekonstruktioner och i sällsynta 
fall 3D-modeller (Chevalier, 2005).

3.2 Moderna visualiseringstekniker
I och med att datorer har blivit mer och mer kraftfulla har nya tekniker för att visuali-
sera vår omgivning dykt upp. Inte minst märks detta inom filmindustrin, där storfilmer 
som Sagan om ringen och Harry Potter har utnyttjat dagens teknik till det yttersta för att 
visualisera världar som bara finns i vår fantasi med en häpnadsväckande realism. Andra 
områden där dessa tekniker används är till exempel inom medicin och arkitektur. 

I följande avsnitt presenteras några av de moderna visualiseringstekniker som vi tror 
kan vara användbara för att visualisera en brottsplats i det här projektet.  

3.2.1 Panoraman
Panoramatekniken är i de här sammanhangen en relativt enkel teknik som bygger på att 
tvådimensionella bilder mappas på enkla tredimensionella objekt (kub, sfär eller cylin-
der). En virtuell kamera placeras sedan inuti detta objekt och användaren kan rotera 
kameran för att se sig omkring i scenen. Mer om panoraman tas upp i kapitel 4.

3.2.2 3D-modellering
Ett sätt att skapa en scen av en plats eller lokal är att bygga upp den för hand med hjälp 
av 3D-modelleringsprogram. Detta görs ifrån grunden genom att definiera mått och 
storlek på varje föremål i scenen. För att få de 3D-modeller som byggs att se verklig-
hetstrogna ut sätts material eller texturer på dessa (Watt, 2000, kapitel 8). Ska en verk-
lig scen återskapas i 3D är en god idé att på de skapade modellerna mappa på verkliga 
texturer, det vill säga foton tagna i den riktiga miljön. För att scenen sedan ska se verk-
lighetstrogen ut har också ljussättningen stor betydelse. Modelleringsprocessen är ex-
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tremt tidskrävande för att skapa en realistisk modell som också är användbar (Howard 
et al, 2000).

3.2.3 Image Based Modeling
Image Based Modeling (IBM) är en modelleringsmetod där utgångspunkten är tvådi-
mensionella bilder. Tekniken går ut på att fotografera scenen som ska modelleras ifrån 
olika vinklar och perspektiv. Genom att sedan samma punkter och linjer som förekom-
mer i olika bilder går det att rekonstruera en 3D-modell ifrån dessa (Debevec et al, 
1996). Modellering utifrån bilder och dess tillämpning på brottsplatsvisualiseringar har 
Howard och Gibson avhandlat i artikeln Interactive Reconstruction of Virtual 
Environments from Photographs, with Application to Scene of Crime Analysis (Howard & 
Gibson, 2000).

3.2.4 Laserskanning
Istället för att modellera upp en plats för hand eller genom bilder kan en laserskanner 
användas för att erhålla information om en plats geometri. Denna information fås i 
form av punktdata, där varje punkt beskriver en position i rummet som laserstrålen har 
reflekterats av (det vill säga ett objekt av något slag). Denna information kan i sin tur 
användas till att skapa en 3D-modell genom att exempelvis omvandla punkterna till 
trianglar och sedan sätta samman dessa till ett nät som täcker hela scenen. Stegen från 
punktdata till en användbar 3D-modell innefattas av många beräkningar och förenk-
lingar på en väldigt stor datamängd, vilket gör metoden komplicerad (Kobbelt & 
Botsch, 2000).

3.3 Kommersiella system

3.3.1 PanoScan
PanoScan (PanoScan, 2006) erbjuder ett automatiskt 
system för att ta högupplösta panoramabilder. 
Systemet består av en roterande digitalkamera i mel-
lanformatet med utbytbart objektiv (Mamiya-fatt-
ning) som är monterad på ett stativ och styrs av en 
datormodul, se figur 3.1. Systemet levererar panora-
mabilder med 360 graders horisontell bildvinkel och 
upp till 180 graders vertikal bildvinkel (beroende på 
vilket objektiv som används) utan skarvar. Högsta 
horisontella upplösning är 65 000 pixlar och högsta 
vertikala upplösning är 9 000 pixlar. I och med att 
förhållandet mellan bredd och höjd är 2:1 för ett 
sfäriskt panorama blir alltså högsta upplösningen för 
ett sådant 18 000 × 9 000 pixlar. Ljuskänsligheten 
(ISO-talet) sträcker sig mellan 200 - 3200. Det dy-
namiska omfånget motsvarar 12 bländarsteg, det 
finns även en funktion för att ta flera exponeringar 
som senare kan kombineras för större omfång (se ka-
pitel 4.9.1). Systemet klarar att fånga ett komplett 
sfäriskt panorama på 54 sekunder. Kostnaden för ett 

Figur 3.1 PanoScan MK-3

Bildkälla: www.panoscan.com

Kapitel 3 - Visualiseringstekniker
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komplett system med fi sheyeobjektiv ligger på cirka 35 000 dollar.
PanoScan erbjuder även en funktion för att mäta avstånd i panoraman. Den fungerar 

genom att två olika panoraman tas från olika höjd och eftersom systemet vet varifrån 
bilderna är tagna kan det räkna ut avståndet till alla punkter i bilden. Noggrannheten är 
på millimeternivå inom en radie av sex meter. Det ska även gå att exportera avståndsda-
ta för att använda i 3D-program, men den funktionen visas det inga exempel på vilket 
gör det svårt att avgöra hur användbar den är.

Enligt specifi kationen är en fördel med detta sys-
tem att det ger högupplösta panoraman utan något 
manuellt arbete med att sätta ihop bilderna. Kameran 
och optiken är av hög kvalitet vilket ger skarpa bilder 
även under dåliga ljusförhållanden. Funktionen att ta   
bilder med olika exponering gör det möjligt att skapa 
HDR-bilder, vilket dock kräver ett separat program 
(till exempel HDRShop4 eller Photoshop5). Systemet 
är robust och väl anpassat till att användas i fält.

3.3.2 SpheroCam
SpheroCam (Spheron, 2006) är ett liknande system 
som PanoScan. Principen är densamma med en rote-
rande kamera som tar automatiska panoraman (fi gur 
3.2). Det fi nns dock några saker som skiljer systemen 
åt. Först och främst är det byggt kring ett 35-milli-
meterssystem med Nikons objektivfattning till skill-
nad från PanoScan som bygger på mellanformatet 
med objektivfattning som passar Mamiya. Detta 
medför att SpheroCam är billigare (cirka 20 000 
euro) samt att objektiven är billigare, detta på bekost-
nad av en något lägre upplösning (12 000 × 6 000 
pixlar för ett fullt sfäriskt panorama), sämre ljuskäns-
lighet (ISO 200 - 1600) samt ett mindre dynamiskt 
omfång. Det senare kompenseras dock av en funk-
tion som automatiskt tar fl era exponeringar och sät-
ter samman dessa till en HDR-bild utan behov av 
tredjepartsprogram.

3.3.3 DeltaSphere
DeltaSphere (3rdtechs, 2006) är ett system som byg-
ger på en laserskanner och en digitalkamera (fi gur 
3.3). Laserskannern mäter avståndet till varje punkt 
som refl ekteras av laserstrålen och digitalkameran ger 
färginformation i form av texturer. Punktdatan från 
laserskannern görs om till en polygonmodell och tex-
turerna mappas sedan på denna modell. Resultatet 
blir en fotorealistisk 3D-modell som användaren fritt 
kan navigera runt i samt mäta avstånd. Det fi nns 
även möjlighet att kombinera fl era skanningar för att 
skapa en komplett modell av större område. 

Kapitel 3 - Visualiseringstekniker

Figur 3.2 SpheroCam HDR

Bildkälla: www.spheron.com

Figur 3.3 DeltaSphere 3000

Bildkälla: www.deltasphere.com

4 http://www.hdrshop.com
5 http://www.adobe.com/photoshop
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DeltaSphere har en horisontell bildvinkel på 360 grader och en vertikal bildvinkel på 
145 grader. En komplett skanning tar cirka 12 minuter och noggrannheten är 7 milli-
meter. Skannern är kopplad till en bärbar pc och styrs via ett användargränssnitt på 
denna. Hela systemet väger cirka 10 kilo. Den största begränsningen med DeltaSphere 
är systemets räckvidd som är 0,3 - 12 meter. Detta gör att den endast går att använda 
inomhus i mindre rum samt till specifika detaljer i utomhusscener. Priset för ett kom-
plett system är cirka 40 000 dollar. 

3.4 Vad passar till Polisen?
På grund av projektets begränsade budget har inte de kommersiella systemen kunnat 
utvärderas i den här rapporten. Dessa system har dock många fördelar vilka i nuläget 
bara kan utvärderas efter deras produktspecifikationer. Genom PanoScan erhålls pano-
raman av absolut högsta kvalitet men priset är också högt. För att jämföra med 
SpheroCam skulle det behövas en hel del tester för att utröna vilken av dessa två pro-
dukter som är mest lämpad för brottsplatsvisualisering. SpheroCam erbjuder ett mer 
komplett system med tillhörande programvaror till ett betydligt lägre pris medan 
PanoScan erbjuder högre bildkvalitet samt låter slutanvändaren avgöra vilka program 
som ska användas. Funktionsmässigt skiljer de sig inte nämnvärt och båda två skulle 
fungera bra för att ta automatiska panoraman under besvärliga förhållanden. Gällande 
DeltaSphere finns det emellertid få exempel som visar hur bra 3D-modellerna blir och 
utan en noggrannare undersökning av systemets kapacitet är det svårt att avgöra den 
praktiska nyttan av det. På papperet verkar det dock lovande. Jämfört med PanoScan 
och SpheroCam har DeltaSphere en stor fördel i möjligheten att fritt kunna förflytta sig 
runt i scenen. Detta kan till exempel användas för att ta reda på vad en person skulle 
kunna ha sett från vilken punkt som helst eller titta på ett rum från vinklar som är svåra 
att komma åt med en traditionell kamera. Det ger även möjligheten att i efterhand läg-
ga in egna modeller på till exempel personer som rör sig, skottbanor och blodstänk för 
att nämna några.

Vid en diskussion med Jerker Jansson och hans kollegor gicks det igenom vilka olika 
tekniker som skulle kunna gå att använda till brottsplatsvisualisering. Gällande att mo-
dellera en plats i 3D för hand ansågs det vara alltför mycket arbete för att användas i det 
allmänna fallet som syftet var. Den teknik som idag finns tillgänglig för IBM är för 
tidskrävande och enligt våra erfarenheter inte tillräckligt bra. Däremot ansågs panora-
matekniken vara betydligt mer användbar. Tekniken är relativt enkel och har funnits i 
ett antal år. Eftersom en kriminaltekniker på en brottsplats alltid har tillgång till en di-
gitalkamera är steget inte långt att med hjälp av ett stativ fotografera enligt panorama-
teknikens alla regler. Det enda som ytterligare behöver införskaffas är sedan ett program 
att skapa själva panoramat i samt ett program att visa upp det i. 

Tekniken att bygga upp en 3D-scen med hjälp av punktdata ifrån en laserskanner är 
idag komplicerad och själva laserskannern är dyr i inköp. Genom att FOI kunde bistå 
med en laserskanner togs även den in i diskussionen för hur en visualisering av en 
brottsplats kunde genomföras. Genom mätvärden från en laserskanner öppnas möjlig-
heter att erhålla mer information från en brottsplats.

Kapitel 3 - Visualiseringstekniker
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Kapitel 4

Panoraman

4.1 Historik
Ordet panorama, från grekiskans pan (all) horama (vy), myntades av den skotske konst-
nären Robert Barker 1792 för att beskriva hans målningar av Edinburgh som visades på 
en cylindrisk yta (Wikipedia, 2006). Idag har ordet panorama fått en mer allmän bety-
delse och syftar helt enkelt på en bild med ett bred bildvinkel (hur brett finns det ingen 
exakt definition på, men en riktlinje kan vara bredare än det mänskliga synfältet). 

Panoramisk fotografering (fotografering som resulterar i en panoramisk bild) har 
funnits så länge som fotografering har funnits, men det är först på senare tid som det 
har fått sitt verkliga genombrott i och med att digitalkameror och datorer har blivit all-
mänt tillgängliga. Anledningen till att detta genombrott inte kommit tidigare beror 
främst på svårigheten med att sätta samman flera bilder till en enda stor bild i och med 
att perspektivet ändras när kameran vrids. Det gör det omöjligt att hitta en exakt match-
ning mellan bilderna utan någon form av manipulering. Detta kan idag göras av speci-
ella datorprogram vilket i kombination med en digitalkamera gör processen relativt 
snabb och enkel. Även presentationen av den hopsatta bilden underlättas av tillgången 
till en dator. Till skillnad från Robert Barker behöver dagens panoramaskapare inte 
måla av sitt verk på en stor cylinder utan detta sker istället i en dator som räknar fram 
en korrekt bild utifrån användarens perspektiv.

4.2 Definition
Med panoraman i den här rapporten menas en bild med en horisontell bildvinkel på 
360 grader (det vill säga ett helt varv) som mappas på en cylinder, sfär eller kub för att 
skapa en illusion av att betraktaren befinner sig mitt i bilden. Vi begränsar oss här till 
panoraman som är gjorda för att visas på en datorskärm eller projektor.

4.3 Varför panoraman?
Datorbaserade panoraman är en del av den teknik som kallas Virtual Reality (populärt 
förkortat VR), på svenska virtuell verklighet. Detta handlar som namnet antyder om att 
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försöka återskapa en del av verkligheten i en dator och presentera denna för användaren 
på ett så övertygande sätt som möjligt. Panoraman är i detta sammanhang en relativt 
enkel teknik som dessutom går att presentera på en vanlig standard-PC, till skillnad 
från andra lösningar som kräver specialbyggda VR-teatrar och superdatorer.

Genom att använda sig av panoraman kan användaren placeras mitt i en bild och på 
detta vis få en bättre överblick över till exempel en brottsplats än genom att titta på tra-
ditionella stillbilder från platsen. Hur övertygad användare blir av denna virtuella åters-
kapning beror på hur stor del av synfältet som bilden täcker samt på hur bra samman-
satt bilden är. 

4.4 Utrustning
Utgångspunkten i den här rapporten är panoraman skapade från stillbilder tagna med 
någon typ av kamera (det går lika bra att skapa panoraman från till exempel datorgene-
rerade bilder, men detta tas inte upp här). Hur många bilder som krävs beror på hur 
stor bildvinkel som önskas i det färdiga panoramat och vilken teknik som används för 
att samla in bilderna. I detta avsnitt presenteras den utrustning som krävs för de olika 
tekniker som presenteras kapitel 4.5.1.

4.4.1 Stativ
Grundförutsättningen för att skapa ett bra och korrekt panorama är ett ordentligt sta-
tiv. Förutom att stativet måste vara stadigt krävs också att ett vattenpass eller dylikt går 
att använda, eller är inbyggt, för att både stativet och kameran ska stå horisontellt. Det 
är även bra om stativet har en gradering för rotationen för att rätt antal bilder ska kunna 
tas med lika mycket överlapp mellan varje bild. Eftersom bilder som tas i landskapläge  
(liggande kamera) är bredare på bredden än höjden, kan ibland porträttläge (stående 
kamera) vara att föredra. På detta vis erhålls mer information på höjden men det gör 
också att fler bilder behöver tas. För att kunna ta bilder i porträttläge är det därför bra 
om stativet ger den möjligheten.

