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Introduktion 

Abstract

This report describes a possible approach to using data fusion to combine vector and raster 
data to create a three dimensional interactive archipelago. The data is collected by two central 
governments and consists of real measurements. Vector data are originating from an ENC 
chart and information from Lantmäteriets web page Digitala Kartbiblioteket. Raster data 
exists that describes height and orto-photographies from Digitala Kartbiblioteket. 
OpenSceneGraph has been used to visualize the chart and wxWindows as a base for the user 
interface. The method used to create the terrain gives a result which at most diverge 0.07 
meters from the extracted chart. Places where this error exists are easily detectable.

Sammanfattning

Rapporten beskriver ett möjligt sätt för datafusion mellan vektor och rasterdata för att skapa 
ett tredimensionellt interaktivt kustlandskap. Datan är insamlad av två olika myndigheter och 
representerar ett utsnitt av verkliga mätningar. Vektordata utgörs av information som tidigare 
extraherats från ett ENC sjökort samt information från lantmäteriests webtjänst det Digitala 
Kartbiblioteket. Rasterdata kommer i form utav höjddata och ortobild från digitala 
kartbiblioteket. OpenSceneGraph har används för att visualisera sjökortet och wxWindows 
som bas för användargränssnittet. Den metod som används vid skapandet av terräng ger ett 
resultat som avviker som mest 0.07 meter från det extraherade sjökortet. Punkter där detta fel 
uppstår är lätt identifierbara.

Syfte och bakgrund

På Institutionen för systemteknik (ISY) sker forskning om bland annat algoritmer för 
simulering av sjötrafik, i nuläget baseras visualisering av dessa på en 2d plotter. För att ge en 
mer visuellt trovärdig bild av dessa simuleringar är det önskvärt att komplettera denna 2d 
plotter med en i 3d. Rapporten beskriver ett examensarbete vars mål är att ta fram en 
programvara för en 3d plotter. Programvaran är utvecklad på Institutionen för teknik och 
naturvetenskap (ITN). Önskvärt är att i så stor utsträckning som möjligt endast ha beroenden 
på bibliotek med öppen källkod då detta ger mycket bättre kontroll över externa beroenden.
Målbeskrivning
Uppgifter:

1. Använd lämpligt verktyg för att skapa verklighetstrogna skärgårdslandskap utgående från 
befintliga databaser med höjddata och landskapstyp, som integreras med vektoriserade 
sjökort. 

2. Identifiera befintliga 3D modeller av fartyg och visualisera dessa i skärgårdsmiljön. 
Rörelser baseras på position och attityd från befintlig simuleringsmodell.

3. Utarbeta grafiska användargränssnitt.

Utöver detta måste kustlinjerna från det vektoriserade sjökortet bevaras i skärgårdslandskapet.
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Målgrupp och förkunskapskrav

Rapporten vänder sig till läsare med grundläggande kunskaper inom GIS och 
grafikprogrammering. 

Disposition

Rapporten består av fyra huvudkapitel. Det första utgör teoribakgrunden, det efterföljande 
implementationen. Därefter behandlas resultatet och slutligen reflektionerna. Till rapporten 
hör även fem appendix.

Följande kapitelupplägg och innehåll gäller:

● Kapitel 1 TEORETISK OCH TEKNISK BAKGRUND
Detta kapitel presenterar bakgrunden samt förser läsaren med en introduktion till 
referenssystem rt90, det källmaterialet som används, scengraftekniken samt de 
funktionsbibliotek som används.

● Kapitel 2 IMPLEMENTATION
Kapitlet beskriver implementationen av det framtagna systemet, genom att bland annat 
visa hur det olika datakällorna och biblioteken används för att skapa den slutliga 
lösningen.

● Kapitel 3 RESULTAT
Noggrannhet och felaktigheter tas upp i detta kapitel. 

● Kapitel 4 DISKUSSION
Detta kapitel tar upp reflektioner om arbetsprocessen och dess innehåll. Förslag på 
ändringar och förbättringar nämns och diskuteras.

● Appendix A - Ger mer information om program och bibliotek som används.

● Appendix B - Innehåller en ordlista.

● Appendix C - Referenslista.

● Appendix D - WorldBuilder Dokumentation

● Appendix E - InterfaceBuilder Dokumentation

Problemställning
En inledande studie visar att rasterdata måste interpoleras för att kunna anpassas till befintlig 
vektordata. En självklar slutsats då ett dataformat med konstant upplösning inte direkt kan 
anpassas till vektordata. Utmaningen ligger att hitta en lämplig metod för att utnyttja 
rasterinformationen utan att rubba på befintlig vektordata. 

En jämförelse mellan polygondata från Lantmäteriet och sjökortets definition av samma 
objekt påvisar skillnader i storlek och precision. I vissa fall är även överensstämmelsen dålig 
då ett objekt i ett dataset saknar motsvarighet i det andra. Troligen ett resultat av ej 
synkroniserade databaser mellan berörda myndigheter. Då sjöfartsverkets dataset prioriteras 
kommer uppgiften bli att hitta ett sätt att integrera information från lantmäteriets databas med 
det befintliga sjökortet.
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Lämpliga väldokumenterade utvecklingsverktyg för användargränsnitt och grafikbibliotek 
anpassade för framtida tillägg måste hittas. Dessa verktyg, eller bibliotek, som väljs måste 
kunna integreras med varandra.

Teoretisk och teknisk bakgrund
Kapitlet presenterar en överblick över befintliga tesseleringsmetoder som efterföljs av en 
introduktion till koordinatsystemet RT90. Därefter beskrivs källdata, scengraftekniken och 
använda bibliotek. 

Tesseleringsmetoder

Metoder för tesselering av terräng

Terrängrendering är ett av de stora områdena inom datorgrafik och det finns ett antal olika 
metoder. Här ges en översikt av några tekniker samt deras styrkor och svagheter som de berör 
denna lösning.

Faktorer att ta hänsyn till vid terrängrendering är

● Det stora antal polygoner som bildas.

● Felet som uppstår i polygonmesh jämtemot den yta man vill representera.

● Hål som kan uppstå.

Tesseleringstekniker delas in i s.k. Triangulated irregular network (TIN) och regelbundet 
genererade meshar.

En TIN [1] är en oregelbunden triangelmesh genererad från ett set med punkter, den definierar 
en yta utan hål. En vanlig metod att skapa dessa är genom Delaunay triangulering[2]. Om en 
TIN skall skapas utifrån höjdkurvor kan contour stitching vara ett alternativ. Den största 
fördelen med att använda TINs är att över flacka och platta områden kan man reducera antalet 
polygoner väldigt effektivt vilket är en stor fördel. Den största nackdelen är just att den är 
oregelbunden vilket gör det svårare att utföra operationer av olika slag på den. 

Delaunay-triangulering maximerar den minsta vinkeln i en triangulering och tenderar att 
undvika smala polygoner vilka kan ge visuella artefakter, detta leder till ytor som ser jämna 
ut. Ett problem med en omodifierad Delaunay-triangulering är den inte kan garantera att det 
kommer gå en polygonkant mellan två specifika hörnpunkter, vilket eliminerar den från 
möjliga lösningar då som tidigare nämnts ett krav på denna lösning var att kustlinjerna var 
korrekta och alltid hade höjden noll. 

Contour stitching[3] är en metod för att knyta ihop höjdkurvor som blir väldigt avancerad att 
implementera så fort dessa inte har liknande form. Den fungerar dessutom bara om varje 
kurva skall kopplas till en annan kurva i taget vilket inte är fallet med de flesta djupkurvor.
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Metoden i 1:1 bygger på kvadrater där varje kvadrat delas i fyra lika kvadrater vilka sedan 
delas vidare. En nackdel med denna metod är att den kan ge upphov till hål i ytan där nya 
kvadrater/punkter med icke linjärt interpolerad höjd sätts in i en kvadrat men inte i 
motsvarande punkt på närmast liggande kvadrat. Dessa hål kan förutsägas och fyllas med ett 
så kallat draperi där en yta som följer överkanten på kvadraten och går nedåt sätts in. En 
fördel är att den inte behöver skapa extra polygoner utöver i det område där hög detaljrikedom 
krävs.

Metoden i 1:2[4] bygger på rätvinkliga likbenta trianglar och vid delning delas varje triangel 
in i två likadana trianglar genom delning på mitten. Vid användandet av denna metod finns en 
annan lösning på hur hål som uppstår skall hanteras. En delning ger bara upphov till 
introducerandet av en hörnpunkt utan motsvarande höjd hos grannen om det skiljer två eller 
fler gånger på hur många gånger som denna polygonen och grannen har delats. På grund av 
detta kan hål elimineras om grannen tvingas till en delning mindre än denna polygon, denna 
delning kan sedan ge upphov till vidare delning som i sin tur dess grannar skiljer i antal 
delningar. Varje delning ger kaskadeffekter som delar trianglar över ett område, där antalet 
nya trianglar beror på topologin i just detta område.

En annan metod att lösa problemet med att rita det stora antalet polygoner som skapas för att 
representera terrängen är att dynamiskt under körning bestämma exakt hur tesselleringen skall 
se ut. Dessa metoder kallas med ett samlingsnamn för dynamisk Level Of Detail metoder. 
Vanligtvis används de tillsammans med någon av teknikerna ovanför. På senare tid har även 
utvecklingen av snabbare grafikkort gjort att representation av statiska geometrier i storleken 
av en terräng blivit möjlig. Beslutet fattades att inte utveckla någon metod för dynamisk LOD 
då det låg utanför omfattningen av examensarbetet och det ändå går att visualisera en relativt 
stor värld genom att välja en lämplig representation. 

Det stora problemet med att uppnå exakta kustlinjer är den höga graden av komplexitet som 
uppstår vid sammanbindandet av dessa. Väljs det att titta på endast en del av kustlinjen i taget 
kommer denna komplexitet att minska desto mindre del som studeras. Av det skälet har en så 
kallad divide and conquer algoritm implementerats, det lämnar de regelbundna mesh-
metoderna som alternativ. Ingen av de två metoder som beskrivits här klarar av att hantera 
exakta höjdkurvor i den form de beskrivs här. En enkel algoritm för att korrigera det 
problemet har lagts till vilken beskrivs i implementationskapitlet.

