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Sammanfattning 

 
Simuleringar används i många sammanhang för att underlätta förståelsen för 
händelser och förlopp som annars kan vara svåra att överblicka. Ofta är det 
mycket data som ska förmedlas till användaren. I de fall visuella 
representationer av simuleringen ska visas i realtid måste data sållas bort så att 
en interaktiv bildfrekvens uppnås samtidigt som betydelsefull information inte 
får försvinna. 

 
Vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, används simulering och 
visualisering som ett verktyg för att studera de komplexa duellsituationerna 
mellan medel och motmedel (telekrigduellen). Ett verktyg har i detta arbete 
tagits fram för att kunna använda sig av de stora geografiska områden som 
behövs i simuleringarna.  

 
Resultatet av arbetet är en applikation som utifrån geografisk kartdata skapar ett 
3D-landskap som lämpar sig för realtidssimulering. 



 

 

Abstract 

 
Simulations are used in many areas to support the understanding of events that 
can be hard to grasp or understand. Often huge amounts of data must be shown 
to the user. In cases where visual representations are to be used in real-time, 
non-vital data must be sorted out in order to maintain interactive frame rates. 

 
At the Swedish Defence Research Agency, FOI, simulation and visualization is 
used as a tool to study the complex interaction between measures and 
countermeasures in electronic warfare scenarios. To be able to use the vast 
geographical areas needed in the simulations, a tool has been developed. 

 
The result of this work is an application that, on the basis of geographical data, 
produces 3D landscapes suitable for real time simulation. 
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1 Introduktion 

 
Vid FOI är simulering och visualisering ett vanligt hjälpmedel för att vinna ökad 
förståelse och kunskaper om sådant som i praktiken skulle vara svårt att 
genomföra. Syftet med detta arbete är att utveckla ett verktyg som utifrån 
geografisk data på ett enkelt sätt skapar sådana miljöer som dessa simuleringar 
kan utföras i. 

 

 Figur 1-1 Geografisk höjddata i varierande upplösning 

1.1 FOI 
 

FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, är den ledande leverantören av 
försvarsforskning i Sverige. Kärnverksamheten är forskning, metod- och 
teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. FOI består av 
sju forskningsenheter och sysselsätter mer än 800 forskare och tekniker på 
akademisk nivå.  

 

Flygsystem Försvarsanalys Ledningssystem

Systemteknik NBC-skydd Vapen och skydd

Sensorteknik
 

Figur 1-2 Forskningsenheter vid FOI 
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1.1.1 Institutionen för Telekrigvärdering 
 

Institutionen för Telekrigvärdering, där detta examensarbete är utfört, hör till 
avdelningen Ledningssystem som är placerad i Linköping och fokuserar sin 
forskning på teknik för ledningssystem och ledningskrigsföring. Det 
övergripande målet för avdelningen är att genom teoretisk och experimentellt 
arbete samt simuleringar nå kunskap som möjliggör en mogen värdering av 
olika tekniker och system.  

Institutionen för Telekrigvärdering genomför fördjupade analyser och 
värderingar av såväl befintliga som framtida militära system, systemfunktioner 
och systemtekniker, med inriktning mot telekrig. Huvudsakliga verksamhets-
områden är radio, radar och optroniska system samt varnar- och motverkans-
system. 

Modellering och simulering utnyttjas som ett hjälpmedel i arbetet med 
värderingen av de oftast komplexa duellsituationerna mellan medel och 
motmedel (telekrigduellen). Genom egen utveckling av presentations- och 
värderingsverktyg kan dessutom överföringen av resultat till användaren 
underlättas.  

1.2 Bakgrund 
 

Arbetet som beskrivs i denna rapport ingår som en del i ett större projekt, 
”Duellsimulering Telekrig”. Många av de simuleringar som utförs inom 
projektet har till syfte att utvärdera duellsituationer i naturlig miljö, vilket 
innebär att fungerande terrängmodeller måste finnas tillgängliga. 

Flera kommersiella produkter finns för generering av terrängmodeller (till 
exempel BlueBerry3D [34]). En nackdel med att använda en sådan produkt är att 
hela projektet blir beroende av en viss leverantör, dessutom skulle 
licenskostnaderna bli höga då simuleringen ska köras i stora nätverk. Därför vill 
man på FOI försöka att enbart använda egenutvecklad programvara, baserad på 
öppen källkod. Sedan tidigare har projektet använt sig av biblioteket OSG, 
OpenSceneGraph [23]. Exempel på andra projekt som använder öppen källkod 
för terrängvisualisering är Virtual Terrain Project [24]. 