4.4.2 Panoramahuvud
Ett problem som uppstår när en kamera används direkt på ett stativ är att strålarna som 
gått igenom objektivet på kameran inte fokuseras i samma punkt som stativets rotation 
sker i. Vad som händer är att det, när två bilder tas på samma motiv från olika synvink-
lar, uppstår ett parallaxfel där saker som är nära kameran ser ut att röra på sig i förhål-

Figur 4.2 Nodpunkten (röd 
punkt) sammanfaller med 
rotationspunkten (streckad cirkel).

Figur 4.1 Nodpunkten (röd punkt) 
sammanfaller inte med rotationspunkten 
(streckad cirkel).

Kapitel 4 - Panoraman



11

Visualisering av brottsplatser

lande till bakgrunden (se figur 4.1). Ett sätt att lösa problemet är att använda sig av ett 
så kallat panoramahuvud där möjligheten finns att justera kameran så att fokuserings-
punkten, nodpunkten, hamnar i samma ledd som rotationen på stativet (se figur 4.2). 
Detta går även utmärkt att göra vid fotografering i porträttläge då ett panoramahuvud 
gör att kamera går att justera i alla ledder.

Eftersom ett panoramahuvud, precis som namnet antyder, är anpassad för panora-
mafotografering finns också en klickfunktion som indikerar när fotot ska tas, givet hur 
många kort som behövs för att täcka 360 grader. Genom att använda ett panoramahu-
vud är det också, genom de inbyggda vattenpassen, lättare att ta alla bilder på samma 
horisontella plan. Detta underlättar betydligt vid ihopmatchningen av bilderna.

4.4.3 Kamera
Oavsett vilken teknik som används krävs det en kamera för att ta bilderna med. Här 
kan vi skilja på några olika typer av kameror, först och främst mellan analoga och digi-
tala kameror. Analoga kameror kan användas för att skapa panoraman om bilderna först 
framkallas och sedan skannas in i en dator. Detta kräver dock två extra steg jämfört med 
att använda en digital kamera och då enkelhet och smidighet står i fokus koncentreras 
den här rapporten fortsättningsvis på digitala kameror.

Vidare kan vi skilja på digitala systemkameror och digitala kompaktkameror. Utifrån 
det här projektets perspektiv är en viktig skillnad att en digital systemkamera normalt 
är betydligt ljuskänsligare, vilket underlättar betydligt vid fotografering under dåliga 
ljusförhållanden. Till en digital systemkamera finns också möjligheten att byta objektiv 
för att exempelvis få bredare bildvinkel. En annan fördel med en digital systemkamera 
är att det finns större möjligheter att kunna påverka resultatet genom manuella inställ-
ningar för exempelvis bländare och slutare. Genom dessa inställningar kan exponering-
en låsas vid ett visst ljusförhållande för att undvika att automatiken anpassar ljusinsläp-
pet. Automatiken i kameran försöker kompensera ett alltför ljust motiv med kortare 
slutartid eller mindre bländare och vice versa vid ett alltför mörkt motiv. Detta leder till 
att bilder som tas i en omgivning med olika ljus inte kommer att få samma exponering 
och kommer därför inte heller matcha ihop lika bra med varandra. När exponeringen 
justeras manuellt fås istället samma ljusinsläpp på alla bilder. Mer avancerade kompakt-
kameror har också möjligheten att ställa in exponeringen manuellt. Till kompaktkame-
rans fördel kan nämnas dess mindre storlek och vikt vilket gör den lättare att ta med sig 
samt möjligheten att ansluta en så kallad fisheyekonverter (mer om detta i kapitel 
4.4.4.2).

4.4.4 Objektiv
Objektivet är väldigt viktigt vid panoramafotografering eftersom det är det som avgör 
hur stor vertikal bildvinkel det slutgiltiga panoramat kommer att få samt hur många 
bilder som krävs för att uppnå en horisontell bildvinkel på 360 grader. 

Det finns två olika typer av objektiv som är intressanta i det här sammanhanget; vid-
vinkelobjektiv och fisheyeobjektiv. 

4.4.4.1 Vidvinkelobjektiv
Med vidvinkelobjektiv menas ett objektiv med kortare brännvidd än 45 millimeter (i 
35-millimetersformatet) (Lindberg & Åberg, 2004, s. 49). Något att tänka på när det 
gäller vidvinkelobjektiv i kombination med digitala systemkameror med mindre CCD-
sensor än fullformat (36 × 24 millimeter) är den så kallade brännviddsförlängningen. 

Kapitel 4 - Panoraman
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För Canon EOS 20D är den 1,6 vilket innebär att bildvinkeln från ett 10 millimeters-
objektiv motsvarar den från ett 16-millimetersobjektiv (10 × 1,6 = 16). Detta är en 
nackdel vid panoramafotograferingen eftersom det innebär att det slutgiltiga panoramat 
får en mindre vertikal bildvinkel. Speciellt märks detta i trånga utrymmen där det är 
extra viktigt med bra vidvinkel. 

4.4.4.2 Fisheyeobjektiv
Fisheyeobjektiv är en extrem variant av vidvinkelobjektiv med en bildvinkel upp till 
180 grader. Skillnaden mellan ett fisheyeobjektiv och ett vanligt objektiv är att raka lin-
jer i verkligheten blir böjda i bilden om den är tagen med fisheye medan raka linjer i 
verkligheten blir raka också i bilden om den är tagen med att vanligt objektiv (Atkins, 
2006). 

Det finns två varianter av fisheyeobjektiv; circular frame fisheye och full frame fisheye. 
Bilder tagna med circular frame fisheye blir helt runda och bildvinkeln blir 180 grader 
både vertikalt och horisontellt (figur 4.3). Detta innebär att det räcker med endast två 
bilder för att skapa ett komplett panorama, även om tre bilder är att föredra då kvalitén 
i kanterna av bilden blir sämre än i mitten. Även här gäller det att tänka på brännvidds-
förlängningen. För circular frame fisheye innebär den att bilden inte blir helt rund utan 
beskärs i kanterna. Detta innebär att det behövs fler bilder för att få ihop ett komplett 
panorama. Till mer avancerade digitala kompaktkameror finns det en möjlighet att an-
sluta en så kallad fisheyekonverter och på så sätt få riktiga fisheyebilder. 

Den andra varianten, full frame fisheye, levererar rektangulära bilder med en diago-
nal bildvinkel på 180 grader (figur 4.4). Detta innebär att det krävs minst fyra bilder 
för ett komplett panorama. 

Kapitel 4 - Panoraman

Figur 4.3 Circular frame fisheye Bildkälla: www.easypano.com

Figur 4.4 Full frame fisheye. Bildkälla: www.easypano.com
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4.5 Tillvägagångssätt
Oavsett vilken utrustning som används är tillvägagångssättet i princip detsamma och 
kan delas upp i tre delar, se figur 4.5.

Mappning

Insamling

Ihopsättning

Figur 4.5 Principen för hur ett panorama skapas.

Kapitel 4 - Panoraman
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4.5.1 Insamling av bilder
Det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningarna för hur bilderna som ligger 
till grund för panoramaskapandet kan samlas in. Här följer några av de vanligaste och 
mest beprövade metoderna.

4.5.1.1 Vidvinkelobjektiv 
Det vanligaste och mest lättillgängliga sättet är att ta bilder med ett vidvinkelobjektiv, 
antingen med en digital systemkamera eller med en digital kompaktkamera. Rent prak-
tiskt går det till så att kameran placeras på ett stativ och användaren tar en bild, roterar 
kameran ett visst antal grader beroende på hur många bilder som krävs för att täcka ett 
varv (se tabell 4.1), tar en ny bild och så vidare tills ett helt varv har uppnåtts. Om stati-
vet tillåter, tas bilderna med fördel i porträttläget för att öka den vertikala bildvinkeln. 

Detta är den metod som ger bäst resultat med minst extra utrustning och med pro-
jektets begränsade budget blir det därför den metod som huvudfokus läggs på. Det 
finns även gott om program som kan användas för att sätta ihop bilderna till ett pano-
rama. Genom att flera bilder sätt ihop till en stor, erhålls en överlägsen upplösning ef-
tersom varje bild med b × h-pixlars upplösning multipliceras med antalet bilder som 
används, minus ett visst överlapp mellan varje bild.

En nackdel är att det krävs ett bra stativ och mycket noggrannhet för att undvika 
alltför mycket efterbearbetning vid sammanfogning av bilderna. Förutom ett bra stativ 
kan resultatet förbättras betydligt om ett panoramahuvud används (se kapitel 4.4.2). 
En annan nackdel är att det är väldigt svårt att skapa ett panorama med 180 graders 
vertikal bildvinkel med denna metod.  

Brännvidd (35 mm)
Landskapsläge Porträttläge
Antal bilder VFOV (max) Antal bilder VFOV (max)

10 mm 6 100,4 7 121,9
16 mm 7 73,7 10 96,7
24 mm 10 53,1 14 73,7
35 mm 13 37.9 19 54,4
50 mm 18 27,0 27 39,6

 

4.5.1.2 Fisheyeobjektiv
Ett annat sätt att samla in bilder med är att använda ett fisheyeobjektiv för att ta bilder-
na. Tillvägagångssättet är i princip detsamma som ovan beskrivna metod med vidvin-
kelobjektiv, skillnaden ligger i hur många bilder som behöver tas för att täcka ett varv.

Den stora fördelen med den här metoden är att det resulterande panoramat får en 
vertikal bildvinkel på 180 grader, det vill säga en komplett sfär som täcker allting som 
finns i scenen. Eftersom det krävs ett färre antal bilder jämfört med vidvinkelobjektiv 
blir hopsättningsprocessen enklare och snabbare. Dock finns det färre program som 
klarar att sätta ihop fisheyebilder (på grund av upphovsrättsliga skäl). Att det krävs färre 
antal bilder är också en fördel om scenen som ska avbildas innehåller rörliga motiv.

Nackdelen med den här metoden är upplösningen. Det krävs i regel två eller tre bil-

Tabell 4.1 Antalet bilder som krävs för att skapa ett 360-graders panorama med hjälp av 
vidvinkelobjektiv vid olika brännvidder (med 50% överlapp). VFOV (max) anger den terotiska 
maximala vertikala bildvinkel.

Kapitel 4 - Panoraman
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der för ett komplett panorama och med överlapp blir upplösningen på hela panoramat 
betydligt lägre än vidvinkelmetoden som utgår från sex bilder och uppåt. Ett annat 
problem med att ha så få bilder uppstår vid fotografering utomhus vid soligt väder. 
Reflektionerna från solen blir då synlig i minst en bild och om denna bild är en tredje-
del av hela panoramat blir det väldigt störande.

Fisheyeobjektivet ställer högre krav på en noggrann inställning av stativ och panora-
mahuvud i och med att det förvränger bilden i en högre grad än vad vidvinkelobjektivet 
gör. Hamnar kameran då lite snett i någon led får detta stora konsekvenser för den re-
sulterande bilden.

Eftersom inte något fisheyeobjektiv har funnits tillgängligt för detta projekt har den-
na metod inte heller kunnat utvärderas.

4.5.1.3 Spegelsfär
Genom att ta ett (eller flera) kort med en kamera på en spegelsfär (ett klot med reflekte-
rande egenskaper) fås information från allting som reflekteras av sfären, det vill säga 
360 grader runt om den punkt sfären är placerad. En fördel med denna teknik är att det 
snabbt och enkelt går att få 360 graders bildinformation från en och samma tidpunkt. 
Det innebär att även objekt som har någon slags rörelse kan fångas utan större artefak-
ter. En annan fördel är just det faktum att en enda bild har all information om scenen 
istället för att flera delbilder behöver matchas ihop för att bilda en hel bild. En nackdel 
med tekniken är upplösningen. En bild tagen med en digitalkamera har ett visst antal 
pixlar till förfogande och när en spegelsfär används, ska samma antal pixlar täcka ett så 
stort område som 360 grader vilket leder till alltför låg upplösning. En annan nackdel 
är mer distorsioner där raka linjer framstår som böjda vilket ger ett konstigt intryck.

Inte heller denna teknik har kunnat utvärderas i brist på utrustning. 

4.5.1.4 Roterande kamera
För att göra panoramafotograferingen enkel och snabb finns även färdiga automatiska 
system som tar korten genom en roterande kamera och sedan automatiskt sätter dem 
samman till ett panorama. Mer information om dessa finns i kapitel 3.3 .

4.5.2 Hopsättning av bilder
När alla bilder som behövs är insamlade måste de sättas samman. Denna process sker i 
en dator med speciell programvara. Principen bakom de flesta program är att hitta ge-
mensamma punkter i de olika bilderna och sedan försöka hitta ett sätt att sammanfoga 
dem så att dessa punkter kommer på samma plats.

Det finns några olika varianter av program som är olika bra på olika saker. Dels finns 
det program som sköter hela processen automatiskt, vilket naturligtvis är att föredra om 
resultatet blir bra. Sedan finns det program som tillåter användaren att manuellt gå in 
och ändra på parametrar för att få ett optimalt resultat. De flesta program använder sig 
av EXIF-datan från kameran för att exempelvis få fram vilken brännvidd som använts 
och kan då räkna ut vilken bildvinkel det slutgiltiga panoramat ska ha. För en utvärde-
ring av programvaror se kapitel 5.

4.5.3 Mappning
Människan ser världen i tre dimensioner medan ett foto som ska representera världen 
endast består av två dimensioner. För bilder med en bildvinkel som ligger i närheten av 
hur vi människor ser omgivningen är detta inget problem. Bilden ser ut som verklighe-
ten. Men när flera bilder fogas samman och bildvinkeln ökar upp till 360 grader upp-

Kapitel 4 - Panoraman
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står ett problem. All information från omgivningen som människan ser när hon tittar 
runt omkring sig ska visas i en bild. Ett exempel på liknande problem är när en jordglob 
ska göras om till en kartbild som ska tryckas i en bok. Om panoramat ska presenteras i 
en dator går detta att lösa genom att bilden mappas på ett tredimensionellt objekt där 
en person antas befinna sig i centrum. Beroende på vilket tredimensionellt objekt som 
bilden ska mappas på, behövs rätt mappningsmetod. De vanligaste panoramamapp-
ningarna är sfärisk, cylindrisk och kubisk mappning (Chen, 1995).

4.5.3.1 Sfärisk mappning
Sfärisk mappning kan förenklat beskrivas med följande exempel där världen antas bestå 
av en sfär. En person står på en position (x,y,z) i en tredimensionell värld och ser omgiv-
ningen omkring sig i form av ljusstrålar. Personen är omsluten av en sfär och alla strålar 
som går mot personens position kan beskrivas som sfäriska koordinater, { och i (se fi-
gur 4.6).  

Genom sfärisk mappning omvandlas de tredimensionella koordinaterna från världen 
till tvådimensionella sfäriska koordinater. Resultatet blir en tvådimensionell bild (u,v) 
och för att kunna visa detta panorama projiceras det på en sfär där beskådaren på sam-
ma sätt antas befinna sig i origo. Matematiskt mappas koordinaterna från världen, 
(x,y,z), till tvådimensionella sfäriska koordinater, ({,i), genom följande två ekvationer 
(Szeliski & Shum, 1997):
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{

Figur 4.6 Sfäriska koordinater.
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4.5.3.2 Cylindrisk mappning
På samma sätt som med sfäriska mappning kan samma exempel användas med skillna-
den att personen istället befinner sig i en cylinder. Istället för att använda sfäriska koor-
dinater som beskrivs av två vinklar, används cylindriska koordinater som beskrivs med 
en vinkel i och en höjd v (se figur 4.7). 