RT90

För positionsbestämning av punkter behövs ett koordinatsystem på kartan, ett referensnät. 
Rikets nät förkortas RT90 och skall utläsas Rikets koordinatsystem 1990. Det är ett 
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tvådimensionellt rätvinkligt koordinatsystem som är gemensamt för hela Sverige och ger ett 
rikstäckande plant koordinatsystem.

Allmänna svenska kartor är baserade på koordinatsystemet RT90. Positionsangivelsen är 
numerisk och sker i X-Y ( norrut - österut ), medsols. Fullständig koordinatangivning i meter 
kräver 14 siffor fördelade på två grupper. 

Metod A och Metod B 

Det finns två olika metoder för att ange koordinater inom RT90, metod A och metod B. 
Gemensamt för bägge metoderna är att endast så många siffror som positionsangivelsen 
kräver tas med. Skillnaden ligger i var angivelsevärdet i varje riktning börjar. Metod A börjar 
med det fullständiga värdet först siffra, dvs. siffran för 1000 km. Metod B på det fullständig 
värdets tredje siffra, siffran för 10 km. Om till exempel koordinaten i Figur 2 anges med en 
noggrannhet på 10 meter blir det (622700, 138000) enligt metod A och (2700, 8000) enligt 
metod B. [5][6]

Källdata

Detta kapitel ger en detaljbeskrivning av källdata, dess innehåll och struktur samt vilken 
information som extraheras från respektive källa. Alla koordinater i källdata är enligt RT90, 
metod A. 

Sjökort

Electronic Navigational Chart (ENC) är en standard från International Maritime Organization 
som beskriver sjökort. För att ett sjökort skall uppnå kraven för ENC skall det ha tagits fram 
av ett nationellt sjökartverk eller av detta godkänd producent. Det skall också vara ajourfört, 
vara framställt enligt av International Hydrographic Organization standard S-57 och det skall 
användas med godkänd utrustning, så kallad ECDIS-utrustning. Det sjökort som används i 
detta projekt täcker Oskarshamnsområdet. Det är inget ENC som har använts direkt, utan en 
konvertering av ett sådant till en fil sparad i Matlabformat. Matlab-filen har tillhandahållits 
Institutionen för systemteknik vid Linköpings Universitet.

Matlab-filen har internt en trädstruktur som beskriver de objekt som finns i världen, i denna 
finns namngivet vilken fil som den genererats ifrån, vilket område den täcker, en punktlista 
samt alla objekt som finns inom detta område. Punktlistan är en lista med alla koordinater för 
alla punkter som används i hela sjökortet. 

Objekten ligger sorterade i elva grupper av vilka grupp två, tre, fyra, sju, nio och tio används. 

Dessa objekt kan vara en av tre olika typer av data; punkt, linje, samt polygon. Till alla objekt 
finns två listor associerade. Den första är en indexlista till alla punkter som är intressanta för 
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detta objekt. För punktdata finns det bara en punkt i listan, nämligen positionen i världen. 
Linjedata är en lista med punkter där varje på varandra följande punkter beskriver ett 
linjesegment. För polygondata beskrivs ett område som avgränsas av en linje, där denna linje 
är beskriven på samma sätt som för linjedata med skillnaden att först punkten återvänds som 
sista punkt för att sluta kurvan. Den andra listan innehåller attribut lagrade parvis, där det 
första elementet i paret är attributtyp och det andra värdet på attributet.

Grupp två beskriver djupkurvor, dessa är av typen polygon och har endast två attribut, 
minimalt och maximalt djupvärde. 

Grupp tre är kustlinjer, polygoner där vissa har attributet namn, vilket då är namnet på den ö 
de beskriver, endast ett fåtal har detta attribut. 

Grupp fyra är ljus och kan ha två eller sju attribut beroende på typ. De ljus med två attribut är 
allmänna och har två attribut vilka anger typ och färg. De med sju attribut är av typen marina 
ljus, eller ljus vars syfte är att underlätta vid marin navigation. Deras attribut är färg, 
signalgrupp, signalperiod, räckvidd, två som avgränsar vilken riktning ljuset lyser i och 
karakteristik. Signalgrupp talar om hur ljuset blinkar och signalperiod hur lång period innan 
det börjar blinka igen. Räckvidd berättar om hur långt ljuset är synligt i sjömil och 
karakteristik ifall ljuset blinkar och i så fall hur snabbt.

Grupp sju är laterala bojar som har tre olika attribut, form, färg samt om det är en styrbord 
eller babordsboj.

Grupp nio är farleder vilka har tre olika attribut, farledstyp, riktning och trafikflöde. 
Farledstyperna kan vara en farled som har fasta markeringspunkter eller inte. Riktningen är 
vinkeln på farleden i förhållande till norrvinkeln. Trafikflöde talar om vilken riktning eller 
riktningar som denna farled är avsedd att trafikeras. Farleder hör till gruppen linjedata.

Grupp tio är landmärken, strukturer på land som lätt kan identifieras från vattnet. Det enda 
som används i denna grupp är master. En mast har fyra attribut. Det första talar om att det är 
en mast, det andra hur tydligt det syns. 

Tredje attributet är användningsområdet för masten, detta attribut kan ha en mängd olika 
värden som till exempel radiomast eller kyrka. Det sista attributet används för att tala om vad 
den minsta skalan som masten får användas på ett sjökort. [7]

Rasterdata 

Ur Rasterdata extraheras höjddata samt ortofoto. All data beskriven i detta kapitel används i 
lösningen.

Digitala kartbiblioteket är en webbtjänst som skapats genom överenskommelse mellan 
Lantmäteriet och Kungliga biblioteket. Syftet med denna är att studenter skall kunna få 
tillgång till diverse kartmaterial såsom översiktskartan, Lantmäteriets höjddatabas och 
marktäckedata. Digitala kartbiblioteket finns tillgänglig i högskolor och universitets lokaler. 
Att hämta kartdata kräver registrering. Nedladdningen är begränsad i datamängd både per 
gång och per månad. All rasterdata samt de shape-filer som används i detta projekt är hämtad 
från Digitala kartbiblioteket.

I det här projektet har rasterdata som representerar två olika saker använts, dels ortofoto och 
dels höjddata. All rasterdata finns lagrad i tiff-format som kan vara svartvit eller i färg.
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Till varje raster hör en tfw-fil som beskriver dess position i världen med sex parametrar. En 
tfw-fil definierar inte vilket koordinatsystem som används men då koordinater i projektet är 
angivna enligt RT90 blir innebörden av dess parametrar i tur och ordning: meter per pixel i 
öst-västlig riktning, rotation kring y-axeln, rotation kring x-axeln, meter per pixel i nord-
sydlig riktning, longitud i meter, latitud i meter. De båda rotationerna är alltid noll.

Ett ortofoto är ett fotografi taget från luften och transformerad för att ge uniform skalning 
över hela bilden, en pixel på en plats i bilden motsvarar samma yta i bilden som en pixel på en 
annan plats. I lantmäteriets databas är dessa tagna från flygplan. Ortofoton som används i 
detta projekt är svartvita.

Höjddata är lagrad som en åtta bitars tiff-fil där varje steg i gråskalan motsvarar 8,5 meter. 
Varje pixel motsvarar här ett område om 50 gånger 50 meter. [8][9]

Shape-filer

Shape-formatet är ett företagsägt format tillhörande Environmental Systems Research 
Institute (ESRI). En så kallad Shapefile består av flera olika filer som representerar olika delar 
av datan. Det finns tre filer som alltid måste finnas, en shp-fil, en shx-fil och en dbf-fil. 
Shape-formatet är uppbyggt kring så kallade features där varje feature har både en geometri 
och egenskaper, en feature kan till exempel vara en samling hus eller en åker. Filen med 
filändelsen shp innehåller geometrin för de olika features som finns, dbf-filen innehåller olika 
attribut och shx-filen innehåller information för att knyta ihop attribut med features. Det finns 
även ett antal filer som inte är nödvändiga, men som kan innehålla extra information, till 
exempel en prj-fil som innehåller information om vilken projektion och koordinatsystem som 
används. Ur Shape-filerna extraheras skogsområden och byggnader.[10]

Polygondata

För det här projektet genomfördes ingen modellering, utan existerande modeller nedladdades 
från olika källor och modifierades. Samtliga modeller är i 3ds-formatet. De har förbehandlats 
för att anpassas till projektets syften och ändamål. 3ds-modellerna använder en intern struktur 
med redan namngivna delar.

Scengraf

En scengraf är uppbyggd i en generellt objektorienterad struktur för att ordna representationer 
i logiska grupper. Scengrafer är en samling av noder i en graf eller en trädstruktur, vilket 
innebär att en nod kan ha många barn men bara en förälder. En operation utförd på en 
föräldernod kan propagera automatiskt ned till alla dess barn. Till skillnad mot en matematisk 
graf är en scengraf heterogen, dvs. noderna är inte nödvändigtvis av samma typ.

En ofta utförd operation är att gruppera relaterade geometrier och objekt under en gemensam 
nod, som sedan till exempel kan flyttas eller transformeras som ett enda objekt. 
Scengrafstrukturen är idealisk för beskrivning av väldigt stora och komplexa världar, då den 
spatiala informationen kan delas upp. Noderna kan i detta exempel representera olika entiteter 
eller objekt i världen. 

Uppbyggnadskomplexiteten av en scengraf kan variera från en enkel datastruktur till mer 
avancerade trädstrukturer. Det sistnämnda tillåter en hierarkisk uppbyggnadsrepresentation i 
form av grupp och lövnoder.
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Till gruppnoder kan ett godtyckligt antal barnnoder kopplas för att organisera och strukturera 
innehållet i scenträdet. Några exempel på gruppnoder är Group som används för att gruppera 
underliggande noder, Switch för att aktivera olika delar av trädstrukturen och Transform som 
transformerar, exempelvis förflyttar eller skalar, underliggande geometrier. Lövnoder 
innehåller den data som presenteras i olika format som till exempel en bild eller ljudsekvens. 
Ett exempel på en lövnod är Geometry som är en datastruktur för olika primitiver.