 
Då terrängvisualisering innefattar flera olika problemområden kommer inte 
bakgrundfakta till dessa att tas upp här. Det görs istället under respektive avsnitt. 

1.2.1 EWSim och NetScene 
 

EWSim är en simuleringsmiljö utvecklad på FOI. Med förenklade modeller från 
ett antal systemsimulatorer kan EWSim i realtid ge en bild av hur flera olika 
enheter samverkar och duellerar mot varandra i ett större scenario. Genom 
simulering i nätverk kan på detta sätt kunskap erhållas om hur medel och 
motmedel av olika slag kan samverka för att fungera optimalt.  
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Terrängen som simuleringarna utspelar sig i har hittills enbart varit små 
begränsade områden, skapade genom t.ex. laserskanning och en hel del manuellt 
arbete. Meningen är att EWSim ska kunna köra simuleringar över olika 
geografiska områden för att värdera motmedels verkan beroende på terrängens 
karaktär, och de få terrängmodeller som idag används är därför inte tillräckliga. 
Ett verktyg skulle därför behövas för att på ett enkelt sätt generera 
terrängmodeller över valfria områden. 

 
NetScene är ett planeringsverktyg som används för att sätta upp det scenario 
som ska utspela sig i simuleringen. En digital karta över aktuellt område 
används för utplacering av de enheter som ska ingå. Hur enheterna ska agera i 
simuleringen kan antingen kontrolleras av användaren under körning eller 
planeras i förväg i NetScene. Till exempel kan parametrar för en enhets färdväg 
ställas in redan i planeringsstadiet. 

1.3 Beskrivning av uppgiften 
 

Syftet med detta arbete är att utifrån öppen källkod skapa ett verktyg som 
genererar de terrängmodeller som ska användas vid simuleringar i EWSim. 
Detta ska ske automatiskt utifrån geografisk data i raster- och vektorformat och 
vara så generellt att data med valfri upplösning och uppbyggnad kan användas. 
EWSim bygger på biblioteket OpenSceneGraph (OSG) [23]. De 3D-miljöer som 
skapas måste därför kunna hanteras av OSG. Samtidigt med 3D-modellen ska 
även en tvådimensionell karta över område skapas. Denna ska sedan användas i 
planeringsverktyget NetScene.  

 
Arbetet sträcker sig över ett antal olika delområden: 

 
• Läsa in och behandla geografiska data 

• Kartografi 

• Generera höjdmodeller utifrån höjddata 

• 3D-modellering av objekt i terrängen, såsom vägar och hus 

• Texturering av terrängen samt enskilda objekt. Inga flygfoton eller 
satellitbilder finns tillgängliga 

• Optimering av datamängder och geometrier. Stora geografiska områden ska 
kunna hanteras (upp till 100×100 km) och allt kan inte samtidigt visas med 
hög detaljnivå 
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1.3.1 Mål och avgränsningar 
 

Då uppgiften innefattar flera olika områden kommer fokus inte att kunna läggas 
på en viss del, utan huvudmålet är istället att få alla mindre delar att fungera 
tillsammans. För att underlätta arbetsgången delades delproblemen upp i grupper 
efter vilken prioritet de har för den färdiga applikationen. 

 

Mål som måste uppnås 

 

• Struktur för att hantera stora markområden 

• Texturering av högupplösta och lågupplösta 
terrängpartier 

• Vägar och skog inkluderade i terrängen 

• 2D-karta med tillhörande metadata 

Mål som helst ska uppnås 

 
• Grafiskt gränssnitt för förhandsgranskning av kartdata 

• Enskilda hus i terrängen 

Avgränsningar  

 

• Tät bebyggelse 

• Broar och tunnlar 

• Enbart terrängen modelleras, ej himmel, dimma eller 
andra effekter 

• Inga dynamiska ändringar ska ske i terrängen under 
körning 

• Som indata behandlas enbart formaten ESRI Shape 
(vektor) 

 Tabell 1-1 Arbetets mål och avgränsningar 
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1.4 Rapportens språk och disposition 
 

Många ord och uttryck som används inom datorgrafik är på engelska. Flera av 
dessa är även vedertagna i det svenska språket och inga försök till direkta 
översättningar kommer därför att göras. Istället ges en förklaring första gången 
ordet nämns. 
 