Den resulterande bilden projiceras sedan på en cylinder. Med matematiska formler 
beskrivs de tvådimensionella cylindriska koordinaterna genom följande ekvationer 
(Szeliski & Shum, 1997):

4.5.3.3 Kubisk mappning
Kubisk mappning fungerar på samma sätt som tidigare nämnda metoder fast med skill-
naden att personen står i centrum av en kub. Omgivningen runt kuben mappas därefter 
till sex kvadratiska sidor. 

4.5.4 När används de olika mappningarna?
I praktiken används cylindrisk mappning om den vertikala bildvinkeln är mindre än 
110 grader. Är den större blir ett cylindriskt panorama väldigt utdraget upptill och ned-
till.

Är den vertikala bildvinkeln 180 grader finns två mappningsalternativ, sfärisk eller 
kubisk. Generellt sett ger kubisk mindre distorsion och ett mer naturligt panorama.

 Om den är större än 110 grader, men mindre än 180 blir det lite krångligare. Både 
sfärisk och kubisk mappning kräver bilder i förhållandet 2:1, det vill säga bredden måste 
vara dubbla höjden. Är den vertikala bildvinkeln mindre än 180 grader stämmer inte 
förhållandet 2:1. Lösningen på detta problem är att lägga till så många pixlar till bilden 
att förhållandet blir 2:1 och sedan begränsa den vertikala bildvinkeln i panoramavisa-
ren.

θ

Z

Y

X

r

v

Figur 4.7 Cylindriska koordinater.
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4.8 Presentation
För att visa upp det färdiga panoramat krävs som tidigare nämnts en dator samt någon 
form av presentationsprogram. Även här finns det några olika alternativ, var och en med 
sina för- och nackdelar. I följande avsnitt presenteras de vanligast förekommande.

4.8.1 QuickTime VR
QuickTime VR är som namnet antyder en del av QuickTime-standarden och togs fram 
av Apple 1994 (Chen, 1995). Formatet har blivit lite av en standard för panoramavis-
ning på Internet. Det enda som krävs är en webbläsare med en QuickTime-plugin 
(finns som standard på de flesta moderna webbläsare). Tekniken tillåter cylindrisk eller 
kubisk mappning och det går att länka samman flera panoraman via så kallade hotspots 
(klickbar yta i ett panorama). Möjligheten finns även att lägga in detaljbilder via 
hotspots. QuickTime-panoraman kan integreras i en webbsida och köras direkt över 
Internet alternativt köras lokalt på datorn från hårddisk, CD, DVD, USB-minne etce-
tera.

Fördelen med QuickTime VR är att det går att visa upp relativt högupplösta bilder 
på de flesta datorer, även på lite äldre med sämre prestanda. 

Nackdelen är att det är ett låst format som är svårt att vidareutveckla med nya funk-
tioner. Till exempel saknas möjlighet att lägga in en översiktskarta och på den se var det 
panorama som för tillfället visas är beläget.

4.8.2 Java
Ett annat vanligt alternativ på webben är Java-baserade panoramavisare. Dessa finns i 
en rad olika varianter, men funktions- och prestandamässigt är de snarlika. Tekniskt sett 
finns det samma möjligheter som med QuickTime VR, dessutom går det att lägga in 
översiktskartor. Liksom QuickTime går de att visa i en vanlig webbläsare, antingen via 
Internet eller lokalt på hårddisken. 

Fördelen med Java är att det är plattformsoberoende och att det har ett bra stöd i alla 
moderna operativsystem och webbläsare. Vidare går det att skräddarsy efter använda-
rens behov i större utsträckning än QuickTime VR.

Den största nackdelen är prestandan vid höga upplösningar. Det krävs en betydligt 
kraftfullare dator för att visningen ska flyta på smidigt jämfört med de andra tekniker-
na. 

4.8.3 Shockwave
Shockwave är en teknik från Macromedia (numera Adobe) för att visa 3D-grafik på 
Internet. Tekniken inkluderar en hårdvaruaccelererad 3D-motor vilket gör den lämplig 
för att visa mer avancerad datorgrafik. 

Fördelarna med Shockwave är bättre prestanda tack vara hårdvaruaccelereringen. 
Detta är också dess nackdel då det kräver en dator med ett relativt modernt grafikkort. 
Kompabilitetsmässigt krävs det att en Shockwave-plugin finns installerad i webbläsaren 
(vilket de flesta moderna webbläsare har inbyggt).

4.8.4 C++/OpenGL
OpenGL (Open Graphics Library) är en specifikation som definierar ett plattformsobe-
roende API för att skriva applikationer med datorgrafik i två eller tre dimensioner. För 
att köra OpenGL-baserade applikationer krävs ett grafikkort som har stöd för OpenGL 
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(vilket de flesta moderna grafikkort har). OpenGL är inget eget programmeringsspråk 
utan för att skriva applikationer krävs ett programmeringsspråk som har stöd för 
OpenGL. Detta stöd finns för en rad olika programmeringsspråk, bland annat Java, 
men i den här rapporten fokuseras på kombinationen C++/OpenGL. Anledningen till 
detta är att det är en välbeprövad metod med en hel del exempelkod och dokumenta-
tion.

Fördelarna med C++/OpenGL är att det är snabbt (på kompatibel hårdvara) och 
flexibelt. Nackdelen är just att det kräver en del av hårdvaran samt att det inte är platt-
formsoberoende.

Denna metod lämpar sig inte för att visa upp panoraman via Internet och det finns 
följaktligen inte heller några bra kommersiella program för detta ändamål. Styrkan lig-
ger istället i möjligheten att själv bygga en applikation som är skräddarsydd för ett spe-
ciellt ändamål, vilket utnyttjas i kapitel 6. 

4.9 HDR-panoraman
En uppenbar begränsning uppstår vid fotografering av scener med stora ljusförändring-
ar som vid soliga dagar eller vid inomhusfotografering där solen skiner in genom ett 
fönster. Beroende på vilket insläpp av ljus som exponeringen låses på blir bilden således 
överexponerad vid ljusa områden och underexponerade vid mörka. En metod för att 
komma runt problemet är att ta bildserien i olika givna exponeringar för att erhålla in-
formation från både de mörka och ljusa partierna, och sedan kombinera dessa till en så 
kallad HDR-bild (High Dynamic Range) (Debevec & Malik, 1997). En HDR-bild skil-
jer sig från en traditionell digital bild genom att den återger betydligt mera information. 
Därför räcker det inte att spara en sådan bild med 8-bitar per färgkanal som är brukligt 
för traditionella digitala bilder utan oftast används 32-bitars flyttal för detta ändamål.

För att kunna visa bilden på en datorskärm kan två olika metoder användas. Antingen 
får användaren reglera exponeringen och på så vis bestämma vilka områden i bilden 
som ska exponeras korrekt eller så används en teknik som kallas tonemapping. Det sena-
re innebär att bilden mappas om till en 8-bitars bild på ett sådant sätt att informationen 
från både de ljusa och mörka partierna bibehålls. Detta resulterar i en bild med mindre 
kontrast och ett lite onaturligt utseende, se figur 4.8. 

När det gäller panoraman uppstår ännu en möjlighet. Nämligen att låta exponering-
en bero på vart i bilden användaren tittar åt för tillfället. På samma sätt som ljusmätaren 
i en kamera mäter ljuset i det aktuella bildutsnittet och anpassar exponeringen därefter. 
Resultatet blir att bilden blir korrekt exponerad för det aktuella bildutsnitt som använ-
daren ser. 

För att skapa ett HDR-panorama tillkommer några moment jämfört med skapandet 
av traditionella panoraman. Först och främst måste varje bild tas i ett antal olika expo-
neringar. Därefter krävs det ett program som antingen kan sätta ihop bilderna direkt till 
ett HDR-panorama eller ett program som kan sätta ihop flera bilder på exakt samma 
sätt och sedan ett annat program som sätter ihop dessa bilder till en HDR-bild. Sist 
men inte minst krävs det en panoramavisare som klarar att visa upp HDR-bilder och 
anpassa exponeringen efter vart användaren tittar. Alternativt kan en traditionell pano-
ramavisare användas med en tonmappad version av HDR-panoramat.

Den stora fördelen med HDR-panoraman är att scenen kan återges på ett mer natur-
ligt sätt i och med att detaljer i både de ljusaste och mörkaste partierna finns med.

Kapitel 4 - Panoraman
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Figur 4.8 Tonmappad bild ifrån fem olika exponeringar.  
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Kapitel 5 

Utvärdering av programvaror

Projektets avsaknad av budget begränsar urvalet av programvaror som kan utvärderas. 
De program som nämns finns antingen tillgängliga som gratis testversioner eller bygger 
på öppen källkod. Urvalet har ytterligare begränsats av projektets krav på kvalitet och 
användarvänlighet.

5.1 Program för sammanfogning av bilder
Nedan följer en sammanställning av de programvaror som i dagsläget finns tillgängliga 
för att sammanfoga flera bilder till ett panorama och som utifrån det här projektet be-
dömdes lämpliga.

5.1.1 Panorama Tools
http://panotools.sourceforge.net/  
http://webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/

Testad version: 2.7.0.14

Scriptbaserat program utvecklat av en professor vid namn Helmut Dersch. Distribueras 
gratis och med öppen källkod. Kompetent program med många funktioner för panora-
maskapande. Dock saknar det grafiskt användargränssnitt vilket gör det svårt att re-
kommendera i det här sammanhanget. Det tas ändå upp här eftersom det ligger till 
grund för de två nästföljande programmen, PTGui och PTAssembler.

5.1.2 PTGui
http://www.ptgui.com/

Testad version: 5.6

PTGui började som ett grafiskt gränssnitt till Panorama Tools. Nu har det utvecklats 
vidare och erbjuder även en del egna funktioner. Programmet distribueras som share-
ware och kostar 59 euro för en licens. 

PTGui erbjuder ett enkelt läge för novisen samt ett avancerat läge för den mer erfar-
na användaren. Det enkla läget gör att hopsättningen av bilder blir enkelt och rättframt 
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medan det avancerade läget erbjuder användaren möjlighet att finjustera alla inställ-
ningar för att uppnå ett optimalt resultat. Resultatet kan sparas i en rad olika format, 
bland annat JPEG, TIFF och PSD (med eller utan lager). Det går dock inte att skapa 
ett QuickTime-panorama direkt från programmet, men det finns gratisprogram som 
kan göra det, se kapitel 5.2.

5.1.3 PTAssembler
http://www.tawbaware.com/ptasmblr.htm

Testad version: 3.20

PTAssembler började i likhet med PTGui som ett grafiskt gränssnitt till Panorama 
Tools. Men har även det utvecklats vidare och erbjuder i princip samma funktioner som 
PTGui. Det som skiljer programmen åt är i princip bara hur gränssnittet är uppbyggd. 
Programmet distribueras som shareware och kostar 39 dollar för en licens och 250 dol-
lar för en site license.

5.1.4 AutoPano Pro
http://www.autopano.net/

Testad version: 1.0

AutoPano började som ett plugin till Panorama Tools som automatiskt hittade kon-
trollpunkter. Det har nu utvecklats till ett fristående program och erbjuder en del in-
tressanta funktioner som inte finns hos konkurrenterna. En smidig och tidsbesparande 
lösning är att programmet automatiskt hittar vilka bilder som hör ihop i en mapp med 
osorterade bilder. De bilder som hör ihop matchas sedan ihop till panoraman. En an-
nan funktion som inte finns i något annat motsvarande program är möjligheten att sätta 
ihop flera exponeringar och spara resultatet som ett HDR-panorama (antingen i hdr-
formatet eller som en tonmappad 8-bitars bild). Det går även att exportera och impor-
tera projekt till och från både PTGui och PTAssembler. Programmet kostar 99 euro.

5.1.5 RealViz Stitcher
http://www.realviz.com/products/st/index.php

Testad version: 5

Stitcher är det näst dyraste programmet i den här sammanställningen med ett pris på 
499 euro och riktar sig enligt RealViz till professionella användare. Funktionsmässigt 
erbjuder det ingenting mer än övriga program, förutom möjligheten att spara direkt till 
QuickTime VR med hotspots. RealViz erbjuder även en bantad version av Stitcher kall-
lad Stitcher Express som riktar sig mer till hemanvändare, det programmet kostar 99 
euro. Skillnaderna ligger främst i vilka format som kan importeras och exporteras samt i 
ett förenklat användargränssnitt.

5.1.6 ArcSoft Panorama Maker
http://www.arcsoft.com/products/panoramamaker/

Testad version: 3

Panorama Maker riktar sig främst till hemanvändare. Detta visar sig främst i användar-
vänligheten och det begränsade inställningsmöjligheterna. Till skillnad från övriga pro-
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gram kan Panorama Maker bara skapa cylindriska panoraman. Resultatet går att expor-
tera som stillbilder i JPEG eller TIFF-format samt som QuickTime VR-panorama. Det 
går dock inte att lägga till hotspots. Programmet kostar 39 dollar.

5.1.7 Easypano Panoweaver
http://www.easypano.com/panoweaver400.html

Testad version: 4.0

Panoweaver är det dyraste programmet med ett pris på 599 dollar. Det skiljer sig från 
de övriga programmen genom att endast hantera fisheyebilder. Programmet klarar att 
sätta ihop tre olika typer av fisheyebilder; circular fisheye, full frame fisheye och drum 
fisheye (läs mer i kapitel 4.4.4.2). Där drum fisheye syftar på de beskurna circular fisheye 
bilder som fås med digitala systemkameror med mindre sensor. I och med att program-
met är specialiserat på fisheyebilder är användargränssnittet enklare än till exempel 
PTGui som både hanterar normala bilder och fisheyebilder. 

Eftersom vi inte haft tillgång till något fisheyeobjektiv har vi inte haft möjlighet att 
testa Panoweaver fullt ut.

5.1.8 Jämförande test
För att ta reda på vilken av ovanstående programvaror som bäst lämpade sig för det här 
projektet genomfördes ett test. Panoweaver kunde inte tas med i testet på grund av de 
skäl som nämns ovan. Testet gick ut på att sätta ihop bilder från fyra olika platser till 
fyra panoraman med de automatiska funktioner som finns i respektive program. 
Bilderna valdes medvetet ut för att testa hur programmen presterade under olika förut-
sättningar. Resultatet från varje program har bedömts utifrån hur användbart det är och 
ett betyg har satts utifrån denna bedömning. I sammanställningen redovisas även vilken 
vertikal bildvinkel det resulterande panoramat fick. Resultatet av testet är sammanställt 
i tabell 5.1.

5.1.9 Slutsats
Det programmet som fick bäst betyg i testet var PTGui och det är också det program 
som vi anser vara det bästa. Programmet är lätt att använda i och med att det har ett 
enkelt läge som gör det lätt att komma igång. Det erbjuder även en rad avancerade 
funktioner och manuella inställningsmöjligheter för de fall där förutsättningarna gör 
att det är svårare att sätta ihop bilderna. Denna kombination tillsammans med det 
mycket konkurrenskraftiga priset och den höga bildkvalitén gör det till det mest kom-
pletta programmet. Det finns enklare program (Panorama Maker och AutoPano Pro) 
som presterar lika bra under vissa förutsättningar, men när de inte fungerar finns det 
ingen chans att rädda situationen på grund av avsaknaden av manuella inställningsmöj-
ligheter. PTAssembler är väldigt snarlikt PTGui, men saknar lite i användarvänlighet 
och stabilitet. Stitcher utger sig för att vara ett professionellt program, men bildkvalitén 
håller inte alls samma klass som de Panorama Tools-baserade programmen och detta i 
kombination med det höga priset gör det därför svårt att rekommendera.