Traversering

Via traversing kan operationer utföras på innehållet i scengrafen. En sådan kan starta i en 
godtycklig nod, men vanligtvis i rotnoden, för att sedan arbeta sig ned i grafstrukturen till 
dess att en lövnod påträffas. Därefter traverseras trädet uppåt igen där liknade operationer 
utförs. Ett exempel då detta används är vid utförande av prerender- och postrenderoperationer 
i OpenGL.

Callbacks

En callback är exekverbar kod som kan anropas genom att en referens till denna skickas vid 
programkörning för att senare kunna anropas. Detta används till främst att dynamiskt kunna 
avgöra vilken kod som skall exekveras utan att explicit behöva ange vad som behöver anropas 
i förväg. Till exempel kan Interaktion med en scengraf ske via callbacks. En callback kan då 
vara associerad med en speciell nod eller vissa typer av noder. Om en nod i scengrafen under 
traversing har en användardefinerad callback associerad till den, kommer den callbacken att 
utföras.[11]

Funktionsbibliotek

Följande bibliotek används vid utvecklandet av programvaran:

OpenSceneGraph för visualisering, WxWindows för interaktion, FWTools för inläsning av 
kartdata, TIFFLib för inläsning av bilder och Matlabs MAT-File Interface Library för 
inläsning av MAT-fil. Se appendix A för mer information om dessa.

Implementation
Kapitlet redogör för hur källdata behandlas och organiseras för att, via två separata projekt, 
skapa ett interaktivt sjökort. 

Överblick systemarkitektur 

Den kompletta lösningen består av två projekt med olika appliceringsområden beskrivna i var 
sitt kapitel där;

• WorldBuilder skapar ett tredimensionellt sjökort (refereras hädanefter som endast sjökort) 
av ett specifikt angivet område genom att extrahera och koppla samman källdata, ordna 
informationen och placera den i ett scenträd som sedan sparas till disk. 

• InterfaceBuilder använder informationsstrukturen i den sparade filen för att skapa 
interaktionsfunktonalitet med dess innehåll. Projektet producerar en fristående körbar 
applikation med logiska kopplingar till den generade WorldBuilder-filen.
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Gemensamt för dessa två är att utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio 2003 och 
OpenSceneGraph används för att skapa respektive utdatafiler. Biblioteksberoende skiljer dem 
åt där WorldBuilder behöver Matlabs externa referens bibliotek för att läsa innehållet i 
Matlab-filen, FWTools för inläsning av shapefiler samt interna OSG läsare för inläsning av 
rasterdata. InterfaceBuilder däremot behöver endast kompletteras med wxWindows för 
skapandet av grafiska komponenter. När sjökortet väl genererats behövs inte de beroenden 
nämnda i WorldBuilder för att använda lösningen utan endast filen innehållande sjökortet och 
den fristående exekverbara filen skapad i InterfacerBuilder. 

Worldbuilder

För att kunna använda tvådimensionella data i ett tredimensionellt sjökort behövs viss 
förbehandling. Den viktigaste och mest uppenbara punkten är att lägga till den tredje 
dimensionen. Detta måste göras för samtliga objekts slutgiltiga representation, däremot 
behövs det inte alltid i alla steg på vägen. Huvudsyftet med WorldBuilder är att föra över all 
information till ett enhetligt format så att det kan hanteras på ett konsekvent sätt. Det valda 
formatet är av naturliga skäl OpenSceneGraphs. De flesta objekt sparas i mellanformat precis 
vid inläsningen, exakt hur detta ser ut beror på vilken datatyp det handlar om. 

Då objekt går från två dimensioner till tre måste det sistnämna värdet tilldelas objekt då de 
skapas. Beroende på var i världen det placeras, på  land eller på vattenytan, måste ett giltigt 
höjdvärde för den aktuella positionen vara tillgängligt. Av den anledningen är den rådande 
systemarkitekturen uppbyggd på kravet att terrängen genereras före objekten.

Varje objekt som skapas i WorldBuilder sparas under en logiskt namngiven gruppnod. 
Resultatet av denna process är ett organiserat scenträd. Visualiseringen av sjökortet sker inom 
ett avgränsat rektangulärt område. Inom detta område skapas terräng, hus, bojar och andra 
objekt av intresse. Underkapitlet Terräng beskriver hur källdata används för att skapa den 
texturerade terrängen utifrån vektordata och rasterdata. Underkapitlet Objekt redogör för hur 
de objekt som skall finnas med i sjökortet skapas.

Terräng

Kapitlet är indelat i fyra underrubriker där Vektordata beskriver hur djupkurvor organiseras i 
en trädstruktur. Trädstrukturen utnyttjas sedan för att räkna fram interpolerade höjdvärden på 
områden ej definierade av djupkurvorna vilket beskrivs i kapitlet Höjddata. Sedan skapas en 
polygon mesh som representerar terrängen vilket detaljeras i kapitlet Tesselering. Kapitlet 
som följer, Ortofoto, beskriver hur ett flygfoto anpassas för att användas som terrängtextur.
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Vektordata

Djupkurvorna och kustlinjerna är lagrade på nästan samma sätt i Matlab-filen. Skillnaden 
ligger i att de representerar olika lager samt att till djupkurvorna finns ett minimalt och ett 
maximalt djupvärde medan kustlinjerna bara har ett djupvärde, nämligen noll. 

Kustlinjer och djupkurvor behandlas på samma sätt och kommer därför i fortsättningen att 
enbart refereras som djupkurvor. 

En djupkurva beskrivs av ett antal linjesegment där varje segments ändpunkt är identisk med 
startpunkten på  nästkommande segment. De beskriver alltid en sluten kurva. En djupkurva 
kan aldrig korsa sig själv. Då djupdata inte finns lagrat förutom exakt på kurvan, behövs en 
metod för att definiera en terräng med kontinuerlig yta. För att få fram höjden i en godtycklig 
punkt måste den räknas fram utifrån närliggande djupkurvors höjdvärden.

Djupkurvorna ordnades i en trädstruktur där djupkurvor som innesluts av en annan lagras som 
barn till den yttre. Värt att notera är att i detta skede betraktas all data endast som 
tvådimensionell, även om en djupkurvas höjdvärde konceptuellt placerar den på ett specifikt 
djup.

För att detta skall vara möjligt måste djupkurvornas individuella täckningsområdet beräknas 
vilket utfördes samtidigt som dess koordinater lästes in. Då djupkurvorna ligger i ett plan 
parallellt med x- och z-axlarna, beräknades därför dess tvådimensionella så kallade axis 
aligned bounding box.

Insättning i ett träd kräver ett lämpligt nodobjekt. Ett sådant objekt består av två delar, en 
element del som har en referens till tillhörande djupkurva, samt en lista med referenser till 
elementets barn. Insättningen av noden utförs rekursivt där sjökortets bounding box fick 
utgöra rotnoden i trädet. Ett nödvändig åtgärd för att garantera en rotnod som innesluter 
samtliga djupkurvor av intresse.

Höjddata

Begreppet terrängtillstånd införs. Två terrängtillstånd existerar i varje punkt, ett för 
Lantmäteriets och ett för Sjöfartsverkets data. Terrängtillståndet kan ha tre olika värden, land, 
vatten och odefiniterat, beroende på om och hur det definierats i källdata.

I nedanstående tabell har samtliga tillstånd samt resulterade åtgärd listats för bättre överblick.
Åtgärder beroende av terrängtillstånd
Lantmäteriet Sjöfartsverket Åtgärd
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Vatten Odefinierat ingen terräng genereras 

Land ''  ''         ''             ''

Odefinierat ''  ''         ''             ''

Vatten Vatten djupvärden beräknas utifrån djupkurvor definieras som vatten

Land ''      ''                ''            ''             ''                 ''           ''        ''

Odefinierat ''      ''                ''            ''             ''                 ''           ''        ''

Vatten Land standard höjd tilldelas alldeles ovanför vattenytan

Land '' bikubisk interpolation av rasterdata

Odefinierat '' standard höjd tilldelas alldeles ovanför vattenytan

Denna tabell används sedan för att avgöra hur höjdvärden skall beräknas. Där skillnader råder 
mellan de olika datakällorna är sjökortets tillstånd prioriterad vid införandet av 
höjdinformation, detta av den enkla men viktiga anledningen att kustlinjen skall bevaras.
Områden som definieras som vatten enligt djupkurvorna men som land av Lantmäteriet 
tilldelas interpolerat höjdvärde utifrån djupkurvorna. I områden där den omvända situation 
råder, tilldelas området en konstant höjd som ligger strax över vattenytan. Ovanför kustlinjen 
interpoleras höjddata bikubiskt utifrån rasterdata från Lantmäteriet, medan under vattenytan 
linjärinterpoleras höjden fram från djupkurvorna.

Interpolering

Vid interpoleringen av vektordata är djupet i en viss punkt begränsat till närmast omslutande 
djupkurva. Därför måste ett urval av vilka kurvor interpolationen skall ske göras. Situationer 
kan annars uppstå där de interpolerande värdena ligger utanför de tillåtna djupvärdena inom 
ett specifikt område. 

Endast de djupkurvor som ligger på ett sådant sätt att en linje kan dras mellan dem och 
punkten där höjden skall beräknas tas med. Denna linje behöver nödvändigtvis inte vara rak 
och får ej skära någon djupkurva.
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Då djupet i en punkt P skall interpoleras söks trädet igenom tills en kurva hittas som 
innesluter punkten men vilkens barn inte gör det, K1 i bilden. Sedan beräknas kortaste 
avståndet till denna kurva och dess barn, K2 och K3. Varje sådant avstånd, PK1, PK2, PK3 
utgör tillsammans med djupet, D1, D2, D3 på den associerade kurvan ett par. Utifrån dessa 
par beräknas sedan det interpolerade djupet i denna punkt enligt.