Upplägget på rapporten är enligt följande: 

 
Kapitel 2, ”Tillgänglig geografisk data”, ger en kort beskrivning av de 
geografiska data som används samt lagringsformat för dessa. Shape-formatets 
struktur, höjddata samt kartprojektion tas även upp i detta kapitel. 

 
Kapitel 3, ”Representation i 2D”, behandlar kartografi och hur de geografiska 
objekten omvandlas till 2D-geometrier för att kunna återges på en karta. 

 
Kapitel 4, ”Visualisering i 3D”, är rapportens största del och här beskrivs hur 
3D-modellen byggs upp med en digital höjdmodell, vägar och skog. I detta 
kapitel beskrivs dessutom hur de stora datamängderna behandlas. 

 
Kapitel 5, ”Implementation”, ger en redogörelse av implementationen och de 
bibliotek som använts. En kort förklaring ges även av arbetsgången för att 
använda den färdiga applikationen EWMapEditor.  

 
Kapitel 6, ”Resultat och utvärdering”, redovisar och diskuterar de resultat som 
uppnåtts och hur detta motsvarar de mål som sattes vid arbetets början. 

 
Kapitel 7, ”Framtida arbete”, är en diskussion kring resultaten som uppnåtts 
samt vad som kan förbättras och byggas vidare på i framtiden. 

1.5 Målgrupp 
 

Rapporten riktar sig i första hand till anställda vid FOI och studenter på Medie-
teknikprogrammet, men även till alla andra som är intresserade av visualisering i 
kombination med GIS (Geografiska Informationssystem) och kartografi. Läsaren 
antas ha grundläggande kunskaper i datorgrafik och programmering. 
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2 Tillgänglig geografisk data 

 
En förutsättning då omvärlden ska återges i form av en karta eller 3D-modell är 
att tillräckligt med insamlad geografisk data finns att tillgå. Sådana data kan 
antingen vara enskilda objekt eller kontinuerligt varierande landskapsdata. För 
lagring av geografisk data används antingen raster- eller vektorformat. 
 

 

 

2.1 Lagringsformat 
 

Hur geografisk data lagras beror mycket på dess egenskaper. Enskilda objekt 
med tydlig avgränsning (t.ex. vägar och hus) lagras vanligtvis i vektorformat 
medan kontinuerligt varierande data (t.ex. höjdinformation och temperatur) 
lagras i rasterformat. Fördelar och nackdelar finns med båda dessa format [1]. 

De geografiska data för enskilda objekt som använts i detta arbete kommer i 
huvudsak från Lantmäteriet i form av den digitaliserade Terrängkartan i 
vektorformat, vars kartblad (i ett rutnät om 25×25 km) täcker större delen av 
Sveriges yta. De höjddata som använts är i rasterformat och är hämtad från 
”GSD - Höjddatabanken” [37], vilket är Lantmäteriets rikstäckande höjddatabas. 

 

 
Figur 2-1 Terrängkartans indelning 
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2.1.1 Rasterdata 
 

Raster innebär att ett rutnät används för att representera en yta. Varje cell i 
rutnätet tilldelas ett numeriskt värde som beskriver cellens yta. Detta kan till 
exempel vara ett höjdvärde i meter eller ett kodnummer som specificerar en viss 
typ av vegetation. 

Raster används ofta för att återge kontinuerlig data som varierar gradvis över 
en yta, såsom höjd- eller temperaturvärden. Varje cell motsvarar då ett mätvärde 
för just den cellens position. Även enskilda objekt (punkter, linjer och 
polygoner), som till skillnad från kontinuerlig data har en tydlig definierad 
avgränsning, kan återges med raster. Varje cell består då av ett interpolerat värde 
som på bästa sätt representerar den yta cellen täcker. Cellstorleken, eller 
upplösningen, avgör hur noga ytan kan beskrivas. Exempel på detta är vanliga 
rasterbilder. 

 

Ett raster är på grund av dess regelbundna struktur lätt att hantera men har 
som nackdel att det ger en relativt grov återgivning av verkligheten, vilket 
innebär att mindre detaljer i terrängen riskerar att inte komma med. Ett sätt att 
minska detta problem är att öka upplösningen, dvs. minska cellstorleken. Detta 
innebär dock ökad mängd data, vilket inte alltid är önskvärt.  

 
Figur 2-3 Höjdraster (till vänster) med diskreta värden 
och rasterbild (till höger) med interpolerade värden. 