Det program som användes vid de riktiga fallen i kapitel 7 var PTAssembler. Detta 
beror på att den version av PTGui som fanns tillgänglig vid tidpunkten för Vällingby-
fallet inte hade någon automatisk funktion för att hitta matchning mellan bilder. Men 
som tidigare nämnts så är de båda programmen funktionsmässigt i princip identiska 
och detta har ingen betydelse för resultatet i de riktiga fallen. 

Kapitel 5 - Utvärdering av programvaror
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Värt att notera är även vilken roll panoramahuvudet spelar för resultatet. För en mera 
utförlig utvärdering av detta hänvisas till kapitel 7.3.3.

5.2 Program för presentation av panoraman
När bilderna har sammanfogats till ett komplett panorama är nästa steg att sätta sam-
man bilderna till en färdig presentation som kan visas på en dator. Nedan följer en sam-
manställning av de populäraste programmen för detta ändamål.

Scen Stitcher AutoPano Pro Panorama Maker PTGui PTAssembler

1 VFOV: 98,7 °

Inga tydliga 
skarvar. Många 
dubbla konturer 
och suddiga 
partier.

Betyg: 2,5

VFOV: 98,5 °

Några diskreta 
skarvar. Lite 
suddigt på ett 
ställe, skarpt och 
fint i övrigt.

Betyg: 4,5

VFOV: 74,5 °

Kraftigt 
förvrängda objekt 
och tydliga 
skarvar samt 
dubbletter.

Betyg: 1

VFOV: 99,3 °

Flera synliga 
skarvar, dock 
inte så störande. 
Mycket skarp.

Betyg: 4,5

VFOV: 97,5 °

Flera synliga 
skarvar, dock 
inte så störande.
Mycket skarp.

Betyg: 4,5

2 Klarade inte 
att sätta ihop 
bilderna.

Betyg: -

Klarade inte 
att sätta ihop 
bilderna.

Betyg: -

VFOV: 100,1 °

Kraftigt 
förvrängda objekt 
och saker som 
fattas.

Betyg: 1

VFOV: 104,3 °

Tydliga skarvar 
och förvrängda 
objekt

Betyg: 2

VFOV: 106,5 °

Tydliga skarvar 
och förvrängda 
objekt

Betyg: 2

3 VFOV: 82,7 °

Inga tydliga 
skarvar. En del 
dubbla konturer 
och suddiga 
partier.

Betyg: 3

VFOV: 81,3 °

En skarv syns 
mycket tydligt, 
annars mycket 
bra.

Betyg: 3,5

VFOV: 82,1 °

En synlig skarv, i 
övrigt mycket bra.

Betyg: 4,5

VFOV: 83,2 °

En väldigt diskret 
skarv, i övrigt helt 
perfekt.

Betyg: 5

VFOV: 84,8 °

Ett par diskreta 
skarvar, mycket 
bra i övrigt.

Betyg: 4,5

4 VFOV: 59,8 °

Spökbilder, 
dubbletter, 
förvrängda linjer.

Betyg 2

VFOV: 56,1 °

Förvrängningar i 
skarvarna, en del 
spökbilder.

Betyg 2,5

VFOV: 64,3 °

En del förvrängda 
linjer, några 
synliga skarvar.

Betyg: 3,5

VFOV: 63,6 °

Några synliga 
skarvar, bra i 
övrigt.

Betyg: 4

VFOV: 62,5 °

Väldigt tydliga 
skarvar med 
mycket 
misspass.

Betyg 2,5

S:a 2 2,5 2,5 4 3

Scen 1: Mordrummet, panoramahuvud, porträttläge, 10 mm, 12 bilder
Scen 2: Mordrummet, vanligt stativ, porträttläge, 10 mm, 8 bilder
Scen 3: Mordplats Linköping, panoramahuvud, porträttläge, 12 mm, 10 bilder
Scen 4: Innergård Solna, vanligt stativ, landskapsläge, 10 mm, 6 bilder

Betygskala: 1 – Helt oanvändbart
  2 – 
  3 – Acceptabelt
  4 – 
  5 – Helt perfekt

Tabell 5.1 Utvärdering av program för ihopsättning av bilder.
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5.2.1 Pano2QTVR
www.pano2qtvr.com

Testad version: 0.9.5.3

Ett program som konverterar panoramiska bilder till QuickTime VR-panoraman. Både 
cylindriska och kubiska panoraman samt hotspots stöds. Programmet är gratis för icke-
kommersiellt bruk och kostar 20 euro om resultatet ska användas kommersiellt.

Pano2QTVR riktar sig framförallt till användare av Panorama Tools-baserade pro-
gram som vill kunna konvertera sina panoramabilder till QuickTime VR då denna 
funktion saknas i dessa program.

5.2.2 PTViewer
http://webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/

Testad version: 3.1.2

PTViewer är Helmut Derschs egna Java-baserade panoramavisare. Programmet saknar i 
likhet med Panorama Tools ett grafiskt gränssnitt vilket gör det relativt svårt att sätta 
ihop flera panoraman med hotspots och skapa virtuella turer. Programmet är gratis att 
använda.

PTViewer kan visa HDR-panoraman i det okomprimerade radiance-formatet (.hdr) 
och i det komprimerade fjpeg-formatet (Dersch, 2003).

5.2.3 Easypano Tourweaver
http://www.easypano.com/tourweaver125.html

Testad version: 1.30

Tourweaver är en komplett lösning för att sätta samman flera panoraman till virtuella 
turer med hotspots och översiktskarta via ett grafiskt användargränssnitt. Det finns även 
möjlighet att lägga in skriftliga kommentarer till varje scen samt detaljbilder. Resultatet 
kan exporteras som en Java-applet och köras i valfri webbläsare. Programmet erbjuder 
en rad inställningsmöjligheter och användaren kan via så kallade skins modifiera den 
grafiska utformningen av resultatet. 

Tourweaver finns i två varianter; Standard Edition (199 dollar) och Professional 
Edition (499 dollar). Skillnaden mellan dessa är att den senare tillåter användaren att 
lägga in en egen logotyp istället för Easypanos egna när applikationen startar. 

5.2.4 SPi-V
http://www.fieldofview.nl/spv

Testad version: 1.3.2

SPi-V är en hårdvaruaccelererad panoramavisare som bygger på Macromedias 
Shockwave 3D. Detta innebär bättre prestanda jämfört med de Java-baserade panora-
mavisarna. SPi-V fungerar både som en fristående applikation och som plugin till 
webbläsare. Det finns gott om inställningsmöjligheter och funktioner; bland annat 
hotspots, översiktskarta och egen grafik. Det finns inget grafiskt användargränssnitt 
utan allt detta konfigureras via en XML-fil. SPi-V har en egen variant av HDR som 
kallas Adaptive Dynamic Range (ADR) som bygger på två exponeringar av samma scen 
och en intensitetsmapp för att kunna återge ett större dynamiskt omfång än traditio-
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nella panoraman (Hoben, 2006).
SPi-V är gratis att använda med tillverkarens logga synlig annars kostar det mellan 

29 - 89 euro beroende hur programmet är tänkt att användas. 

5.2.5 Slutsats
Frågan är vilket program som passar bäst till det här projektets syfte. En QuickTime VR-
baserad lösning valdes bort på grund av att det inte finns något sätt att integrera en 
översiktskarta i visualiseringen. PTViewer valdes bort på grund av avsaknaden av ett 
grafiskt användargränssnitt. Valet stod då mellan Tourweaver och SPi-V och båda dessa 
lösningar testades på varsitt fall; Tourweaver på brottsplatsen i Vällingby (se kapitel 7.1) 
och SPi-V på brottsplatsen i Linköping (se kapitel 7.2).

Tourweaver är ett komplett program med ett grafiskt användargränssnitt vilket det 
gör det relativt enkelt och rättframt att använda. Alla de funktioner som ansågs rele-
vanta för projektet finns tillgängliga, såsom hotspots och översiktskarta. Resultatet blir 
en Java-applet som kan visas i valfri webbläsare, vilket är en smidig lösning eftersom 
betraktaren inte behöver skaffa speciell programvara för att titta på visualiseringen. 
Nackdelarna med Tourweaver är att det finns en begränsning på hur stora bildfiler som 
kan visas utan att prestandan blir lidande. Det har sin naturliga förklaring i och med att 
det är baserat på Java och saknar hårdvaruaccelering.

SPi-V är egentligen inget komplett program utan en grafikmotor för att rita panora-
man. Styrkan med SPi-V är att det erbjuder samma funktioner som Tourweaver, men 
med betydligt bättre prestanda tack vare hårdvaruaccelereringen. SPi-V har dessutom 
ADR-funktionen som är en smart lösning för att på ett enkelt sätt utöka det dynamiska 
omfånget. Det som SPi-V saknar för att på allvar vara en konkurrent till Tourweaver är 
ett grafiskt användargränssnitt. Att manuellt skriva in alla inställningar i en XML-fil 
blir en ohållbar lösning om scenerna blir alltför komplexa med många olika panoraman 
och översiktskartor. 

Slutsatsen blir därför att Tourweaver är det bästa programmet för att sammanställa 
panoramabaserade brottsplatsvisualiseringar. SPi-V är dock ett mycket intressant alter-
nativ och om det kompletteras med ett grafiskt användargränssnitt skulle det vara att 
föredra framför Tourweaver.
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Kapitel 6 

Vidareutveckling av befintlig 
teknik

6.1 Bakgrund
Från början hade vi inte planerat att rikta in oss på laserskanningen. Främst på grund av 
att utrustningen är för dyr och att det krävs expertkunskaper för att sköta den. En tid in 
i examensarbetet fick vi dock möjligheten att låna en laserskanner (Riegl LMS-Z210) 
från FOI. Det ändrade förutsättningarna för vad vi kunde göra och vi började fundera 
på hur en laserskanner skulle kunna använda för att visualisera en brottsplats. Då FOI 
inte omedelbart hade tid att bistå oss med laserskanningen fick vi material från en tidi-
gare skanning av Mark Ollila vid ITN. Detta gav oss tid att ta fram en lösning som se-
nare skulle kunna användas vid ett riktigt fall med assistans och utrustning från FOI.

6.2 Strategi
Efter att först ha läst in alla punkter i ett enkelt OpenGL-program stod det klart att 
mängden data skulle göra en applikation som bara utgår från punktdata alltför långsam 
att jobba med. För att kunna dra nytta av punktdatan från laserskanningen behöver nå-
got göras med den. Ett alternativ är att omvandla den till en 3D-modell. Detta är ännu 
ett relativt svårt problem att lösa. Det finns ingen bra generell metod eller kommersiell 
programvara som gör jobbet på ett tillfredställande sätt. En annan nackdel med denna 
metod är att det kommer uppstå en mängd hål i modellen på grund av att skannern 
inte har ”sett” de områdena. Fördelen är att det ger en visualisering som det går att röra 
sig helt fritt i. Frågan är dock hur stor denna fördel är om det finns en mängd hål som 
framträder vid rörelser runt i modellen. Detta kan dock lösas genom att ta flera skan-
ningar och på så sätt täcka in ett område fullständigt. Då uppstår i sin tur nya problem 
med hur punkterna ska matchas ihop från de olika skanningarna. FOI har gjort en del 
försök med en sådan strategi och det kan vara befogat om det krävs en så detaljerat bild 
som möjligt av ett område (Chevalier, 2005). Dock blir resultatet inte fotorealistiskt 
korrekt utan en hel del manuellt arbete med texturering, ljussättning och så vidare. 
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Efter en tids funderande och rådgörande med Stefan Gustavson bestämdes att gå vi-
dare på ett annat spår. Strategin blev att omvandla punktdata till en tvådimensionell 
bild bestående av djupinformation. Denna bild matchas sedan ihop med en panorama-
bild från samma position som laserskanningen. På så sätt går det att mäta avstånd i bil-
den samt avgöra vad som ligger bakom något annat utan att rita ut alla miljoner punk-
ter. 

6.3 Implementation
I detta avsnitt presenteras teorin för hur applikationen fungerar. De som är intresserade 
av att se exempelkod finner utvalda delar i bilaga 6.

6.3.1 Grundidé
Idén var att minska mängden information i punktdatan genom att omvandla alla tredi-
mensionella punkter till en tvådimensionell bild (fortsättningsvis kallad djupbild) för 
att sedan kunna återskapa den tredimensionella punktdatan när så önskas. Med andra 
ord visas bara den information som är intressant för ögonblicket.

6.3.2 Djupbilden
Det första steget blev att räkna fram en djupbild utifrån punktdatan. Det gick att få en 
sådan djupbild direkt ifrån laserskannern, men upplösningen var inte mer än 3 000 
pixlar på bredden och noggrannheten inte mer än ett par decimeter. Målet var att ta 
fram en djupbild i samma upplösning som panoramabilderna (cirka 10 000 pixlar på 
bredden) och med en noggrannhet på millimeternivå.

6.3.2.1 Hitta avståndet
Eftersom tanken med djupbilden är att den ska matchas ihop med en cylindrisk pano-
ramabild är djupbilden också tvungen att vara cylindrisk. Principen för att hitta avstån-
det är som följer: 

1) Bestäm upplösningen på djupbilden i antalet pixlar på bredden och höjden, fi-
gur 6.1.

2) Ta fram en cylinder med samma omkrets som djupbildens bredd och med 
samma höjd som djupbildens höjd, figur 6.2.

(s, t)

b

h

(s, t)

at max

at min

as min

as max

Figur 6.1 Skiss av djupbilden, där b är bredden, h är höjden och (s,t) är en pixel.
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3) Räkna ut minsta och största vinkel i sidled (figur 6.3) och höjdled (figur 6.4) 
till varje pixel från mitten av cylindern.

 Vinklarna ges av följande ekvation:

4) Räkna ut vinkeln i sidled och höjdled samt avståndet för varje punkt i punkt-
datan från origo (som i det här fallet blir den punkt där laserskannern stod).

(s, t)

b

h

(s, t)

at max

at min

as min

as max

Figur 6.2 Djupbilden mappad på en cylinder, där (s,t) är samma pixel som i figur 6.1.
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(s, t)

b

h
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as min
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Figur 6.3 Största och minsta vinkel 
i sidled.

Figur 6.4 Största och minsta vinkel 
i höjdled.
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5) Bestäm vilka punkter som kan ”ses” genom varje pixel i bilden med hjälp av de 
uträknade vinkarna. Avståndet blir då medelvärdet av avståndet till dessa punk-
ter.

6) Om inga punkter hittas leta efter punkter som ligger inom intilliggande pixlar.

6.3.2.2 Spara avståndet
För att spara avståndet i millimeter i en 8-bitars RGB-bild togs följande metod fram:

Där R, G och B är värdet för respektive färgkanal och r är avståndet som ska lagras.
Avståndet kan sedan återskapas enligt följande:

Det största avståndet som kan lagras fås genom att sätta alla kanaler till max (255) vil-
ket ger:

Vilket räcker gott och väl med tanke på att räckvidden på skannern är omkring 200 
meter.