En alternativ metod för interpolering som utvärderades var level sets. Level sets ger väldigt 
fina ytor som väl följer de kurvor de är satta att interpolera. Att använda level sets kräver i sitt 
första steg dock att en sampling av data sker vilken resulterar i en rasterrepresentation. Då en 
rasterrepresentation endast i få specialfall korrekt kan återge vektordata så måste den 
lösningen förkastas för detta projekt.

Tesselering

Området delas upp i rutor om 50 gånger 50 meter. Varje ruta delas i sin tur rekursivt upp i 
fyra mindre rutor. Beroende på sjökortets detaljnivå inom det område som rutan täcker 
upprepas rekursionen. Närliggande rutor kan alltså ha olika rekursionsdjup.

Rutindelningsprocessen inför fem nya punkter till en ruta. Fyra av dessa ligger på var sin sida 
av rutan medan den femte placeras ut i mitten. Dessa nio punkter ger upphov till att fyra nya 
subrutor definieras som, om nödvändigt, genomgår samma rekursionsprocess.

Det identifierades fem fall då den rekursiva tesseleringen skulle avbrytas. Det första fallet A 
inträffar då ingen linje korsar en ruta. I B löper endast en linje igenom en ruta. I C och D 
återfinns en ändpunkt inuti en ruta. Det som skiljer de sistnämnda fallen åt är på vilket sätt 
skärningen med rutan sker. Den kan antingen ske på samma sida eller på två olika sidor av 
rutan. Det sista fallet E uppstår om rekursionen når ett fördefinierat maxdjup, det maximala 
antalet rekursioner har då uppnåtts för en ursprunglig 50 gånger 50 meters ruta.
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Tesseleringen av en ruta ser olika ut beroende på i vilket fall rekursionen avbrutits. I fall A 
och E inträffar F, resultatet är att rutan delas i två trianglar. Fallet B leder till G, där en så 
kallad solfjäder skapas. I C inträffar H, vilket är en variant av G, med skillnaden att 
solfjäderns centrum ligger i ändpunktens position. I D introduceras en ny punkt mittemellan 
det två skärningarna på sidan. Resultatet blir enligt I. Introducerandet av en ny punkt är 
nödvändig för att undvika z-fighting, annars kommer polygonen mellan de två 
skärningspunkterna och ändpunkten ligga i samma plan som vattnet.

Textur- samt ljussättning av terrängen

Att mappa på, eller lägga över, en rasterbild direkt på terrängen är inte möjligt eftersom 
information om skalning och den totala utsträckningen av rastret inte finns på samma ställe.

Informationen i tfw-filen innehåller position i rymden samt skalning men för att läsa den 
totala utsträckningen måste bilden analyseras. 

För att projicera ortotexturen plant på terrängen uppifrån behövs en hörnpunkt för rastret (Rx, 
Ry) som läses ifrån tfw-filen,  motsvarande hörnpunkt på området som skall genereras(Ex, 
Ey).

Det behövs också den punkt som vid vilken texturkoordinaterna skall beräknas (Px, Py). 
Antalet pixlar som bilden utgörs av i öst-västlig och nord-sydlig riktning, Sx och Sy läses 
ifrån bildinformationen. Detta ger X = (Px + Ex -  Rx) / Sx; och Y = (Py + Ey -  Ry) / Sy; för att räkna 
ut texturkoordinaterna (X, Y) i punkten.

Användandet av en ortobild ökar markant detaljrikedomen och ger ett mer naturtroget resultat 
av den virtuella världen. Men då bilden är svartvit justerades färgkanalerna för att minska 
avståndet till det visuella resultat som ett färgfoto skulle ha givit. De röda och blå 
färgkanalerna skalades med en faktor 0.8 vilket ger texturen en mer grön nyans.

För att texturera och ljussätta terrängen används shaders. Ett shaderobjekt i OpenSceneGraph 
består egentligen av två olika OpenGL shaders, en vertex- och en pixel-shader. Vertex-
shadern hanterar geometrirelaterade delar, här används den bara till ljussättning. Pixel-
shadern sköter vilken färg varje enskild pixel ritas i, här används en goraud-shader. 

Objekt

Fyrar

Den modell som användes som fyrobjekt har redan tilldelade namn på samtliga grafiska 
beståndsdelar. Utan förbehandling, är det dessa namn som dyker upp då man för pekdonet 
över fyren. Genom att tilldela fyrens geometrier fyrens namn underlättares 
identifieringsprocessen markant. En standardmodell för samtliga fyrar.

Då en verklig fyrs lampa inte är stark nog att belysa andra objekt, på ett synligt sätt, användes 
en halvt genomskinlig färgsatt polygon istället för en ljuskälla. För att garantera att ljuset 
alltid är synligt för betraktaren, dvs. att polygonytan är vinkelrät mot betraktaren, placerades 
den under en autotransform. En sådan är en variant av en billboard fast med konstant 
skärmstorlek oavsett avstånd. Den totala effekten blir att ljuset från fyren uppfattas lysa med 
konstant färg och styrka oavsett betraktningsriktning och avstånd.
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Farled

En farled visualiseras som en serie linjer alldeles ovanför vattenytan, detta ger ett intryck 
väldigt likt det man får på ett traditionellt tvådimensionellt sjökort. Färgen på farleden är 
konstant blå.

Laterala bojar

I det svenska systemet är bojar på styrbord gröna och babord röda då man färdas i farledens 
riktning. Samtliga laterala bojar utritas som en cylinderformad geometri med rätt färg.

Skog

För att visualisera enskilda träd används tekniken billboard. Den relativt låga 
betraktningsvinkeln som kameran har samt att det är inte tänkt att träden kommer att betraktas 
på korta avstånd gör denna trädrepresentation lämplig.

Det finns ett antal olika skogstyper lagrade i ytskiktslagret, bland annat blandskog, granskog 
och lövskog. Vi har valt att visualisera dessa som samma skogstyp.

Från terrängkartan inläses polygondata som representerar olika skogtyper. För varje 
polygonobjekt som beskriver ett täckningsområde där ett viss trädslag finns placeras 
billboards ut. För att uppnå en balans mellan täthet och beräkningsbelastning multiplicerades 
arean av bounding boxen med en konstant. Resultatet användes sedan för att bestämma antal 
utplacerade träd inom området upp till ett visst maxvärde.

Med hjälp av en slumpgenerator som använder polygonens bounding box som utfallsrum 
framräknas trädens positioner. Den framslumpade trädpositionen kontrolleras sedan om den 
hamnat innanför polygonen. Skulle inte så vara fallet genomförs ett försök. Varje träd har ett 
föredefinierat antal gånger att lyckas hamna på en giltig slutposition. 

För att garantera att träd i kustbandet inte hamnar i vattnet måste ytterligare ett kriterium 
införas. 

Detta kriterium måste även gälla om utplacering ske inom områden som uteslutande ligger på 
land. Som framgår av bilden skiljer sig områdesbeskrivning för öar nära kusten hos de olika 
myndigheterna. Införandet att den framslumpade positionen skall ha ett höjdvärde större är 
noll löser detta önskemål.
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Byggnader 
Terrängkartans lager för byggnader innehåller endast koordinaterna för olika objekt. För 
identifiering av kärnkraftverk användes därför kodbeteckningen för skorstenar. Då aktuellt 
område bara har tre sådana objekt ansågs det tillförlitligt att placera ut ett generisk 
industribyggnadsobjekt på respektive plats med tillhörande skorsten.

För mindre hus används en standardmodell men för att ge varje sådant en individuell prägel, 
varieras färgen på tak och väggar. 
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Interfacebuilder

Projektet InterfaceBuilder är till för skapandet av ett gränssnitt som skall fungera som ett 
lager mellan användaren och den genererade filen från WorldBuilder. 
Gränssnittsfunktionaliteten bygger på WxWindows Document/view Framework.

Strukturen tillåter en uppdelning av applikationen i dokument och vyer. Ett dokument 
beskriver data och skapar ett programgränssnitt med generella operationer som kan utföras 
oberoende av presentationen. En vy kopplas mot detta programgränsnitt och ger ett grafiskt 
gränssnitt åt användaren mot dokumentet för att visualisera och manipulera data. För 
händelsehantering använder wxWindows en objektorienterad struktur där varje objekt direkt 
tar emot associerade händelser. Interfacebuilder bygger vidare på detta koncept. 

Interaktion med innehållet i scenträdet kräver kunskap om dess strukturella uppbyggnad. 

Denna kunskap tillsammans med objektens interna namn skapas kopplingar till befintliga 
objekt i scenträdet 

Projektet innehåller tre klasser för händelsehantering som utgör grundstommen i 
Interfacebuilders struktur för hantering av interaktiva flöden. Det finns dessutom tre klasser 
som sköter logiken för interaktion och animering av visualiseringen.

De klasser som tar emot händelser är PickHandler, Canvas, TopPanel. Logiken sköts av 
PickLogic, BoatMover och FixedTrackerManipulator.

PickHandler ansvarar för pekdonshändelser i den ritbara ytan och att ta ut vilket objekt som 
markerats. Det identifierade objektets namn skickas till PickLogic-klassen som sätter den 
tillhörande HUD-bilden.

Canvas tar emot de knapptryckningar på tangentbordet som används för att styra båten och 
lagrar vilka knappar som för tillfället är nedtryckta. En gång per bildruta anropas sedan 
Canvas av klassen BoatMover för att avgöra hur båten skall förflyttas.

TopPanel skickar händelser för styrning av kameran till klassen FixedTrackerManipulator, 
sätter solens position och vald båt. FixedTrackerManipulator är ansvarig för att kameran följer 
med båtnoden då denna nod flyttar sig i sjökortet.