  
Figur 2-2 Terrängområdet, som visas högst upp, är här lagrat i 
vektorformat (mitten) och rasterformat (nederst). 
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2.1.2 Vektordata 
 

Ett objekt i vektorformat lagras i form en koordinatlista. Det finns här ingen 
upplösning som begränsar noggrannheten, och objekten kan därför återges mer 
exakt än när raster används. En fördel med vektorformatet är också att objekten 
kan lagras individuellt, vilket gör det enklare att koppla attribut samt att skapa 
relationer mellan olika objekt. Vektorobjekten kan lagras i form av punkter, 
linjer och polygoner.  

 

2.2 Höjddata 
 

All höjddata som använts i detta arbete är i rasterformat och är hämtad från 
”GSD – Höjddatabanken”, vilket är en rikstäckande digital höjddatabas 
upprättad av Lantmäteriet [37]. Denna höjddatabank innehåller höjdvärden i 
meter för punkter i ett rutnät med 50-meters sida. Ett område motsvarande ett 
kartblad av Terrängkartans storlek (25×25 km) består alltså av 501×501 = 
251001 punkter. Höjddatan levereras i ASCII-format och filerna innehåller 
egentligen inget mer än höjdvärden uppradade i textformat. Utifrån dessa 
höjddata kan sedan en tredimensionell höjdmodell (Digital Elevation Modell, 
DEM) skapas.  

Påpekas bör dock att även höjddata hämtad från annan källa lika väl kan 
användas. 

2.3 Shape-formatet 
 

Shape-formatet [36], utvecklat av ESRI [26], är ett av de vanligaste filformaten 
för hantering av spatial data i vektorformat. Shape-formatet kan hantera punkter, 
linjer och slutna polygoner, och till varje enskild geometri finns även 
beskrivande information lagrad. Shape-formatet består egentligen av tre filer; en 
för geometrier, en för attribut samt en indexfil som länkar samman de andra två. 
Ibland finns även information om använd projektion lagrad i en separat fil. 

 

Figur 2-4 Analog data representerat som vektordata 
(mitten) och rasterdata (höger) 
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Geometri *.shp 
Beskriver objektens geometri i x- och y-
koordinater. Detta kan vara punkter, linjer eller 
polygoner 

Attribut *.dbf Innehåller information om objekten. Varje rad i 
filen motsvarar ett objekt i geometrifilen. 

Index *.shx Indexfil som kopplar samman geometrier i 
*shp-filen och attribut i *dbf-filen. 

Projektion *.prj Innehåller information om projektion och 
referenssystem. 

Tabell 2-1 Lista över de filer som ingår i Shape-datasetet 

 
Ett visst geografiskt område är uppbyggt av flera shape-lager, där lagren är 
uppdelade efter geometrityp och tematillhörighet. Det finns alltså ett lager för 
vägar (linjer), ett lager för marktäckning (polygoner) osv. På så vis kan 
användaren välja att enbart använda sig av de shape-lager som är av intresse.  

Denna lagerstruktur kommer bland annat till stor användning inom GIS 
(Geografiska Informationssystem) där analyser kan utföras genom att överlagra 
flera shape-lager och finna samband däremellan [1]. 

 

 

2.4 Referenssystem 
 

Koordinater anges alltid i ett visst referenssystem, till vilket koordinaternas 
position i världen kan relateras. Detta måste givetvis tas hänsyn till då 
geografisk data behandlas. Ett referenssystem är inte helt problemfritt att 
definiera eftersom jorden inte är en matematiskt enkel figur som är lätt att 
avbilda. Den figur som mest korrekt beskriver jordens form (den förlängda 
medelhavsytan) kallas för geoiden. För att matematiskt så korrekt som möjligt 

 

 

Dataset
roads

Index
roads.shx

Attribut
roads.dbf

Geometri
roads.shp

vägNr vägTyp

313

grusväg521

motorväg

 
Figur 2-5 Shape-formatets struktur. Indexfilen länkar samman 
geometri och attribut 
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efterlikna geoiden används en rotationsellipsoid, och denna ellipsoid får fungera 
som en referensyta till den verkliga jorden. 

Olika referensellipsoider används för olika områden på jorden, så varje 
nation försöker hitta den ellipsoid som bäst ansluter sig till geoiden inom landets 
gränser. I Sverige används Bessels ellipsoid för det rikstäckande 
koordinatsystemet i plan (RT90) [3]. 