6.3.2.3 Resultat
Upplösningen på den resulterande bilden begränsas givetvis av antalet punkter i punkt-
datan. Den skanner vi använde gav ungefär 2,5 miljoner punkter vilket räckte för att 
fylla upp en cylindrisk djupbild med en bredd på 8 000 pixlar. Resultatet (figur 6.5) ser 
väldigt konstigt ut på grund av hur vi lagrar avståndet, men djupbilden är inte till för 
att tittas på utan den fungerar som en lagringsplats för avståndsdatan. De vita områdena 
i bilden är områden där information om avståndet saknas, antingen på grund av att de 
ligger utanför laserskannerns räckvidd eller att de inte har reflekterats av laserstrålen.

Figur 6.5 Den resulterande djupbilden.
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6.3.3 Panoramabilden
Panoramabilden skapas på tidigare redovisat sätt, se kapitel 3. Förutsättningen för att 
panoramabilden ska gå att matcha ihop är att bilderna den är hopsatt av är tagna från 
samma position som laserskanningen samt att den är cylindrisk. För att undvika distor-
sion i panoramabilden underlättar det att ha ett panoramahuvud och ett stativ med 
vattenpass. Laserskannerns vertikala bildvinkel avgör vilken brännvidd som behövs för 
att få samma vertikala bildvinkel i panoramabilden.

6.3.4 Matchning
Panoramabilden matchas ihop med djupbilden manuellt i Photoshop. Därefter läses 
både djupbilden och panoramabilden in som texturer i OpenGL-applikationen. 
Texturerna mappas sedan på en cylinder, figur 6.6 och 6.7. Djupbilden ligger bakom 
panoramabilden och är inte synlig för användaren.

6.3.5 Återskapande av en punkt
De ursprungliga 3D-koordinaterna återskapas enligt följande:

1) Ta reda på vilken pixel i djupbilden som användaren har klickat på.

2) Räkna ut vinkeln i sidled och höjdled till denna pixel från cylinderns mitt. 

3) Bilda en vektor från cylinderns mitt till aktuell pixel.

4) Normalisera och multiplicera denna vektor med det sparade avståndet i den 
aktuella pixeln i djupbilden och resultatet blir den ursprungliga punkten i rym-
den.
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Figur 6.6 Djupbilden mappad på en 
cylinder.

Figur 6.7 Panoramabilden mappad på en 
cylinder.
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Den återskapade punkten ritas därefter ut i programmet, figur 6.8.

6.3.6 Mäta avstånd mellan två punkter 
Avståndet mellan två punkter fås enligt följande:

Avståndet mellan punkterna visualiseras som en linje, figur 6.9.

6.3.7 Uppskatta synlighet mellan två punkter
Information från djupbilden gör det möjligt att avgöra om en godtycklig punkt i rym-
den ligger framför eller bakom motsvarande punkt i djupbilden. Med motsvarande 
punkt menas den punkt som från betraktarens synvinkel ser ut att ligga på samma ställe. 
Detta gör det möjligt att uppskatta om en vald punkt i bilden är synlig från en annan 
punkt. Vad som däremot inte går att avgöra är om en punkt med all säkerhet inte är 

Figur 6.8 Den återskapade punkten ritas ut i programmet.

Figur 6.9 Visualisering av avståndet mellan två punkter.

( ) ( ) ( )x x y y z z1 2

2

1 2

2

1 2

2
- + - + -

Kapitel 6 - Vidareutveckling av befintlig teknik



33

Visualisering av brottsplatser

synlig från en annan punkt. Informationen från djupbilden ger bara avståndet till den 
första yta som laserstrålen har reflekterats på, det går alltså inte att avgöra vad som finns 
bakom denna yta. Synligheten mellan två punkter uppskattas på följande sätt:

1) Bilda en vektor från startpunkten till slutpunkten.

2) Stega fram längs denna vektor med en fast steglängd.

3) Räkna ut vinkeln i sidled och höjdled samt avståndet för varje ny punkt som 
varje steg längs linjen ger.

4) Bestäm med hjälp av vinklarna från steg 3 vilken pixel i djupbilden som ligger i 
synfältet.

5) Jämför avståndet till punkten med avståndet i djupbilden, om avståndet från 
djupbilden är kortare så ligger punkten bakom något objekt i bilden.

Detta visualiseras genom att linjen mellan punkterna inte ritas ut när något i bilden lig-
ger framför, figur 6.10.

Figur 6.10 Visualisering av synligheten mellan två punkter.
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6.4 Resultat
Resultatet är på intet sätt ett komplett program utan mer en teknisk demonstration av 
vad som går att göra med punktdata från en laserskanner i kombination med panora-
mabilder. I det perspektivet blev resultatet det förväntade. Panoramabilden gick att 
matcha ihop med djupbilden och de funktioner som skulle implementeras fungerar på 
ett tillfredställande sätt.

6.4.1 Fördelar/nackdelar
Jämfört med traditionella panoraman är den mest uppenbara fördelen att det går att 
mäta avstånd direkt i bilden samt få en uppfattning om vad som går att se från olika 
ställen i bilden. Nackdelen är givetvis att det krävs tillgång till en laserskanner samt tek-
nisk kompetens att sköta denna. 

Fördelarna gentemot en mer traditionell 3D-modell är främst att resultatet blir en 
fotorealistisk representation utan hål och andra artefakter samt att applikationen blir 
betydligt mer lättjobbat i och med den mindre datamängden. Nackdelen är att använ-
daren är låst till en position.

6.4.2 Framtida förbättringar
Förutom de rent implementeringsrelaterade problemen var den största svårigheten att 
matcha ihop panoramabilden med djupbilden. Tanken från början var att detta skulle 
ske automatiskt, men på grund av tidsbrist fick det istället göras manuellt. Oavsett vil-
ken metod som används ligger svårigheten i att korrigera panoramabilden för de distor-
sioner som uppstår i sammanfogningsprocessen. För att få ett fullt fungerande system 
bör detta problem granskas mera noggrant och en helt automatisk lösning som korrige-
rar för alla distorsioner vore det ideala.

För att systemet ska bli mer användarvänligt krävs ett grafiskt användargränssnitt 
samt en uppdelning av programmet i två separata delar. En del för att räkna fram djup-
bilden samt en del som visar resultatet. 

En begränsning med systemet som det ser ut nu är att det bara hanterar texturstorle-
kar på 2n samt att texturminnet i grafikkortet begränsar hur stora texturerna kan vara. 
Därför är texturerna i exemplet från Linköping uppdelade i tre delar. Här vore det bra 
med en funktion som automatiskt delade upp texturen vid inläsningen till en lämplig 
storlek för den datorn som programmet körs på för tillfället. Begränsningen med 2n-
texturerna kan lösas med en inbyggd funktion i nyare versioner av OpenGL, tyvärr 
stöddes inte denna funktion av grafikkortet på den dator vi hade att tillgå och därför 
kunde detta inte testas. 

Kapitel 6 - Vidareutveckling av befintlig teknik
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Kapitel 7

Tillämpning på riktiga fall

7.1 Brottsplats Vällingby

7.1.1 Bakgrund
I ett tidigt skede av examensarbetet framfördes önskemål till Jerker Jansson om att få 
jobba på ett verkligt fall. Vid ungefär samma tidpunkt berättade utredare Thomas 
Sandin om en pågående utredning av ett mord i Vällingby där offret blivit jagad längs 
en sträcka om ett par hundra meter. Vittnesiakttagelser hade gjorts på flera ställen längs 
den aktuella sträckan och gärningsmannen hade utdelat flera knivhugg både i början av 
jakten och i slutet. Vad utredarna saknade var en överblick över brottplatsen, dels för 
deras egen del men även för den kommande rättegången. Detta blev ett perfekt fall för 
en av de metoder som var ämnade att undersökas, nämligen att visualisera en brotts-
plats med hjälp av panoraman. 

7.1.2 Utrustning
Ett stativ av äldre modell och en digital sys-
temkamera (Canon EOS 20D med 10 - 22 
millimetersobjektiv) fanns till förfogande. 
För att minimera det parallaxfel som uppstår 
när nodpunkten på kameran inte samman-
faller med stativets rotationspunkt (se kapitel 
4.4.2) modifierades stativet. Detta gjordes 
genom en metallplatta med två hål som för-
längde avståndet mellan rotationsaxeln på 
stativet och infästningen i kameran (se figur 
7.1) . För att vara säker på att rotationen se-
dan skedde i horisontalplanet behövdes också 
ett vattenpass.

Figur 7.1 Bild på metallplatta.



36

Visualisering av brottsplatser

7.1.3 Tillvägagångssätt
Tillsammans med mordutredarna besöktes brottsplatsen för genomgång av händelse-
förloppet. För att kunna visualisera hela förloppet från när gärningsmannen mötte sitt 
offer till mordplatsen valdes åtta platser ut (markerade som gula ringar på kartan, figur 
7.2) som utgångsläge för varje panorama. Vid var och en av dessa åtta platser togs sex 
bilder med en förskjutning på 60 grader för att varje bild skulle få tillräckligt överlapp 
till nästkommande bild. För att ljuset inte skulle variera mellan de sex bilderna använ-
des det manuella läget på kameran för att låsa exponeringen. 

För att sedan göra panoraman av bilderna användes mjukvaran PTAssembler (se ut-
värdering under rubrik 5.1). Med hjälp av den automatiska funktionen i kombination 
med  manuella finjusteringar matchades bilderna ihop för varje plats. De resulterande 
panoramabilderna anpassades för cylindrisk mappning och den vertikala bildvinkeln 
blev 65 grader. För att sedan förfina resultatet togs skarvar bort och vissa färg- och ljus-
förbättringar gjordes i Photoshop. Resultatet blev således åtta panoramabilder där upp-
lösningen för varje bild sattes till omkring 5000 × 1000 pixlar för att kunna hanteras på 
ett rimligt sätt i den mjukvara som valdes för att sätta samman alla panoraman, nämli-
gen Tourweaver. I Tourweaver skapades en passande layout för visualiseringen och i var 
och en av de åtta panoramana skapades klickbara områden som länkade samman pano-
ramana med varandra. För att få en överblick över var panoramana är placerade och åt 
vilket håll användaren tittar åt, användes den inbyggda kartfunktionen i Tourweaver 
tillsammans med en skiss över området. 

En rendering av projektet i Tourweaver gav presentationsmaterialet i form av en 
html-fil med en Java-applet innehållande visualiseringen (se figur 7.2). Detta imple-
menterades i en framtagen mall för det presentationsprogram (MultiMedia Lab) som 
skulle användas i den aktuella rättegången. 

Figur 7.2 Visualisering av brottsplats i Vällingby, gjord i Tourweaver.

Kapitel 7 - Tillämpning på riktiga fall
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7.1.4 Resultat
Eftersom slutresultatet gjordes i form av en html-fil kunde materialet användas på vil-
ken dator som helst. Åklagaren använde visualiseringen både vid hennes sakframställan 
och vid förhören av vitten. Resultatet blev både överskådligt och lättnavigerat. Att all-
ting fanns samlat i en presentation med möjlighet att interagera sågs som en stor fördel 
för åklagaren.

7.1.5 Begränsningar och problem
En klar brist gällande utrustningen var det stativ som fanns att tillgå. Detta var både 
instabilt och saknade vattenpass för den del som kameran var fastskruvad på. Stativets 
begränsningar gjorde att det dels inte gick att ta korten på ett exakt horisontellt plan 
men också att kamerans position ändrades litet mellan korten. Detta ledde till att pano-
ramaprogrammet PTAssembler ibland fick problem med ihopmatchningen, vilket istäl-
let fick göras manuell. En annan begränsning på stativet var att det inte heller gick att 
vippa kameran åt något håll. Detta gjorde att det inte gick att ta bilder i porträttläge 
och därmed erhölls inte mer än 65 graders bildvinkel i vertikalled.

För implementeringen av visualiseringen i MultiMedia Lab krävdes vissa modifie-
ringar av presentationsfilerna på grund av begränsningar i MultiMedia Lab (se bilaga 
3). Vid presentationer med undertillämpningar skapar MultiMedia Lab undermappar 
för de aktuella sidorna. Problemet är att programmet inte ändrar länkningen till dessa 
undermappar, vilket leder till att det måste göras manuellt (instruktioner för att komma 
runt detta finns i bilaga 3). För att kunna köra presentationen i fullskärmsläge i Internet 
Explorer finns ytterligare instruktioner i bilaga 4.

7.2 Brottsplats Linköping

7.2.1 Bakgrund
Tekniken, att använda sig av panoraman som bygger upp en brottsplats, togs ett steg 
längre i det andra riktiga fallet som skulle visualiseras. Grundtanken var att utnyttja la-
serskanningstekniken till att kunna mäta avstånd samt avgöra om det är fri sikt mellan 
två objekt med mera (läs mer i kapitel 6). En annan del som skulle undersökas var en 
alternativ programvara att presentera en panoramavisualisering i, vilken kom att bli fiel-
dOfViews panoramamotor SPi-V. SPi-V stödjer högre upplösning på bilderna och det 
finns betydligt fler möjligheter att påverka resultatet (se utvärdering i kapitel 5.2).  Efter 
att ha fått kontakt med ett par forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som 
forskar inom sensor och mätteknik, kunde vi få hjälp att genomföra en laserskanning. 
Genom Jerker Jansson fick vi samtidigt kontakt med kriminalinspektör Bennieth 
Henricson på våldsroteln i Linköping som är utredningsledare för det omskrivna dub-
belmordet i Linköping. Efter ett möte med Henricson och mordutredarna beslutades 
att en visualisering av mordplatsen och flyktvägen skulle göras. Detta kombinerades 
med den utlovade laserskanningen via FOI för att kunna bygga upp en visualisering 
med mer funktioner.

7.2.2 Utrustning
En digitalkamera (Canon EOS 300D), ett objektiv (10 - 22 millimeter) och ett stativ, 
lånades från Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Laserskannern (Riegl LMS-

Kapitel 7 - Tillämpning på riktiga fall
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Z210) lånades från FOI och sköttes av forskningsingenjör Håkan Larsson. För att för-
enkla och förbättra fotograferingen användes ett panoramahuvud (Manfrotto 303 
PLUS) som YFO i Göteborg lånat ut genom Jerker Jansson. 

7.2.3 Tillvägagångssätt
Efter att ha fått en karta och all nödvändig information om var gärningsmannen och 
vittnen befunnit sig, besöktes brottsplatsen tillsamman med Håkan Larsson. En lämplig 
plats för laserskanningen valdes där både mordplatsen och huvudvittnets position var 
synliga. En laserskanning genomfördes och på exakt samma plats och höjd som laser-
skannern befunnit sig på, placerades även digitalkameran. Eftersom ett panoramahuvud 
användes kunde kameran utan problem vinklas till att ta foton i porträttläge. Detta 
medförde mer information på höjden än på bredden, vilket också gjorde att det gick åt 
fler kort att täcka 360 grader. Med brännvidden inställd på 10 millimeter erhölls en 
bildvinkel på 97 grader i vertikalledd och 74 grader i horisontelledd. För att täcka 360 
grader valdes att ta 10 bilder för varje panorama vilket gav ett överlapp på omkring 50 
procent mellan bilderna . För att täcka in alla intressanta områden vid brottsplatsen togs 
panoramabilder för 11 olika platser.