Layout gränssnitt

Gränssnittet består i sin helhet av två fönster, här kallade huvudfönstret och 
interaktionsfönstret. Huvudfönstret öppnas automatiskt vid start av applikationen. Det består 
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av en enkel menyrad samt en komponent för utskrifter på skärmen. Utskrifterna som 
exempelvis felmeddelanden eller debug-information är tänkta komma från 
interaktionsfönstret som startas då en WorldBuilder-fil öppnas. Interaktionsfönstret är indelat 
i två delar; en övre innehållandes en instrumentpanel och en nedre där en ritbar yta finns 
placerad. Det är i denna nedre komponent som den grafiska visualiseringen av sjökortet sker. 
Instrumentpanelen består av fyra grupperade komponenter där vissa endast visar information 
medan andra är interaktiva;
• Navigationsinformation 
• Knappar för kamerainteraktion
• En rullista för att välja båtmodell
• En slidebar för att ställa in tiden på dygnet.

Interaktion

Ett nodobjekt används för att ange ett objekts position direkt i skärmkoordinater, denna 
transformnod refereras till som HUD-objekt. Interaktion sker med pekdon och tangentbord. 
Det är möjligt att föra muspekaren över fyrobjekt för att se verkliga fotografier av dessa 
uppritade på HUD-objektet. Fotografiet projiceras på en polygon som visas framför den 
tredimensionella världen inom ett område på bildskärmen. Polygonen visas alltid i samma 
skärmkoordinater,  längst ned till vänster. Den skalas då fönstret ändrar storlek.
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Användandet av bilder ur Sjöfartverket bilddatabas underlättar fyridentifieringen. Bilderna 
fick genomgå en förbehandlingsprocess för att anpassas till den befintliga 
interaktionsstrukturen. Fyrens namn och ljusegenskaper skrivs in direkt i bilden i textform. 
Fyrar som inte har en bild associerad använder en standardbild för bibehålla den logiska 
interaktionsstrukturen. 

Båtens läge och riktning justeras med piltangenterna på tangentbordet. När detta sker uppvisas 
de aktuella värdena i instrumentpanelen. Kameran har som målobjekt båten och när den 
förflyttas uppdateras vy över det aktuella området som visas på skärmen. I grundläget är 
kameran placerad 100 meter bakom båtens akter med 15 graders vinkel från havet. Tanken är 
att användaren skall få uppfattning om att befinna sig strax bakom båten och ha ett 
fågelperspektiv på omgivningen. Kamerapositionen justeras av användaren då knapparna i 
instrumentpanelen nedtrycks. Avståndet till båten ändras i 20 procentiga steg av det 
nuvarande. Det maximala avståndet från båten är 500 meter och minavståndet är 30 meter. 
Sidovinkeln mot båten kan justeras i steg om 30 grader och där full rotation är tillåtet. Det 
finns även en knapp för att återställa kamerans position till grundläget.

Under programkörning är det möjligt att alternera mellan olika båtmodeller som väljs från 
rulllistan. Endast byte mellan fördefinierade modeller som tagits med då det tredimensionella 
sjökortet genererats kan göras. I nuläget finns en segelbåt och en yacht att välja mellan.
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Slidebaren sätter den önskade tidpunkten på dygnet för den virtuella världen i hela timmar. 
Solens position beror direkt på den satta tiden. Solen följer en cirkulär bana runt ekvatorn på 
sjökortet vilket gör att mitt på dagen, klockan tolv, befinner den sig i zenit. Vid midnatt, 
klockan 24 befinner den sig på diametralt motsatt sida, och således kommer allt att vara svart.
Målbeskrivning
Uppgifter:

1. Använd lämpligt verktyg för att skapa verklighetstrogna skärgårdslandskap utgående från 
befintliga databaser med höjddata och landskapstyp, som integreras med vektoriserade 
sjökort. 

2. Identifiera befintliga 3D modeller av fartyg och visualisera dessa i skärgårdsmiljön. 
Rörelser baseras på position och attityd från befintlig simuleringsmodell.

3. Utarbeta grafiska användargränssnitt.

Utöver detta måste kustlinjerna från det vektoriserade sjökortet bevaras i skärgårdslandskapet.

Resultat
1. Det digitala kartbiblioteket och en Matlab-fil innehållande ett vektoriserat sjökort har 

använts. Dessa har med hjälp av OpenSceneGraph integrerats till ett 
skärgårdslandskap.

2. Lämpliga 3d-modeller av båtar identifierades och positioneras beroende på input från 
tangentbordet, uppgiften att positionera dessa utifrån simuleringsdata är ej genomförd 
och därmed ej uppfylld.

3. Ett gränssnitt mot sjökortet och dess innehåll har skapats med wxWindows. Det är 
fullt utbyggbart och erbjuder grundläggade interaktiv funktionalitet.

Programvaran som används bygger helt på öppen källkod.

Noggranheten är nära besläktad med tesselingsprocessens inställningar och rådande 
inställningar ger kustlinjen ett maxfel på 0.07 meter från representation i Matlab-filen.

Noggrannhet och avvikelser

Det viktigaste och största problemet att behandla är vilka fel som kan uppstå i terrängen och 
hur stora de är. Dessa kan delas in i subfel där den viktigaste är avvikelsen i förhållande till 
kustlinjen. Om vi betraktar originalfyrkanternas sida som m och antalet nivåer av 

subindelning som n blir maxfelet 
e= m

2n . I nuvarande konfiguration med m = 50 meter och 
n = 10 ger det ett maxfel på 0.07 meter. De punkter där detta kan uppstå är lätta att identifiera 
då de är de rutor där subdelningen uppgår till maxvärdet. Har subdelningen avbrutits innan 
dess är kustlinjen helt korrekt inom den rutan. 

23Figur 13: Tesseleringsfel



Diskussion
Vi diskuterar lösningar som används i programmet och alternativa lösningar.

De fyra underkapitlen behandlar varsitt specifikt ämne, tesseleringen tar upp aspekter 
relaterade till genereringen av terräng. Lokal anpassning behandlar hur objekt skulle kunna 
anpassas till världen på ett mer naturligt sätt. Objektinformation behandlar hur 
objektinformation presenteras för användaren. Objektrepresentation tar upp hur högre realism 
skulle kunna uppnås.

Tesselering

Metoder att fylla hål

Vid sammansättande av segmentbaserad terräng finns ett problem som ofta uppstår, nämligen 
att hål uppstår där terrängsegmenten inte passar exakt. Det kan bero på flera saker, problemet 
som finns i denna lösning är att punkter som finns i ett segment inte finns i närliggande vilket 
kan ge olika höjd och följaktligen hål. 

Olika lösningar existerar till detta problem:

1)Att sätta in vertikala polygoner som fyller hålen, så kallade gardiner. Vilket markant ökar 
antalet polygoner i representationen.

2)Låta hålen vara kvar, men dölja dem genom att modifiera utseendet på bakgrunden. Denna 
lösning låter enkel, men fyller egentligen inte igen hålen och är väldigt svår att genomföra så 
det ser bra ut. Av dessa skäl är det ingen acceptabel lösning.

3)Inte skapa hela ytor utan att ha tomma hål emellan som fylls efter att själva segmentet 
skapats. Detta kan ske som ett andra steg i genereringsprocessen eller dynamiskt under 
programkörning.

4) Använda en metod baserad på ej rektangulära segment.

Visuella artefakter

Ett problem i den modell för att skapa terräng som används i detta projekt är att tvära 
höjdskillnader med skarpa kanter uppstår på olika ställen. Dessa hack har två olika orsaker 
beroende på var de uppstår.

Den ena formen är nära relaterad till de hål som kan uppstå i terrängen och uppstår där hålen 
fylls igen vertikalt. Dessa är svårt att göra något åt utan att modifiera den metod med vilken 
terrängen genereras, å andra sidan är de oftast väldigt smala och syns väldigt lite. Problemet 
med den skarpa kanten på ytan löses här genom att dessa fyllnadspolygoner inte används vid 
beräknandet av normalvektorn för de tillhörande hörnpunkterna, detta gör att ytan ser mycket 
jämnare ut.

Den andra formen av hack är allvarligare, den uppstår vid kustlinjen vid övergången mellan 
de två olika interpolationsmetoderna och är knuten till att ingen mjuk övergångsfunktion 
används för att gå emellan dessa. Lösningen som används här har inte försökt hantera detta 
problem, men det finns ett antal sätt som det skulle kunna behandlas i en framtida lösning. En 
enkel lösning skulle kunna vara att låta alla höjder för punkter nära kusten avta enligt deras 
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beräknade värde multiplicerat med en mjuk funktion. Den lösningen löser dock inte problemet 
med den skarpa kant som uppstår precis vid kustlinjen, för att få bort den kanten måste en 
lösning tas fram vilken tar hänsyn till höjden på båda sidor nära kustlinjen. Detta kan 
potentiellt bli väldigt avancerat vid komplexa kustlinjer.

Begränsningar på terrängen

Ett problem som i sig inte är förödande, men ändå är värt att beakta är att den nuvarande 
lösningen är väldigt statisk i hur stora områden den kan hantera. På grund av den adaptiva 
tesseleringen varierar det till viss del beroende på vilket område som betraktas, men när väl 
det området är genererat kan endast det området betraktas. Det finns olika förslag på lösningar 
här beroende på hur stor förändring av grundalgoritmen man avser göra. En enkel lösning som 
ger möjligt med godtyckligt stora områden, eller endast begränsade av hårddiskstorlek är att 
lägga in alla segment i varsin transformgrupp. Det skulle låta OpenSceneGraph dynamiskt 
hantera vilka områden som hålls i grafikkorts- och ram-minne, då skulle också LOD kunna 
användas på de olika blocken. En annan metod är att byta ut renderingsalgoritmen mot någon 
annan som stöder LOD på ett mer effektivt sätt, en modifierad version av ROAM skulle till 
exempel kunna användas.

Lokal anpassning

Informationen för utplacerandet av byggnader bygger på punktdata. Ingen tillhörande 
lokalrotation eller riktningsmarkering finns tillgänglig. Utplacering av tredimensionella objekt 
på angivna platser i kombination med att ett ortobild används som terrängtextur, påvisar 
behovet av lokal rotations- och storleksjustering av de utplacerade modellerna. 