När all data från mordplatsen var insamlad skapades panoramabilderna genom mjuk-
varan PTAssembler, som också använts i Vällingby-fallet. På samma sätt som tidigare 
användes den automatiska funktionen för att matcha ihop bilderna för varje scen och 
panoramabilden anpassades för cylindrisk mappning. Även fast ett panoramahuvud 
hade använts behövdes ändå vissa justeringar göras i Photoshop. Eftersom panorama-
bilderna skulle användas i SPi-V kunde en högre upplösning användas och den sattes 
därmed till omkring 8000 × 2500 pixlar. I SPi-V länkades sedan alla panoraman sam-
man till en stor scen. På samma sätt som med Tourweaver skapades också hotspots med 
länkar till bildbevis tillsammans med karta (se figur 7.3 ). Panoramat på själva mord-
platsen kombinerades med laserskanningsdatan genom en egen fristående applikation 
som inte hör ihop med visualiseringen i SPi-V (läs mer i kapitel 6). Eftersom visualise-
ringen i SPi-V bygger på Macromedia Shockwave kan den också utan problem visas i 
en webbläsare (läs mer i kapitel 5.2). 

Figur 7.3 Visualisering av brottsplats i Linköping, gjord i SPi-V.

Kapitel 7 - Tillämpning på riktiga fall



39

Visualisering av brottsplatser

7.2.4 Resultat
Visualiseringen av brottsplatsen i Linköping resulterade i två applikationer. Den ena i 
form av en egenutvecklad applikation som kombinerar panoramat med data från laser-
skannern (se figur 7.4). Den andra applikationen blev alltså visualiseringen av hela 
brottsplatsen, uppbyggd med 11 högupplösta panoraman (se figur 7.3).  

7.2.5 Begränsningar och problem
En begränsning med den visualisering som gjorts är att den inte avspeglar samma tid på 
året eller dygnet som vid mordtillfället. På grund av detta ser inte omgivningen ut exakt 
som den borde med växtlighet och färger. Detta leder bland annat till att saker som är 
synliga vid visualiseringen inte säkert var synliga under mordtillfället på grund av exem-
pelvis vegetationen. 

Rent tekniskt var förutsättningar bättre än vid fallet i Vällingby, med bättre stativ 
och ett panoramahuvud. Detta ledde till mindre efterbearbetning av bilderna vid sam-
manfogning till panoraman, även om vissa finjusteringar krävdes. 

Med hjälp av SPi-V kunde högre upplösning nyttjas till visualiseringen och även fler 
möjligheter att påverka innehållet. På grund av avsaknaden av ett grafiskt användar-
gränssnitt att arbeta i blev dock visualiseringen i SPi-V väldigt tidskrävande att göra. 

Den egenskapade applikationen har flera brister gällande användargränssnitt och an-
vändarvänlighet men syftet med denna är bara att vara en prototyp av vad som går att 
göra. Mer om resultatet av laserskanningen finns att läsa i kapitel 6. 

Figur 7.4 Egenutvecklad applikation.

Kapitel 7 - Tillämpning på riktiga fall
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7.3 Brottsplats SKL
För att få en bild av hur en brottsplats kan se ut och vilka spår som finns att gå efter har 
SKL framställt en brottsplats för uppvisning. De har försökt framställa denna på ett na-
turtroget sätt med utplacerade spår och ledtrådar. Genom att skapa en visualisering av 
denna fiktiva brottsplats skulle tre saker undersökas. Dels skulle det tidigare nämnda 
panoramahuvudet utvärderas men tanken var också att undersöka möjligheten med 
HDR-panoraman. Den tredje delen bestod i att undersöka hur visualisering skulle bli 
genom Tourweaver med all extra information i form av detaljbilder och information 
om tekniska undersökningen och om detta kunde kombineras med en karta på ett över-
skådligt sätt.

7.3.2 Utrustning
Digitalkameran (Canon EOS 300D), objektivet (10 - 22 millimeter) och stativet låna-
des av SKL. Panoramahuvudet (Manfrotto 303 PLUS) lånades via Jerker Jansson av 
YFO.

7.3.3 Panorama

7.3.3.1 Tillvägagångssätt
Mordplatsen i detta fall bestod av ett litet rum, studentrum enligt historien, vilket gjor-
de det svårare att få med tillräckligt med information. Det första som gjordes var att ta 
12 bilder med hjälp av panoramahuvudet och med brännvidden på objektivet inställt 
på 10 millimeter, precis som i tidigare fall. Då panoramahuvudet användes kunde ka-
meran utan problem vinklas för att fotografera i porträttläge. Med samma inställningar, 
fast utan panoramahuvudet, togs först 12 kort i porträttläget och sedan 8 kort i land-
skapsläget. Anledningen till att foton togs i både porträttläget och landskapsläget var 
för att kunna jämföra resultaten mellan dessa då bilder tagna i porträttläge antagligen 
får alltför stort parallaxfel. Utöver detta togs 12 detaljbilder av bevisföremål och intres-
santa områden i rummet. 

Visualiseringarna byggdes upp på samma sätt som i Vällingbyfallet, med hjälp av 
PTAssembler och Tourweaver. I Tourweaver lades all information kring fallet in i res-
pektive scenbeskrivning och diverse hotspots som länkades till bevisföremålen. 

7.3.3.2 Resultat
I ett litet rum som i det här fallet blir även små skarvar och fel väldigt påtagliga när bil-
derna ska matchas ihop. På grund av detta är det särskilt viktigt med bra förutsättningar 
vid fotograferingen. Eftersom det med panoramahuvudet gick att justera nodpunkten 
för objektivet efter rotationsaxeln på stativet (läs mer om detta i kapitel 4.4.2), blev 
skarvar och fel betydligt färre. Med panoramahuvudet erhölls en vertikal bildvinkel på 
cirka 100 grader. När inte panoramahuvudet användes erhölls en bildvinkel på cirka 92 
grader med kameran i porträttläge och cirka 63 grader med kameran i landskapsläge. 
En anledning till att det blev olika vertikala bildvinklar vid porträttläget var att horison-
tellinjen inte blev rak (på grund av parallaxfel) vilket gjorde att mycket information 
försvann när de svarta områdena fick klippas bort (se figur 7.5). Utan panoramahuvu-
det och med kameran i landskapsläge blir felen i bilden mindre men det ger också en 
mindre vertikal bildvinkel. Genom att använda panoramahuvudet gick det alltså både 
att täcka ett större område och att undvika tydliga skarvar och fel. 

Den färdiga visualiseringen utformades enligt tidigare framtagen mall och sceninfor-
mation med mera gick att på ett naturligt sätt få med i visualiseringen (se figur 7.6).

Kapitel 7 - Tillämpning på riktiga fall
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Figur 7.5 Panorama över mordrum på SKL tagit i porträttläge utan panoramahuvud. Ojämna 
kanter upptill och nedtill gör att mycket information försvinner vid beskärning.

Figur 7.6 Visualisering av Mordrummet på SKL, gjord i Tourweaver.

Kapitel 7 - Tillämpning på riktiga fall
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7.3.3.3 Begränsningar och problem
För att få med det mest relevanta i rummet behövde kameran riktas en aning nedåt. En 
begränsning med panoramahuvudet var att kameran inte kunde vinklas tillräckligt 
mycket eftersom en del av panoramahuvudet då kom med i bild. Informationen som 
kom med i panoramat blev ändå tillräcklig för att det inte skulle kännas som det sakna-
des en del av bilden. 

När panoramabilderna importerades i Tourweaver uppstod ett problem. Eftersom 
kameran hade riktats aningen nedåt fick Tourweaver problem med att hitta rätt hori-
sontlinje då det antas att den alltid befinner sig i mitten av panoramabilden. I det här 
fallet täckte panoramat betydligt mer av golvet än taket vilket ledde till att Tourweaver 
satte horisontlinjen alldeles för lågt. För att komma runt detta problem fick ett tomt 
svart område läggas till i överkanten av panoramat (se figur 7.7).

7.3.4 HDR-panorama

7.3.4.1 Tillvägagångssätt
För att skapa en scen där ett HDR-panorama tillför mer än vad ett vanligt panorama 
gör behövdes större ljusvariationer än enbart det ljus taklamporna ger. En naturlig scen 
för detta skulle givetvis vara ett rum med ett fönster där solen skiner igenom eller en 
solig plats utomhus. Vädrets makter gjorde dock att det inte var möjligt och en artifi-
ciell ljuskälla, i form av en strålkastare, placerades istället utanför fönstret i mordrum-
met. För att få med hela det dynamiska omfånget togs varje bild i fem olika expone-
ringar (läs mer om HDR i kapitel 4.9.1). Här var det en stor fördel att ha tillgång till 
panoramahuvudet med dess klickfunktion (se kapitel 4.4.2). Denna gjorde det möjligt 
att först ta alla bilder på ett varv i en exponering och sedan bytta exponering och ta ett 
nytt varv istället för att ta alla fem exponeringar först och sedan vrida kameran. När alla 
bilder var tagna användes den exponering med mest synliga detaljer i för att matcha 
ihop bilderna i PTAssembler. Denna information sparades och användes sedan på reste-
rande exponeringar för att få exakt samma panoramabild. De fem panoramabilderna 
sammanfogades sedan i Photoshop CS2 till en HDR-bild (detta kan även göras med 
exempelvis HDRShop). 

För att kunna visa panoramat krävs en panoramavisare som klarar att visa HDR-bil-

Figur 7.7 Panorama med inlagd svart kant för att få horisontlinjen rätt.
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der. Tanken var från början att skapa en egen sådan, men på grund av tidsbrist hanns 
det inte med. Istället användes SPi-V för detta ändamål. SPi-V kan emellertid inte visa 
riktiga HDR-bilder (32-bitars flyttal) utan använder en egen variant kallad ADR (se 
kapitel 5.2.4). SPi-V behöver en ljus och en mörk bild samt en intensitetsbild. De två 
förstnämnda bilderna togs fram utifrån den ursprungliga HDR-panoramabilden ge-
nom att variera exponeringen och intensitetsbilden skapades genom att omvandla den 
ursprungliga bilden till gråskala, öka kontrasten samt lägga på gaussisk oskärpa.

7.3.4.2 Resultat
Trots att SPi-V inte hanterar riktiga HDR-bilder blev resultatet det önskade; nämligen 
ett panorama som täcker hela det dynamiska omfånget i rummet inklusive informatio-
nen utanför det starkt upplysta fönstret, se figur 7.8. Det vore dock intressant att se hur 
ett äkta HDR-panorama skulle se ut som jämförelse. Värt att notera är att om målet är 
att skapa ett ADR-panorama krävs bara två exponeringar vilket gör hela processen både 
enklare och snabbare.

Hur mycket bättre det blir med ett HDR-panorama jämfört med ett traditionellt 
panorama beror givetvis på ljusförhållandena på den aktuella platsen. I det här testfallet 
skapade vi medvetet en situation där fördelarna med den här tekniken skulle bli uppen-
bara. Ett traditionellt panorama hade gett ett resultat som syns i figur 7.9. I och med att 
det kräver en del extra arbete och noggrann planering redan på fotograferingsstadiet är 
det en bedömningsfråga från fall till fall om det är värt det extra arbetet.

Figur 7.8 HDR-panorama. Figur 7.9 Traditionellt panorama.
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Slutsats

I det här kapitlet sammanfattar vi de resultat vi har kommit fram till i föregående kapi-
tel, belyser några för- respektive nackdelar samt ger förslag till fortsatt arbete och fram-
tida examensarbeten.

8.1 Resultat
Resultatet av vårt arbete är dels ett förslag på en metod som kan användas för att ut-
nyttja panoramatekniken till att visualisera brottsplatser, dels en rad exempel på hur 
denna visualisering kan se ut samt slutligen hur panoramatekniken kan kombineras 
med data från en laserskanning för att utöka funktionaliteten. 

När det gäller vilken metod som bäst lämpar sig för att integrera i polisens arbete är 
vår slutsats att det med en digital systemkamera med vidvinkelobjektiv, ett bra stativ 
och två relativt billiga programvaror (cirka 2 000 kr) går att skapa visualiseringar som är 
till stor nytta såväl i utredningsarbetet som vid rättegången. De krav på användarvänlig-
het som ställdes i syftet är svårt att verifiera då det i nuläget är oklart vem som ska an-
svara för insamlandet av bilder samt sammanställningen av presentationen (se kapitel 
9.1.3) . Det som krävs av användaren är en vana att hantera digitala bilder i en dator 
samt en vana att hantera en digital systemkamera. Med dessa förkunskaper ska det gå 
att följa det tillvägagångssätt som vi sammanställt i bilaga 2. 

Resultatet av laserskanningsdelen är inte en färdig metod som kan börja användas 
direkt utan mer ett exempel på hur panoramatekniken kan användas till något mer än 
att bara visa hur en plats ser ut. Genom att tillföra en dimension öppnar sig en rad nya 
möjligheter och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad som går att 
göra. Det vi valde att fokusera på var möjligheten att mäta avstånd direkt i bilden samt 
möjligheten att avgöra synligheten mellan olika punkter i bilden. Dessa två funktioner 
fungerar bra och de tillför definitivt ett mervärde till visualiseringen.

8.2 Användningsområden
Som vi ser det kan den här typen av visualisering användas vid tre olika skeden i utred-
ningen. För det första direkt när ett brott har skett för att få en första överblick över 
brottsplatsen innan någonting har rörts. Detta blir speciellt användbart vid brottsplat-
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ser där det kan vara svårt att spärra av en längre tid. Vidare kan den användas under 
själva utredningsarbetet för att rekonstruera hur ett brott har gått till samt få en över-
blick över vilka bevismaterial som påträffats. Slutligen kan den användas under rätte-
gången för att förtydliga händelseförloppet samt ge vittnen möjligheten att peka ut vart 
de befunnit sig och vad de kan ha sett.

8.3 Fördelar och begränsningar
Den stora fördelen med den här typen av teknik är att den ger en väldigt bra överblick-
barhet över ett stort område, speciellt i kombination med en översiktskarta. Detta är 
väldigt svårt att åstadkomma genom traditionella stillbilder. Genom att använda sig av 
videorekonstruktioner kan närvarokänslan bli bättre än med stillbilder, men även här 
har visualiseringstekniken med panoraman en stor fördel i och med att användaren själv 
kan bestämma åt vilket håll kameran ska riktas.

Den stora begränsningen är att användaren är låst till ett antal på förhand bestämda 
platser. Denna begränsning kan emellertid bli mindre påtaglig om platserna väljs med 
omsorg och eftertanke samt om användaren är införstådd i att denna begränsning exis-
terar. Det finns inte heller någon möjlighet att använda sig av rörliga bilder i visualise-
ringen. Tekniskt sett är det möjligt, men det fanns inte tid till att undersöka detta inom 
ramen för det här projektet. 

8.4 Rekommendationer för fortsatt arbete
En möjlig fortsättning på det här projektet skulle kunna vara att utvärdera de kommer-
siella lösningar som finns och jämföra dessa med den metod vi arbetat efter. Det som 
skulle vara extra intressant att testa här är kvalitén på resultatet samt tidsåtgången.

Vidare skulle det vara intressant att följa upp hur de olika parterna under en utred-
ning ställer sig till den typen av visualiseringen som vi har gjort. Detta skulle kunna lig-
ga till grund för en fortsatt utveckling av både tekniken som sådan och arbetsmetoder-
na.

När det gäller laserskanningsdelen skulle ett tänkbart framtida examensarbete kunna 
vara att skapa ett automatiskt system som matchar ihop panoramabilden med laser-
skanningsdata samt att skapa ett grafiskt användargränssnitt för att göra systemet mer 
användarvänligt.