För att bättre få modellerna att överensstämma med den underliggande texturen föreslås att en 
databas byggas upp. Men utgångspunkt från punktdata kan ett lokalt område kring varje punkt 
tas ut och bli föremål för bildanalys där förslagsvis en Hugh Transform kan ta fram den lokalt 
dominanta rotationen. Databasen skulle spara den information som behövs för att modellerna 
sedan skulle kunna justeras för bättre passa in. En vidareutveckling vore även att låta 
bildanalysprocessen avgöra vilken modell som är mest lämplig.

En annan möjlig lösning är att använda data om vägnätet för att vrida öppningen på huset mot 
närmsta väg. Det hanterar problemet med att då ett hus är självsymmetriskt finns det två eller 
fyra olika rimliga riktningar att placera huset.

Objektinformation

Under programkörning upptäcktes svårigheter med att markera objekt på avstånd. Den lilla 
storlek objekt skalas till gör att väldigt hög noggrannhet krävs vid användandet av pekdonet. 
Att innesluta samtliga objekt i var sin  sfär för underlätta så kallad picking, kan vara en 
lösning. Sfären bör dock vara osynlig och en del av objektet. En aspekt på detta är den 
försämrade markeringsprecisionen som introduceras, med detta kan rättfärdigas med att 
interaktionen underlättas. Precisionsaspekten är dessutom bara ett problem ifall flera objekt 
ligger nära varandra så det är oklart eller svårt att avgöra vilket som väljs.

Verkliga fyrar har ett ljus som skalas likformigt oberoende av avståndet, vilket gör dem till 
lätt identifierbara objekt ute till sjöss. Tyvärr fungerar inte denne replikerande effekt i 
applikationen på ett tillfredsställade sätt. Det uppfattade ljuset från en fyr är initialt inte 
synligt vid stora avstånd, utan blir det efter att båtmodellen befunnit sig på ett relativt kort 
avstånd från fyren. Efter det förblir fyrljuset ett beständigt inslag i världen. En obekräftad 
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hypotes från fattarnas sida är att en autotransform inte används förrän objektet är stort nog att 
ritas ut en första gång. När väl objektet syns i bild används dock autotransformen  vilket leder 
till att det aldrig blir litet nog att filtreras bort utan syns oavsett avstånd. Denna hypotes måste 
dock verifieras.

Objektrepresentation

Objekt med fler alternativa representationer i olika dimensioner vidgar 
visualiseringsmöjligheterna, då man kan med fördel, beroende på sammanhang och 
detaljkrav, kan anpassa informationen som visas. Ett alternativ till att visa en bild på skärmen 
är att ersätta den befintliga modellen på plats med en tvådimensionell representation. Om 
objekt markeras på stort avstånd uppfattas inte detaljerna i bilden och således bidrar inte detta 
med någon extra information. En koppling till en databas skulle också kunna användas här, 
för att ge fler valmöjligheter till representation, till exempel ljud och film.

Framtida förbättringar

Systemarkitektur

Då utvecklingen av lösningen skedde med olika fokus, först terrängen sedan gränssnittet 
förutsågs inte den rådande lösningsstrukturen för interaktionsdesignen. Detta medför att det 
finns objekt och funktionalitet i InterfaceBuilder-projektet som egentligen har en naturligare 
plats i WorldBuilder-projektet.

Ett exempel på detta är logiken som hanterar kopplingen mellan objekt och deras tillhörande 
HUD-bild. Den finns nu i InterfaceBuilder-projektet. Dessutom är bildernas namn 
hårdkodade. Ur ett objektorienterat perspektiv borde varje objekt själv hantera referenser till 
sina egna alternativa representationer.

En rekommendation för framtida projekt är skapandet av en övergripande och abstrakt 
klasstruktur, speciellt för terrängobjekt, och låta tillförda objekt ärva dess gemensamma 
egenskaper. Fördelarna är många, bland annat  för underlättandet av objektintegration, 
förbättrad överskådlighet men framför allt en mer logisk struktur erhålles. Erfarenheten 
kommer från att allt eftersom objekt från olika datakällor lades till i projektstrukturen, fann 
författarna att mycket tid gick åt att definiera liknande kodstruktur för dessa. Objekt som hade 
unik lagringsstruktur, kom i slutet att behandlas på likartat sätt och att ha identiska egenskaper 
och hjäpmetoder. En trolig anledning till dagens kodstruktur var missuppfattningen eller 
oförmåga att inse att dessa objekt skulle i slutändan ha en gemensam struktur, därav 
rekommendationen.

Detta projekt avsåg inte att extrahera data direkt ur sjökortet. Men ett försök gjordes i 
slutskedet av projektet. Metoden makeProtectedRegion i filen World.cpp visar hur detta 
skulle kunna gå till. Koden extraherar områdesbeskrivningen för ett skyddat område. 

Naturligtvis måste koordinaterna transformeras men principen följer strukturen som i den 
övriga koden. Användandet av bibliotek och framtagna metoder rekommerderas som 
utgångspunkt för likande projekt. Förslagsvis kan OpenEV används för visuell datainspektion 
av sjökortet för att extrahera objekt av intresse. 
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Utöver synpunkter på de rent tekniska interaktionsaspekterna finns även idéer på hur den 
mentala interaktionsprocessen skulle kunna förbättras. Rent allmänt har användare utan 
tidigare erfarenhet av ett system svårt att bedöma sin handlingsrymd och detta gäller speciellt 
interaktionsbaserade applikationer.

För att undvika att användaren slumpvis för pekdonet över objekt för att undersöka om mer 
information finns tillgänglig, skulle ett indikeringsläge för samtliga markerbara objekt kunna 
användas. Med fördel skulle detta läge slås på och av med en förbestämd tangent. I på-läget 
skulle en omslutande geometri kring markerbara objekt visas för att indikera vilka valbara 
objekt som finns.

Objektrepresentation

En vidare utveckling av konceptet med att placera en bild på skärmen då objekt markeras är 
att istället använda ett litet flyttbart fönster. Större möjligheter för anpassning av gränssnittet 
ges samt en övergång från statisk till dynamisk information kan införas.

Dynamisk information som avstånd och riktning till aktuellt markerat objekt för gränssnittet 
mot mer interaktiv plattform. En animerad ikon som replikerar fyrljuset, både dess färg och 
blinkegenskaper, vore tänkbart att använda i detta sammanhang. Intressant vore även 
implementera lampfärg som funktion av vinkeln, då fyrar lyser med olika färg i olika 
riktningar. Till det sistnämnda finns visst stöd idag, men vidare utveckling krävs.
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Appendix A

Program och biblioteksöversikt 

Microsoft Visual Studio 2003

Integrerad uvecklingsmiljö från MicroSoft. 

wxWindows

wxWindows är ett C++ API som möjliggör användargränssnittsutveckling som kan portas för 
flera olika plattformar. Idag finns stöd för MS Windows, Unix med GTK+, Unix med Motif 
och MacOS. Utvecklingen av API:et började 1992 och är i rådande stund uppe i version 2.6.3. 
Som för många projekt med öppen källkod finns en maillista[LÄNK1] samt över 50 färdiga 
exempel studera.

Examensarbetet använder den tidigare stabila versionen wxWindows 2.4.2.

Till API:et hör en utmärkt manual tillgänglig [LÄNK2] via standard webläsare.

[LÄNK1]http://wxwidgets.org/docs/

[LÄNK2] http://wxwidgets.org/support/maillst2.htm

GDAL/OGR

GDAL [B13] är ett bibliotek för hantering, läsning och ger i vissa fall skrivmöjligheter, av 
geospatial data i rasterformat som följer standarden utgiven av Open source Geospatial 
Foundation [B15]. 

Det förser användaren med ett universellt gränssnitt mot de olika formaten som stödjs. Till 
GDAL hör även OGR [B17] biblioteket som förser motsvarande möjligheter fast till en rad 
olika vektorformat, som ESRI Shape-filer, S-57, SDTS, PostGIS, Oracle Spatial, och Mapinfo 
mid/mif samt TAB format.

[B13] (20060505) http://www.gdal.org/

[B15] (20060505) https://www.osgeo.org/

[B17] (20060505) http://www.gdal.org/ogr/

OpenEV

OpenEV [B11] användes för att analysera visualisera och analysera raster- och 
vektoregospatialdata. Det är licensierat under GNU LGPL License Open Source och finns 
tillgängligt för Window, Linux, Sun Solaris och SGI Irix operativ system. Licensen möjliggör 
fri distribution samt i vissa fall användandet av biblioteket i kommersiella applikationer.

OpenEv använder GDAL biblioteket. Applikationen användes främst för att se innehållet i 
Shapefilerna för att underlätta dataextrahering. 

[LÄNK3] http://openev.sourceforge.net/
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LibTIFF

Biblioteket LibTIFF används indirekt genom OpenSceneGraph för att läsa in de texturer som 
används. Källkoden till LibTIFF är helt fri att modifiera, distribuera och sälja så länge en 
kopia av licensen alltid medföljer koden.

(20060728) http://www.remotesensing.org/libtiff/

Matlab

För att läsa MATLAB-filer med filändelsen mat är det inte nödvändigt att exakt veta 
filformatet [D09] då Matlab förser utvecklare med funktioner både för import och export via 
External Interfaces/API. Detta sker via MAT-File Interface Library [D11].

[D09] (20060506) 
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf_doc/matlab/matfile_format.pdf

[D11] (20060506) 
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab_external/f13830.html
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Appendix B

Förkortningar och ordlista
Bounding Box En fyrkant som innesluter ett givet objekts geometriska representation fullständigt. 

AABB Axis Aligned Bounding box, innebär att sidorna på bounding boxen är parallella med 
koordinatsystemets axlar. 

Tesseleringen bildandet av trianglar eller andra lämpliga polygonobjekt.

Billdboard objekt med fri rotation kring en axel, vanligtvis z-axeln, och är alltid vänd mot 
betraktaren.

HUD Head-Up Display, en display som presenterar data utan att blockera synfältet.

Tiff Tagged Image File Format, ett filformat för att lagra bilder.