En annan intressant uppgift vore att utvärdera om ett fisheyeobjektiv är bättre läm-
pat än ett vidvinkelobjektiv till att skapa panoraman för det här ändamålet. Det som 
eventuellt skulle kunna motivera denna utvärdering är att de resulterande panoramana 
får en större vertikal bildvinkel.

Det vore även intressant att utvärdera HDR-panoraman mer utförligt än vad som 
har hunnits med i det här arbetet. Detta är definitivt en teknik som är på kraftig fram-
marsch och den lämpar sig väl till visualiseringar som bygger på panoraman. Ett alter-
nativ till att få ett större dynamiskt omfång utan att ta flera exponeringar är att ta bilder 
i RAW-format och sedan omvandla (tonmappa) dessa till 8-bitars bilder. Detta tillväga-
gångssätt skulle kunna undersökas närmare.

För att SPi-V ska bli ett alternativ till Tourweaver för att sammanställa visualiseringen 
krävs ett grafisk användargränssnitt. Även detta skulle kunna vara ett tänkbart framtida 
examensarbete eller projektarbete.

Kapitel 8 - Slutsats
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Kapitel 9

Diskussion

9.1 Arbetsmetoder
Hur mycket de befintliga arbetsmetoderna vid utredningsarbetet förändras beror till en 
viss del på personens tekniska bakgrund och datorvana. Eftersom det inte är helt klart 
vem som ska göra vad vid en brottplatsvisualisering kommer det som nu skrivs vara 
våra spekuleringar kring arbetsmetoderna samt hur utredningsarbetet kan komma att 
påverkas. 

9.1.1 Insamling av bilder
De kriminaltekniker som på en brottsplats ska genomgå dokumentationsfasen är san-
nolikt väl bekanta med den kamera som används. För insamlandet av bilddata till en 
visualisering med panoramatekniken är steget inte stort från att utöver vanlig bilddoku-
mentation också fotografera efter de givna instruktioner som krävs för att skapa ett pa-
norama. 

9.1.2 Sammanställning av material
När all bilddata är insamlad ska någon sätta ihop materialet. Förslagsvis görs det av 
samma person som vet vilka bilder som tagits och på vad, det vill säga samma kriminal-
tekniker som tagit bilderna. För att använda det rekommenderade panoramaprogram-
met PTGui behövs inte mer än en vana att hantera digitala bilder i en dator.

När panoramabilderna är skapade av berörda kriminaltekniker består nästkommande 
steg i att sätta ihop dessa till en visualisering med detaljbilder, scenbeskrivningar, över-
siktskarta och så vidare. Denna del är mer tidskrävande och omständligare att genom-
föra. Det finns betydligt fler inställningar att göra, framför allt om också en layout ska 
skapas. Tourweaver har dessutom ett sämre användargränssnitt än PTGui. Personen 
som ska göra detta behöver ha viss vetskap kring fallet eftersom scener och detaljbilder 
anpassas till detta, men behöver egentligen inte veta hur själva panoramabilden skapats. 
Innan en vana för förfarandet har infattat sig kan denna del komma att bli aningen 
tidskrävande. Antingen görs det av samma kriminaltekniker som tidigare men kanske 
hellre av en utsedd person som alltid har hand om denna del.
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9.1.3 Utredningsprocessen
Att ha tillgång till en visualisering av en brottsplats under utredningsprocessen borde 
vara till stor fördel i vissa situationer. En aspekt på detta skulle kunna vara möjligheten 
att på distans kunna samarbeta med andra berörda kollegor. På detta sätt kan andra 
personer snabbare sätta sig in i ett händelseförlopp utan att nödvändigtvis behöva be-
finna sig på samma plats. Rent allmänt borde denna typ av visualisering ge överskådlig 
bild av en händelse som kan komma att vara till hjälp under utredningsfasen.

9.2 Presentation

9.2.1 Åklagare/Domstolarna
För att köra visualiseringen behövs egentligen bara normal datorvana och möjligtvis lite 
träning på navigeringen i visualiseringen. Används samma layout i Tourweaver till alla 
visualiseringar blir förberedelserna mindre för åklagaren då denne snabbt kan göra sig 
familjär med layout och navigering. Utrustning som krävs för att visualiseringen ska 
kunna visas på ett lämpligt sätt är en relativt modern dator, en extern mus och en pro-
jektor. 

För domstolen bör det poängteras att visualiseringen inte är en exakt avbild av verk-
ligheten utan bara en rekonstruktion (på grund av möjliga distorsioner, felaktiga sam-
manfogningar med mera). 

9.2.2 Misstänkta och övriga
Eftersom den framtagna visualiseringen är uppbyggd i form av en Java-applet på en 
html-sida är den körbar på i princip vilken dator som helst med stöd för detta. Det be-
hövs alltså ingen extra programvara för att titta på presentationen. Den misstänkte och 
andra som har rätt att ta del av utredningsmaterialet kan därför ta del av materialet ge-
nom förslagsvis en cd-rom.

Kapitel 9 - Diskussion
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Bilaga 1 

Ordlista

API: Application Programming Interface är definitioner av sätt som programvara kan 
kommunicera med.

Bildvinkel: Vinkeln som avgör hur mycket ett objektiv ”ser”. En större bildvinkel ger 
ett bredare synfält och vice versa.

Bländare: Mekanism i objektivet på en kamera som justerar ljusinsläppet. Bländaren är 
ett hål som varierar i storlek; större hål leder till mer ljus och tvärtom.

Brännvidd: Avståndet mellan den optiska medelpunkten i objektivet och den expone-
rade filmens placering i kameran (CCD-sensorn för digitala kameror).

Brännviddsförlängning: Ett fenomen som uppstår i digitala systemkameror med min-
dre sensor än 135-formatet (2,4 × 3,6 cm). Vad som händer är att bilden beskärs vilket 
resulterar i än mindre bildvinkel.

Dynamiskt omfång: Skillnaden mellan de ljusaste och mörkaste partierna i till exem-
pel en bild.

EXIF: Exchangeable Image File Format är en specifikation för bildfilformat. I denna spe-
cifikation går det att se vilka inställningar som använts i kameran, till exempel datum, 
tid, brännvidd, slutartid med mera.

Gausssisk oskärpa: Digital bildbehandlingsoperation som gör bilden suddigare. Kan 
jämföras med att försätta något ur fokus i en kamera.

HTML: Hyper Text Markup Language är ett sidbeskrivningsspråk som används till ex-
empelvis hemsidor på Internet.

Hårdvaruaccelerard grafik: Beräkningarna för att visa grafik sköts av ett dedikerad 
grafikkort och avlastar på så vis datorns vanliga processor.

ISO: En skala för filmens (CCD-sensors på digitala kameror) ljuskänslighet.

Java: Java är ett objektorienterat, plattformsoberoende programmeringsspråk utvecklat 
av Sun.
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Java-applet: En Java-applet är ett Java-program som normalt körs i webbläsaren hos 
användaren.

Mappning: Projicering av en 2D-bild på ett 3D-objekt.

Mellanformat: En mellanformatskamera är en kamera med en negativstorlek (CCD-
sensorns storlek på digitala kameror) på från 6 × 4,5 cm upp till 6 × 9 cm, vilket kan 
jämföras med 135-formatet som har en negativstorlek på 2,4 × 3,6 cm. 

Objektivfattning: Olika kameratillverkare har olika system för att ansluta objektiv till 
kameran. Detta gör att för att ett objektiv ska passa på en viss kameramodell måste det 
ha samma objektivfattning som kameran i fråga.

Slutare: Den del i objektivet som bestämmer hur länge ljuset ska släppas igenom. Tiden 
som slutaren är öppen benämns som slutartid.

Textur: En 2D-bild som mappas på en 3D-modell.

XML: Extensible Markup Language är ett dokumentstrukturdefinitionsspråk som till 
exempel kan användas till att spara olika typer av information som sedan kan användas  
av ett program. Till skillnad från HTML så beskriver inte XML hur information ska 
tolkas utan detta bestäms istället av det program som informationen ska användas i.

Bilaga 1 - Ordlista
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Bilaga 2 

Tillvägagångssätt för 
visualisering med hjälp av 
panoraman

Beroende på vilken utrustning och budget som finns tillgänglig finns det många sätt att 
gå tillväga vid panoramafotografering. Sättet att göra det på beror också på hur omgiv-
ningen ser ut och vad slutresultatet ska användas till. Används en digital systemkamera 
beror mycket på objektivet. I de flesta fall eftersträvas det att täcka ett så stort område 
som möjligt. Därför är det bra med objektiv med kort brännvidd. I vårt fall har ett 10-
22 millimetersobjektiv används, där alltså 10 millimeter ger det största bildvinkeln. För 
att göra en steg-för-steg-guide sätts förutsättningarna utifrån den utrustning som redan 
finns tillgänglig, nämligen följande: 

• En Canon EOS 20D med 10 - 22 millimetersobjektiv och 8 Megapixlar
• Ett stativ med vattenpass
• Programvaran PTGui

Insamling av data

Steg 1 >> Ställ in stativet
Vid panoramafotografering är ett bra stativ väldigt viktigt. För att alla bilder ska tas i 
samma horisontella plan behöver stativet ställas in med hjälp av ett vattenpass. Viktigt 
är också att kameran ställs in med hjälp av ett vattenpass när det monteras på stativet. 
En fördel är också om stativet är graderat så att rätt antal bilder kan tas med överlapp 
till varandra. 

Steg 2 >> Ställ in vitbalansen manuellt
När platsen för panoramat är vald behöver inställningarna för kameran göras. I de flesta 
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kameror finns en automatisk funktion som känner av vilket ljus den befinner sig i efter-
som ljuset skiljer sig i om det är utomhus, inomhus, glödlampor eller lysrör. För att få 
en naturlig färgåtergivning blir resultatet bättre om denna inställning görs manuellt, 
detta kallas vitbalansering (White Balance eller WB). Tillvägagångssättet är att manuellt 
säga vad som är vitt genom exempelvis ett vitt papper.

Steg 3 >> Använd de manuella inställningarna för 
exponeringen
I kameran finns också en automatisk funktion för att mäta hur mycket ljus som finns 
och sedan anpassa bländare och slutaren till detta för att få en bra exponering. Om den 
automatiska funktionen skulle köras skulle exponeringen bli olika mellan bilderna om 
de tas i en scen där ljuset varierar, vilket leder till att de inte naturligt kommer att mat-
cha ihop med varandra. Därför görs även denna inställning manuellt. Eftersom en scen 
ofta har någon del som är mörkare eller ljusare än övriga kan dessa bli över- eller under-
exponerade beroende på vad exponeringen är inställd på. För att vara säker på att inte 
några viktiga detaljer i scenen blir förstörda bör därför exponeringen ställas så att åt-
minstone de viktigaste områdena blir rätt exponerade. 

Steg 4 >> Räkna ut / ställ in hur många bilder som ska tas
Antalet bilder beror på vilket objektiv som används, vilken brännvidd den är inställd på 
samt om bilderna tas i landskapsläge eller porträttläge. Används ett 10 - 22 millimeters-
objektiv inställt på 10 millimeters brännvidd, det vill säga med maximal bildvinkel, 
kommer 8 bilder i landskapsläge att täcka 360 grader samt ge ett bra överlapp mellan 
bilderna, används porträttläget krävs 10 bilder. Finns det ingen möjlighet att i förhand 
kolla upp hur många bilder som krävs går det utmärkt att använda sökaren på kameran 
för att uppskatta hur många bilder som går åt. Ett lämpligt överlapp mellan bilderna är 
cirka 50%. 

Steg 5 >> Ta kort
Sätt upplösningen på bilderna på högsta möjliga med jpeg-komprimering och ta korten 
utifrån resultatet ifrån steg 4. Upprepa steg 1 till steg 5 för varje scen som ska fotografe-
ras, med undantag för att vitbalanseringen (steg 2) oftast inte behöver göras om när sce-
nerna är i ungefär samma ljusförhållanden. Är exempelvis vitbalanseringen gjord för en 
utomhusscen går den oftast att använda till de andra också. Däremot behöver expone-
ringen (steg 3) oftast anpassas till förhållandena i respektive scen. Används samma 
brännvidd (scen 4) i alla scener behöver givetvis inte steg 4 göras mer än första gången.

Panoramaskapande

Steg 1 >> Skapa kontrollpunkter
Efter att ha öppnat ett nytt projekt i PTGui lad-
das bilderna för aktuella panoramat in genom 
knappen Select source images (se figur B2.1). 
Utifrån EXIF-datan får programmet informa-
tion om vilken brännvidd som använts vid foto-
graferingen. Figur B2.1 Välj bilder i PTGui

Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för visualisering m.h.a. panoraman
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Steg 2 >> Genera kontrollpunkter
Nästa steg är att skapa kontrollpunkter för vilka punkter som återfinns i nästkommande 
bild. Detta görs också automatiskt genom att klicka på knappen Generate control points 
Vid behov kan också punkter manuellt justeras under fliken Control points.

Steg 3 >> Skapa panorama
Det sista steget består i att skapa 
panoramat men innan det görs 
kan flera manuella inställningar 
göras vid behov, för få fram fler 
alternativ klicka på knappen 
Advanced. Det går exempelvis att 
klippa i ordning bilden för att 
slippa svarta kanter runt om 
samt flera andra möjligheter att 
påverka resultatet. Viktigast är 
dock att under fliken Panorama 
Settings se till att rätt projektion-
styp är vald, i det här fallet ska 
det var cylindrisk och den ska täcka 360 grader (se figur B2.2). När alla inställningar är 
gjorda skapas panoramat under fliken Create panorama. Klickar man på knappen Set 
optimum size kan alternativet Maximum size väljas för högsta upplösning (se figur B2.3). 
Om lägre upplösning krävs bockas rutan i för alternativet Lock aspect ratio and field of 
view för att få rätt förhållande mellan höjd och bredd, därefter går det bra att skriva in 
önskat värde för bredd eller höjd. Ska panoramat användas i Tourweaver behöver upp-
lösningen sänkas till åtminstone 5 000 pixlar på bredden. JPEG används som filformat 
och alternativet Blended panorama only väljs i nästa rullista. Tillsist väljs var filen ska läg-
gas och panoramat skapas med knappen Create Panorama.

Figur B2.2 Panoramainställningar i PTGui.

Figur B2.3 Skapa panorama i PTGui.

Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för visualisering m.h.a. panoraman
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Visualisering i Tourweaver

Steg 1 >> Gör en layout
Starta ett nytt projekt i programmet Tourweaver och utgå ifrån någon av de färdiga 
mallarna, så kallade skins. Utseendet på det valda skinet går att utforma efter eget behov 
och vi har valt att själva skapa ett med följande layout (se figur B2.4). I verktygspaletten 
till vänster i bilden visas de olika komponenterna som kan användas till visualiseringen 
och de grundläggande som vi har använt är Viewer, ScenDescription, Map och StillImage 
samt vissa av knapparna under knappen Tour Button. Viewer är det fönster som själva 
panoramat kommer att visas i, Map är där en eventuell karta kommer att placeras och 
StillImage används när stillbilder ska visas upp. Tour Button används när klickbara knap-
par, exempelvis play, stop och hjälp, ska finnas med. Alla dessa objekt läggs på en bak-
grund, som består av en bild med en vald upplösning. I vårt fall är upplösningen till 
bakgrunden anpassad för integrering i en förbestämd MultimediaLab-mall och är där-
för satt till 1024 × 768 pixlar. Upplösningen samt andra egenskaper för layouten skrivs 
in i fälten till höger med rubriken Properties.