ESRI Environmental Systems Research Institute, ett amerikankst företag verksamt inom GIS.

Shape-fil ESRIs format för GIS-data.

RT90 Den projektion/koordinatsystem som företrädesvis används för kartor över Sverige.

ENC Electronic Navigational Chart, ett digitalt sjökort

IMO International Maritime Organisation.

ECDIS Electronic Chart Display and Information System, en standard för navigationssystem 
på fartyg.

Tfw Filformat som beskriver utsträckning för en geo-tiff

Switchnod Scengrafnod för att på ett enkelt sätt kunna visa och dölja delar av scenträdet.

Traversering

Callback Metod för dynamiskt val av vilken kod som skall exekveras.

WorldBuilder Programmet i denna lösning för att skapa det tredimensionella sjökortet.

InterfaceBuilder Programmet i denna lösning för interaktion och visualisering av det tredimensionella 
sjökortet.

Bikubisk interpolation Metod för interpolering av rasterdata

Lateral boj En boj som används för att indikera kanten på en farled.

Zenit Den tid på dygnet då solen står rakt upp.

Picking Metod för att välja objekt i tredimensionella miljöer

Hugh-transform Transform som används vid bildbehandling för att hitta lokala riktning och linjer i 
bilder

LOD Level Of Detail, metod för att minska antalet trianglar som ritas.

Höjddata All data som definierar höjd oavsett källa.

Ive OpenSceneGraphs eget binära format för lagrandet av scenträd.

GIS Geographical Information System.

Attityd Riktning, används ofta i sjöfartssammanhang.
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Appendix D WorldBuilder Dokumentation

Klasslista

Klassnamn

Beskrivning av klassen

Konstruktor

beskrivning av parametrar

forShore::ForestManager

Skapar geometrier för trädsamlingar, använd createForest(...) för att generera träd inom ett 
visst område.

ForestManager(  osg::ref_ptr<Terrain> terrain , std::string inPath ) 
osg::ref_ptr<Terrain> terrain Smart pekare till terrängen

std::string inPath Sökväg till data på disk

forShore::Light 

Sköter ljusen tillhörande en fyr, group() returnerar en osg::ref_ptr<osg::Group> som pekar på 
en billboard föreställande en ljuskälla, detta ljus belyser inte andra objekt.

Light::Light( osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords , int inVertexIndex , 
std::vector<std::pair<int, std::string> > inAttributes)
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords Ljusets position i världen

Int InVertexIndex Används ej

std::vector<std::pair<int,std::string> > InAttributes Används ej
Lista med attribut som beskriver ljuset, se 
dokumentationen för s57 för möjliga attribut.

forShore::LightHouse 

Skapar en fyr med tillhörande ljus, fyrljusen syns visuellt i sig själva, men belyser inte saker 
runtomkring sig.

LightHouse( osg::ref_ptr<forShore::Tower> inTower, 
std::vector<osg::ref_ptr<forShore::Light> >inLights )
osg::ref_ptr<forShore::Tower> InTower Referenspekare till ett forShore Tower objekt

std::vector<osg::ref_ptr<forShore::Light> InLights Vektor med ljus tillhörande en viss fyr

forShore::PLObject 

Anvar skriver beskrivning

PLObject(int inObjectId, int InKod, osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords, 
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB )
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Int InObjectId

Int InKod

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> InObjectCoords

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB

forShore::ProtectedRegion 

Skapar polygonen som beskriver ett skyddsområde, används inte i version 1.0, men är fullt 
funktionell.

ProtectedRegion(int inObjectId, int InKod, osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords, 
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB )
Int InObjectId

Int InKod

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> InObjectCoords Koordinater utgörande en polygon vilken beskriver 
skyddsområdet.

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB Bounding Box som omfattar polygonen

forShore::QuadTree 

Hanterar rekursiv tesselering av mark, viktiga parametrar sätts med metoden statics(...), detta 
måste göras innan tesseleringen startas med subDivide(...).

QuadTree(unsigned int md)
Unsigned int Md Det maximala djupet för rekursionen

void statics(osg::ref_ptr<Terrain> ter, osg::ref_ptr<osg::Vec3Array> vert, 
osg::ref_ptr<osg::Vec3Array> nor, std::vector<bOSGelement>* curv, 
osg::ref_ptr<osg::Vec4Array> colors)
osg::ref_ptr<Terrain> Ter Den terräng som beskriver hur marken skall se ut, används i 

Quadtree för att beräkna höjder

osg::ref_ptr<osg::Vec3Array> Vert Lista med alla hörnpunkter som används i terrängen, denna 
lista utökas under rekursion

osg::ref_ptr<osg::Vec3Array> Nor Lista över alla normaler tillhörande hörnpunkterna i vert, 
utökas i samma takt som vert

std::vector<bOSGelement>* Curv Lista med alla kustlinjer och djupkurvor som används vid 
genererandet av marken. De kurvor som finns i denna lista är 
det som avgör var vidare rekursion sker. 

osg::ref_ptr<osg::Vec4Array> colors

forShore::RasterCollection 

En samling RasterData objekt, läses in från lantmäteriets data.

RasterCollection(std::string name)
std::string Name Den gemensamma delen av namnet på filerna.
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forShore::RasterData 

Rasterdata inläst från filer från lantmäteriets hemsida, se kapitlet källdata.

RasterData::RasterData(osg::ref_ptr<TIFFinfo> inTiff, osg::ref_ptr<osg::Image> inImage)
osg::ref_ptr<TIFFinfo> inTiff Information om rastret

osg::ref_ptr<osg::Image> inImage Den bild som används 

forShore::ShapeObject 

Klassdefinition för vektorbaserade objekt lagrade i shape-filer. I detta projekt avser detta öar 
med tvådimensionella områdetsbeskrivningar.

ShapeObject::ShapeObject(long inFeatureId, int inObjectId, int inKKod, std::string inBasId, 
double inArea,  osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords, 
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB, std::vector< ringType > inInteriorRings )
Long InFeatureId Intern beteckning i Shape-fil

Int InObjectId Intern beteckning för objekt i Shape-fil

Int InKKod Kategorikod för objekt

std::string InBasId Intern beteckning för objekt

Double InArea Area för objekt

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> InObjectCoords Koordinater utgörande en polygon vilken beskriver 
skyddsområdet 

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> InBB Bounding Box som omfattar polygonen

std::vector< ringType > inInteriorRings Antalet interna slutna polygoner i denna polygon.

forShore::ShapeReader 

Klassen skapar ett objekt för inläsning av Shape-filer. Ett ShapeReader objekt kan använda 
medlemsmetoderna extractPLObject(...),extractKKodType(…),extractSPObject(…), beroende 
på vad som skall extraheras. Medlemsmetoden getShapeFileInfo() kan användas för 
datainspektion av shape-fil.

ShapeReader(std::string inFileName)
std::string inFileName Den fil som skall läsas

forShore::SPObject  

Klassdefinition för punktobjekt lagrade i shape-filer.  Endast två typer av hus är av intresse, 
små och stora ( Kategorikod )
SPObject ( int inId, int inKod, osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords, std::string 
inPath )
Int InId intern objekt beteckning

Int InKod Kategorikod för objekt

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> InObjectCoords Koordinater utgörande en polygon vilken 
beskriver skyddsområdet

std::string inPath Sökväg för objektkälla
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forShore::Terrain 

Paraplyklass som hanterar alla delar vid genereringen av terräng

Terrain::Terrain(treeNode<bOSGelement, osg::Vec2>* node, osg::ref_ptr<RasterCollection> 
inColl, const std::string &path)
treeNode<bOSGelement, 
osg::Vec2>*

Node Rotnoden till trädet med bOSGelement

osg::ref_ptr<RasterCollection> InColl De raster som används vid skapandet av terrängen

const std::string & Path Sökvägen till katalogen med data, används för att 
läsa in marktexturer och shaders.

forShore::TIFFinfo 

TIFFinfo Läser in en tfw-fil tillhörande en fil med rasterdata, tfw-filen beskrivs närmare i 
kapitlet indata.

TIFFinfo::TIFFinfo(std::string inFileName)

std::string InFileName Sökväg och namn på filen som skall öppnas

forShore::Tower 

Läser in en geometri föreställande ett fyrtorn, håller också reda på var ljuset tillhörande fyren 
skall befinna sig.

Tower( osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords , int inVertexIndex )
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords Positionen för fyrtornet, endas första punkten i 

listan används

Int inVertexIndex Används ej

forShore::UsingExtent 

Basklass för att skapa ett enhetligt gränssnitt till de klasser vilka behöver veta 
avgränsningarna på världen. Informationen sätts och läses via setBounds(...) respektive 
getBounds(...).

UsingExtent()

forShore::Water 

Skapar geometrin för vattenobjektet

Water(osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> bb, const std::string &path)
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> bb Den avgränsning av världen som används

const std::string & path Sökvägen till data, används för att läsa texturer och 
shaders.

forShore::World

Överser skapandet av alla statiska objekt i visualiseringen.