Steg 2 >> Importera panoraman och bilder
Importera de panoramabilder som tidigare skapats med exempelvis PTGui. Om alter-
nativet är, som i det här fallet, panoraman med cylindrisk projektion, väljs alternativet 
Cylindrical Panorama (se Figur B2.5). Övriga detaljbilder importeras som typen Still 
Image.

Steg 3 >> Lägg till sceninställningar
Det tredje steget består i att ställa in startpanorering, lutning och bildvinkel för panora-
man samt namn och scenbeskrivningar för både panoraman och stillbilder (se figur 
B2.6).

Figur B2.4 Layout i Tourweaver.

Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för visualisering m.h.a. panoraman
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Figur B2.5 Importera filer i Tourweaver.

Figur B2.6 Sceninställningar i Tourweaver.

Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för visualisering m.h.a. panoraman
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Steg 4 >> Skapa hotspots
Skapa klickbara områden, så kallade hotspots, genom att klicka på knappen Add a scene 
hotspot och sedan klicka på det område där länken ska vara. Egenskaperna för respektive 
hotspot finns till höger under rubriken Properties, där exempelvis sökväg, färger och 
storlek kan justeras.

Steg 5 >> Automatisk videouppspelning
Vid behov går det att göra en färdiganimerad uppspelning av alla hoplänkade scener, 
detta görs genom att klicka på knappen Movie (se figur B2.7). På tidsaxeln som då 
kommer fram finns en automatiskt genererad animation som går att justera genom att 
manuellt flytta på bildrutorna.

Steg 6 >> Lägg till en karta
Detta steg görs för att använda sig av programmets kartfunktion. Välj först en lämplig 
bild innehållande en karta eller dylikt. Denna importeras genom i Map editorn där ock-
så hotspots, länkar till annat material och en kompass finns som alternativ (se figur 
B2.8). Kompassen används tillsammans med ett panorama för att på karta visa ett un-
gefärligt synfält samt åt vilket håll användaren tittar åt. Inställningarna för dess verktyg 
hittas också under rubriken Properties.

Steg 7 >> Publicera
Om en förhandstitt önskas klicka på knappen Preview annars finns alla inställningar för 
den slutgiltiga publiceringen under knappen Publish (se figur B2.9) . Skriv in en sökväg 
för var projektet ska läggas och klicka sedan på startsymbolen. Tourweaver skapar då en 
html-fil innehållande en Java-applet med visualiseringen. 

Figur B2.7 Automatisk videouppspelning i Tourweaver.

Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för visualisering m.h.a. panoraman
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Figur B2.8 Kartfunktion i Tourweaver.

Figur B2.9 Skapa visualiseringen i Tourweaver.

Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för visualisering m.h.a. panoraman
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Instruktioner för integrering 
av visualiseringen i 
MultiMedia Lab

Utgångsläge
Tourweaver har använts för att skapa en visualisering och dessa filer ligger i en mapp 
med en struktur enligt figur B3.1. För att kunna se visualiseringen i fullskärm har yt-
terligare en fil lagts till, nämligen fullscreen.html enligt nästkommande avsnitt.

Figur B3.1 Filstruktur från exportering i Tourweaver.
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Fullskärmsläge
För att kunna visa visualiseringen i fullskärm behöver en fil skapas med instruktioner 
för webbläsaren om detta. För att göra detta används ett enkelt Java-script och koden 
för denna fil ser ut som följer:

<html>
   <head>
   <SCRIPT LANGUAGE=”JavaScript”>
      function fullScreen(theURL) {
         window.open(theURL, ‘’, ‘fullscreen=yes, scrollbars=auto’);
         window.history.back();
      }
   </script>
   </head>
   <body onLoad=”fullScreen(‘Tourviewer_vallingby.html’)”>
   </body>
</html>

Steg 1 
Öppna den MultiMedia Lab-presentation som ska innehålla visualiseringen.
Infoga en knapp på den sidan i presentationen varifrån visualiseringen ska öppnas.
Markera knappen och välj Infoga -> Beteenden -> Hyperlänk vid klick från menyraden. 
Bläddra fram och välj fullscreen.html. Se till att rutan Öppna den här länken i nytt 
fönster är ikryssad (se figur B3.2). 

Steg 2
När presentationen är klar välj Publicera webbsida -> på hårddisken/nätverket. 
OBS Viktigt! Publicera presentationen i samma mapp som lab-filen. MultiMedia Lab 
flyttar automatiskt fullscreen.html till en dold mapp som heter samma sak som lab-fi-
len plus ”.res” på slutet. För att visualiseringen ska fungera måste alla filer från figur 
B3.1 läggas i denna mapp (direkt i mappen, ej i någon undermapp). Undantaget om 
presentationen innehåller flera undermappar. I sådana fall måste res-mappen läggas i 
samma mapp som sidan med knappen.

Exempel
Vi skapar en ny presentation som vi sparar i en mapp på hårddisken, exempelvis C:\vi-
sualisering, och döper den till exempel.lab. Hela sökvägen till lab-filen blir alltså C:\

Figur B3.2 Infoga visualiseringen i MML.

Bilaga 3 - Instruktioner för integrering i MML
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visualisering\exempel.lab. Därefter skapar vi en ny sida i presentation och infogar en 
knapp med en hyperlänk enligt ovan. För enkelhetens skull har vi placerat filerna från 
Tourweaver i en undermapp till visualiserings-mappen, C:\visualisering\tourweaver\. 
Sökvägen som vi bläddrar oss fram till när vi skapar hyperlänken blir då C:\visualise-
ring\tourweaver\fullscreen.html, som vi kan se i figur B3.2. Vi publicerar presentatio-
nen i samma mapp som lab-filen, dvs C:\visualisering\ 

Nu ser visualiseringsmappen ut som följer (se figur B3.3). 

Om vi nu tittar i exempel.res-mappen ser vi att endast fullscreen.html ligger där. 
Alltså kommer visualiseringen inte att fungera utan vi måste kopiera alla filer från tour-
weaver-mappen till exempel.res-mappen. Nu ska det fungera att klicka på exempel.hta 
för att starta presentationen. OBS! Om det kommer upp ett felmeddelande när man 
klickar på knappen beror det troligtvis på att presentationen består av flera undermap-
par. Det enklaste är då att utläsa vilken sökväg som programmet trodde att tourweaver-
filerna låg i och lägga tourweaver-filerna där. 

Figur B3.3 Filstruktur i MML.

Bilaga 3 - Instruktioner för integrering i MML
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Instruktioner för att köra 
presentationen i Internet 
Explorer

Dubbelklicka på fullscreen.html. (alternativt högerklicka och välj Öppna med… om 
inte Internet Explorer är förvald som webbläsare). Nu kommer följande dialogruta upp 
(se figur B4.1).

OBS! Klicka på Ja-alternativet och visualiseringen startas. (Detta kan tyckas lite märk-
ligt, men det är för att kunna öppna visualiseringen i fullskärms-läge.)

Nu kan det hända att Internet Explorer frågar om man vill tillåta att aktivt innehåll 
körs, vilket måste godkännas för att visualiseringen ska starta. Om man vill slippa se 
denna fråga varje gång kan man gå in under Verktyg-> Internet-alternativ. Följande föns-
ter kommer då fram om man väljer fliken Avancerat (se figur B4.2).

Figur B4.1 Dialogruta i Internet Explorer.
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Se även till att Tillåt att aktivt innehåll körs på den här datorn-rutan är ikryssad.

Figur B4.2 Inställningar i Internet Explorer.

Bilaga 4 - Instruktioner för att köra presentationen IE
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Kommandon i pano_viewer

Zooma in:    Shift eller scrollhjul upp
Zooma ut:   Ctrl eller scrollhjul ner
Panorera:   Piltangterna eller mitten musknappen
Markera punkt i bilden:  Vänster musknapp
Avmarkera vald punkt:   Höger musknapp
Förflyttning:   W, A, S, D
Tillbaka till ursprungsläget: O
Flytta punkt till ögonhöjd: V
Byt kön:   G
Visa/dölj djupbild:  R
Visa/dölj panorama(cylinder): C
Visa/dölj punktdata:  P  
Avsluta programmet:  Esc
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Bilaga 6 

Exempelkod

/*------------------------------------------
Function to find the range from origo through
a pixel(x,y) in the depth image to a point 
in the pointcloud
------------------------------------------*/
float Find_Range(int x, int y)
{      
     // Get min and max angles for current pixel
     float range = 0,
            min_angle_x = Get_Angle_X(x),
            max_angle_x = Get_Angle_X(x+1),
            min_angle_y = Get_Angle_Y(y),
            max_angle_y = Get_Angle_Y(y+1),
            delta_angle_x = max_angle_x - min_angle_x,
            delta_angle_y = max_angle_y - min_angle_y;
     int i, id, hits = 0;
     
     // Check all pojnts that have a matching x angle
     for  (i = 0; i < pixels_x[x].match_points.size(); i++) {
          id = pixels_x[x].match_points[i];
          if (points[id].angle_y >= min_angle_y && 
              points[id].angle_y <= max_angle_y) {
                 hits ++;
                 range += points[id].range;
          }
          // if no hit check surrounding pixels in y
          else if (holefill_y == true &&
                   points[id].angle_y >= (min_angle_y-delta_angle_y) 
                   && points[id].angle_y <= (max_angle_y+delta_angle_y)) {
                 hits ++;
                 range += points[pixels_x[x].match_points[i]].range;
          }
     }
     
     if (hits >= 1) 
        return range/hits;   // return average of hits
     else 
        return 16777.215;                 
}

Bilaga 6 - Exempelkod
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/*------------------------------------------
Function to convert from range data to RGB-
values
------------------------------------------*/
int Range_To_RGB(float range, int channel)
{
    // Convert range to RGB-values
    int range_max_prec = (int)(range * 1000);
    int blue = (int)floor(range_max_prec / 65536); 
    int green = (int)floor((range_max_prec - blue * 65536) / 256);
    int red = (int)floor(range_max_prec - blue * 65536 - green *256);
    switch (channel) {
         case 0:
              return red;
         case 1:
              return green;
         case 2:
              return blue;
    }
}

/*------------------------------------------
Function to convert from RGB-values in depth
image to range data
------------------------------------------*/
float RGB_To_Range(int red, int green, int blue)     
{
    return (float)(red + green*256 + blue*65536)/1000;
}

/*------------------------------------------
Function to convert from range value to 
x,y,z coordinates in space
------------------------------------------*/
float Range_To_XYZ(float range, int pixel_x, int pixel_y, int coordinate)
{
    //Calculate angels
    float fov = 2*atan(M_PI*tex_height/(tex_width*nr_tex));
    float radius = tex_width*nr_tex/(2*M_PI);
    float angle_x = (float)(pixel_x+1)/(tex_width*nr_tex) * 2*M_PI;
    float angle_y = atan(((float)(pixel_y+1) - (float)tex_height/2)/radius);
    
    // Find and normalize vector to selected pixel
    float z = tan(angle_y); 
    float x = cos(angle_x);
    float y = sin(angle_x);
    float il = 1.0f / sqrtf(x*x + y*y + z*z);
    x*=il;
    y*=il;
    z*=il;
    
    // Multiply with range to get xyz-coordinates
    switch (coordinate) {
         case 0:
              return x*range;
         case 1:
              return y*range;
         case 2:
              return z*range;
    }
}

Bilaga 6 - Exempelkod
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/*------------------------------------------
Function to calculate the distance between
two points.
------------------------------------------*/
float Calculate_Distance(point p2, point p1)
{
    return sqrt(pow((p1.x - p2.x),2) 
                + pow((p1.y - p2.y),2) 
                + pow((p1.z - p2.z),2));
}

/*------------------------------------------
Function to check if a point is visible
from another point
------------------------------------------*/
void Check_Visibility()
{
     // Find vector between start point and end point
     float x = prev_point.x - curr_point.x;
     float y = prev_point.y - curr_point.y;
     float z = prev_point.z - curr_point.z;
     float il = 1.0f / sqrtf(x*x + y*y + z*z);
     x*=il;
     y*=il;
     z*=il;
     
     // Step along this vector to find points that lies on the line
     int depth_x, depth_y;
     float step_length = 0.01;
     float depth_range;
     float distance = Calculate_Distance(curr_point, prev_point);
     int number_of_points = ceil(distance/step_length);
     float radius = tex_width*nr_tex/(2*M_PI);
     matching_pixels.clear();
     matching_pixels.resize(number_of_points);
     int i;
     if (number_of_points < 25000 && number_of_points > 0) {
     for(i = 0; i < number_of_points; i++) { 
         // Calculate x,y,z-coordinates
         matching_pixels[i].x = curr_point.x + (x * i * step_length);
         matching_pixels[i].y = curr_point.y + (y * i * step_length);
         matching_pixels[i].z = curr_point.z + (z * i * step_length);
         matching_pixels[i].range = sqrt(pow((matching_pixels[i].x - 0),2) 
                                       + pow((matching_pixels[i].y - 0),2) 
                                       + pow((matching_pixels[i].z - 0),2));

        // Calculate angle in x 
        if (matching_pixels[i].x == 0)             // Om x = 0
           matching_pixels[i].x = 0.00000000001;
        // 1:a kvadranten
        if (matching_pixels[i].x > 0 && matching_pixels[i].y > 0) 
           matching_pixels[i].angle_x = 

atan(matching_pixels[i].y/matching_pixels[i].x) * 180/M_PI;
        // 2:a kvadranten
        if (matching_pixels[i].x < 0 && matching_pixels[i].y > 0) 
           matching_pixels[i].angle_x = 

180 + atan(matching_pixels[i].y/matching_pixels[i].x) 
* 180/M_PI;

        // 3:e kvadranten
        if (matching_pixels[i].x < 0 && matching_pixels[i].y < 0) 
           matching_pixels[i].angle_x = 

180 + atan(matching_pixels[i].y/matching_pixels[i].x)
* 180/M_PI;

        // 4:e kvadranten 
        if (matching_pixels[i].x > 0 && matching_pixels[i].y < 0) 
           matching_pixels[i].angle_x = 

Bilaga 6 - Exempelkod
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360 + atan(matching_pixels[i].y/matching_pixels[i].x) 
* 180/M_PI;

        
        // Calculate angle in y   
        matching_pixels[i].angle_y = 
     atan(matching_pixels[i].z/sqrt(pow(matching_pixels[i].y,2)
            + pow(matching_pixels[i].x,2)));
        //printf(“\nAngles x: %f y: %f”, matching_pixels[i].angle_x,     
            matching_pixels[i].angle_y); 
                 
         //Find corresponding pixel in depth image
         depth_x = (int)(matching_pixels[i].angle_x/360 * tex_width*nr_tex);
         depth_y = 
            (int)(tan(matching_pixels[i].angle_y)*radius + tex_height/2);

         // Find range from depth image
         depth_range = RGB_To_Range(Get_DepthImage_Data(depth_x, depth_y, 0),
                                    Get_DepthImage_Data(depth_x, depth_y, 1),
                                    Get_DepthImage_Data(depth_x, depth_y, 2));

         // Check if points is visible from origo
         if (depth_range < matching_pixels[i].range)
            matching_pixels[i].hit = true;
            if (fabs(depth_range - matching_pixels[i].range) < 0.5)
               matching_pixels[i].hit_kind = 1;
         }
     }
     else
         printf(“\nTo long or to short distance to check visibility”);

}
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