World(std::string dataPath, osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> bb)
std::string DataPath Sökvägen till data
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osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> bb Den avgränsning av världen som används

bBillBoard 

En klass för hanterandet av flygande textetiketter.

bBillBoard(std::string inBillBoardText, double inTextSize, double inPositionX, double 
inPositionY, double inPositionZ)
std::string inBillBoardText Texten på etiketten

Double inTextSize Textens storlek

Double inPositionX Position

Double inPositionY Position

Double inPositionZ position

bBuoy 

Klassdefinition för hantering av bojobjekt. Kan skapa olika typer av bojar beroende på 
egenskapr som skickas med i andra parametern i konstruktorn.

bBuoy()

skapar ett tomt bojobjekt utan egenskaper

bBuoy( osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords , std::vector< std::vector<std::string> 
> inObjectProperties)
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords Positionen för bojens centrumpunkt

std::vector< std::vector<std::string> > inObjectProperties Egenskaper, se s57 för vilka som är applicerbara.

bBuoyageLaterMark 

Klassdefinition för objekt för att hålla en S57 beskrivning av ett lateralt bojobjekt. Innehåller 
endast en textsträng. Används av Klassen bBuoy. Används för att ge en utförlig beskrivning 
av bojtyp. 

bBuoyageLaterMark();

tilldelar en tom beskrivning för lateral bojen.

bBuoyageLaterMark(int inIndex);
Int InIndex Index för lateraltyp, skall vara 0 tom 4. 

bBuoyShape 

Klassdefinition för objekt för att hålla en S57 geometribeskrivning av ett bojobjekt. Innehåller 
endast en sträng. Används av klassen bBuoy.

bBuoyShape()

tilldelar en tom geometri beskrivnin bojen

bBuoyShape(int inIndex) 
Int InIndex Index för bojbeskrivning, skall vara 0 tom 8.
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bCalculateDistance 

Beräknar kortaste avståndet mellan en vektor och en punkt

bCalculateDistance(osg::Vec2Array* inArray ,const osg::Vec2* inPoint)
osg::Vec2Array* InArray De två punkter som mellan vilka vektorn går.

onst osg::Vec2* InPoint Den punkt som avståndet skall beräknas till

bMathTopo 

BmathTopo samlar enklare matematiska funktioner, främst geometriska beräkningar.

bMathTopo(void)

bMatlab2osg 

Hanterar inläsningen av s57 data som konverterats till mat-fil. Använd readMatlabFile(...) för att 
läsa data från fil och de olika extract-metoderna för att extrahera och konvertera datan till OSG-format.

Bmatlab2osg()

void readMatlabFile(const std::string& file)
Const std::string& File Sökväg och filnamn på den mat-fil som skall läsas

bOSGelement 

En kustlinje eller djupkurva

bOSGelement(osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords, double inHeightUpper, double 
inHeightLower, osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB, std::string inName)
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords En lista över de olika hörnpunkter som utgör 

kurvan

double inHeightUpper Den högsta höjd botten når inom detta område

double inHeightLower Det djupaste botten når inom detta område

osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inBB Bounding box tillhörande djupkurvan

std::string inName Namnet på kurvan, används främst vid kustlinjer 
till öar.

bS57Colors 

Färger definierade enligt s57 standarden

bS57Colors()

findNodeVisitor 

Används för att söka efter alla noder med specifikt namn i ett scenträd. Sätt namnet på noden 
som eftersöks i konstruktorn eller med setNameToFind(...). Sök sedan genom att använda 
apply(...).

findNodeVisitor(const std::string &searchName)
const std::string & SearchName Namnet på den nod som eftersöks så som det 

returnera med GetName().
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apply(osg::Node &searchNode)
osg::Node & searchNode Den nod vid vilken sökningen skall påbörjas, alla 

noder under denna söks igenom rekursivt.

treeNode<class_c,cmp> 
Template klass för ordna objekt som kan innesluta varandra i en trädstruktur.
Karl kompletterar med mer information om hur denna används (specifikt operatorerna)

Track

Ger geometri för en farled.

Track( osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords )
osg::ref_ptr<osg::Vec2Array> inObjectCoords Lista med de koordinater som utgör kurvan för 

farleden.

Klasser som ej används i version 1.0 av WorldBuilder

forShore::AnimateCallback 

forShore::MoveEarthySkyWithEyePointTransform 

forShore::SkyBox 

bFollower

bHUD 

bKeyboardMouseCallback 

bUserEventHandler 

forShore::GroundTextureManager 

bBoat 
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Beroenden WorldBuilder

Denna bild beskriver hur de olika klasserna i WorldBuilder använder varandra. Pilen pekar på 
den klass som blir använd, till exempel arbetar klassen World internt med objekt av typen 
Lighthouse.
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Appendix E InterfaceBuilder Dokumentation

Klasslista

Klassnamn
Beskrivning av klassen
Konstruktor
beskrivning av parametrar

forShore::HUD 

En enkel klass för att hantera objekt i en Heads Up Display så att de använder 
skärmkoordinater.

HUD::HUD ( osg::ref_ptr<Item> a )
osg::ref_ptr<Item> a Samlingsobjekt för de grafiska elementen i 

HUD:en

forShore::PickHandler 

Hanterar picking och vidarebefordrar informationen till bifogat Item-objekt.

PickHandler(osgProducer::Viewer* inViewer, Item* a)
osgProducer::Viewer* inViewer Den viewer i vilken pickingen skall ske.

Item* a Det objekt dit pickingen skall rapporteras.

ChildFrameCallback 

Hanterar kommunikationen från scengraf till informationspanelen.

ChildFrameCallback(osg::Node* boatLocation, CMyDocMDIChildFrame* frame, osg::Vec3 
offset)
osg::Node* boatLocation Den transformnod som flyttar båten till sin 

position

CMyDocMDIChildFrame* frame Den frame dit positionen skall.rapporteras

osg::Vec3 offset Avståndet från världens origo till boatLocation

CMainFrame 

Huvudfönstret i applikationen.

CMainFrame(wxDocManager* manager, wxFrame *parent, wxWindowID id, const 
wxString& title, const wxPoint& pos = wxDefaultPosition, const wxSize& size = 
wxDefaultSize, long style = wxDEFAULT_FRAME_STYLE, const wxString& name = 
"frame")
wxDocManager* manager

wxFrame * parent Detta fönsters förälder, krävs för att 
händelsehanteringen skall fungera i wsWindows.

wxWindowID id En unik identifierare för detta fönster.

const wxString& title
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const wxPoint& pos Fönstrets position

const wxSize& size Fönstrets storlek

Long style Fönstrets utseende, se wxWindows 
dokumentation.

const wxString& name

CMyCanvas 

Det objekt på vilket OpenSceneGraph ritar.

CMyCanvas(wxWindow* parent, wxWindowID id, const wxPoint& pos = 
wxDefaultPosition, const wxSize& size = wxDefaultSize, long style = 0, const wxString& 
name = wxPanelNameStr)
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wxWindow* parent Detta fönsters förälder, krävs för att 
händelsehanteringen skall fungera i wxWindows.

wxWindowID id En unik identifierare för detta fönster.

const wxPoint& pos Fönstrets position

const wxSize& size Fönstrets storlek

long style Fönstrets utseende, se wxWindows 
dokumentation.

const wxString& name

CmyDocMDIChildFrame

Utökar wxDocChildFrame, en klass  i wxWindows dokument/vy framework som 
tillhandahåller en Frame för att visa samma data i olika fönster.

CMyDocMDIChildFrame(wxDocument* doc, wxView* view, wxDocParentFrame* parent, 
wxWindowID id, const wxString& title, const wxPoint& pos = wxDefaultPosition, const 
wxSize& size = wxDefaultSize, long style = wxDEFAULT_FRAME_STYLE, const 
wxString& name = "frame")

WxDocument* Doc

WxView* View

wxDocParentFrame* parent Detta fönsters förälder, krävs för att 
händelsehanteringen skall fungera i wsWindows.

wxWindowID id En unik identifierare för detta fönster.

const wxString& title

const wxPoint& pos Fönstrets position

const wxSize& size Fönstrets storlek

Long style Fönstrets utseende, se wxWindows 
dokumentation.

const wxString& name

CMyViewer 

Hanterar ritandet av scenträdet.

CMyViewer(CMyCanvas* pCanvas)
CMyCanvas* pCanvas Det objekt OpenSceneGraph ritar på.

OSGDocument 

Utökar wxDocument, en del av det dokument/vy framework som wxWindows tillhandahåller, 
används främst för att modellera data som skall användas i detta framework. 

Konstruktorn är dynamiskt genererad och anropas bara av wxWindows.

COSGView 

Utökar wxView, en del av wxWindows dokument/vy framework. Används för att separera 
data från visualisering samt interaktion. 
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Dynamiskt genererad konstruktor som bara anropas från wxWindows.

CwxOSGViewer

CwxOSGViewer(void)

DataType 

Beräknar båtens läge och förflyttning

DataType(osg::ref_ptr<osg::Group> n, CMyCanvas *canvas)
osg::ref_ptr<osg::Group> n Rotnoden i scenträdet.

CMyCanvas * canvas Den canvas där uppritningen sker.

findNodeVisitor 
Söker efter noder i scenträdet baserat på deras namn, se Appendix D.

FindLightsVisitor 

Söker upp ljusen tillhörande fyrar så att dessa kan passas ihop. Söker på alla noder som har ett 
namn som börjar med den angivna strängen.

FindLightsVisitor(const std::string &searchName)
const std::string & searchName Den aktuella söksträngen.

FixedTrackerManipulator 

Ansvarig för att låta kameran följa ett objekt i en konstant position i förhållande till detta 
objekt. Här använt för att följa båten.

FixedTrackerManipulator(void)

Item 

Hanterar dynamisk text åt HUD:en.

Item()

LightCallback 

Klass för att animera färg och intensitet på fyrljus, används ej.

LightCallback(lVec lights)

MoveCallback 

Överför informationen från knapptryckningar till transformnoden vilken styr båten.

MyPanel 

En informationspanel för att visaa textbaserad information från visualiseringen.

MyPanel(wxWindow* pParent, CMyCanvas *canvas)
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wxWindow* pParent Detta fönsters förälder, krävs för att 
händelsehanteringen skall fungera i wsWindows.

CMyCanvas* canvas Den canvas där utritningen sker, denna MyPanel 
behöver den för att kunna sätta tillbaka fokus dit 
efter användandet av olika widgets.

SunCallback 

Callback som hanterar solens position på himlen, styr belysningen i visualiseringen.

SunCallback(wxSlider* slider)
wxSlider* slider Den slider i MyPanel som kontrollerar solens 

position. Bör vara numrerad från 0 till 24.

WxWinEventAdapter

Klass för hantering av input från tangentbord och mus. Används ej.
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Beroenden InterfaceBuilder

Denna bild beskriver hur de olika klasserna i InterfaceBuilder använder varandra. Pilen pekar 
på den klass som blir använd, till exempel arbetar klassen COSGDocument internt med objekt 
av typen MoveCallback.
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