 

 
Då geografisk information ska presenteras grafiskt är det dock mest praktiskt att 
ange koordinaterna i ett plant koordinatsystem. Punkterna på referensellipsoiden 
måste alltså projiceras till ett plan med hjälp av någon lämplig projektionsmetod. 
Flera alternativa projektionsmetoder finns, men den som oftast används i  
Sverige är s.k. transversal Mercatorprojektion (även kallad Gauss-Krüger) [4]. 
Enkelt beskrivet är detta en projektionsmetod som projicerar punkterna från 
ellipsoiden till en cylinder,  som sedan klipps upp och viks ut till en plan yta.  

Det ska i EWMapEditor vara möjligt att använda geografisk data oberoende 
av vilket referenssystem koordinaterna är angivna i. Stöd för transformering 
mellan olika koordinatsystem måste alltså finnas. Detta är dock ännu ej 
implementerat fullt ut, men stöd för tranformering finns i OGR [25]. 

Då de geografiska data som behandlats i detta arbete har varit positionerad 
inom Sveriges gränser har koordinatsystemet RT90 samt projektionen Gauss-
Krüger används, men inget hindrar att andra koordinatsystem eller projektioner 
används. 

referensellipsoid

geoid

anslutningsområde

 
Figur 2-6 Geoiden med en referensellipsoid och dess anslutningsområden. 
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3 Representation i 2D 

 
Förutom att skapa en 3D-modell ska även en tvådimensionell karta över det 
geografiska området genereras. Denna karta ska lagras som en bild för att sedan 
kunna öppnas och användas i planeringsverktyget NetScene.  

 

3.1 Kartografi 
 

En bild säger mer än tusen ord är ett uttryck som stämmer bra även i 
geografiska sammanhang, då det vanligtvis är kartan som är bilden. Kartan har 
alltid haft en stor betydelse för människan. Den ger oss en strukturerad världs-
bild och underlättar vår förmåga att orientera oss i omvärlden.  

Bland det viktigaste att tänka på då en karta ska skapas är dess manér-
sättning, dvs. utformningen av linjer, ytor, symboler och text. Om detta inte görs 
korrekt finns stor risk för att kartan tolkas felaktigt.  

3.1.1 Manérsättning 
 

En karta ska vara tydlig och lättläst. Den ska kännas bekant för en person som 
sedan tidigare är van vid att hantera kartor. Vid val av färger bör i första hand 
färger som är vedertagna och förknippade med objekten användas. Även 
utformning av linjer, ytor, symboler och text är viktig för läsbarheten [2]. 
  

 

Figur 3-1 Karta genererad med EWMapEditor 
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Linjer 

 
Linjer kan återges heldragna, streckade eller prickade 
samt i kombination streckade och prickade. Heldragna 
linjer används vanligen för avgränsningar av olika ytor 
samt objekt med linjär utsträckning såsom vägar och 
ledningar.  
 
Streckade linjer redovisar i första hand administrativa 
gränser och fastighetsgränser. Linjebredd ska väljas så 
att kartan blir lättläst i avsedd skala och den bör även 
varieras efter objektens betydelse för kartanvändaren.  
 
Höjdkurvor ritas heldragna. Var femte kurva, s.k. 
stödkurva, kan ritas med tjockare linjebredd för att 
förtydliga kurvbilden. Osäkra höjdkurvor streckas. 

 
Ytor 

 
Vanligast är att ytor redovisas med heltäckande färg. De 
kan även betecknas med yttäckande mönster eller 
särskilda symboler.   

Tabell 3-1 Riktlinjer för manérsättning av karta 

  
De geografiska data som används avgör hur kartan ska utformas. I detta arbete 
har Terrängkartan använts och manérsättningen har därför rättats därefter. Om 
någon annan form av kartdata hade använts (t.ex. från ett sjökort) hade istället 
dess manér följts. 

3.2 2D-kartan 
 

Användaren avgör själv vilka kartlager som ska användas, och det är också 
objekten i dessa lager som kommer att ingå i den färdiga 2D-kartan. Det är 
därmed möjligt att skapa en karta utformad efter eget önskemål. Då förhands-
granskning av öppnade lager skett (objekten visas då enbart i form av enkla 
punkter och linjer) ska kartan skapas. Denna lagras i bildfomatet jpeg för att 
sedan kunna öppnas och användas i planeringsverktyget NetScene. Innan kartan 
kan skapas måste dock objekten manérsättas samt i vissa fall omvandlas till 
andra typer av geometrier.  

För att kartan ska kunna sparas som en bild måste objekten rastreras. För att 
göra detta på enklast möjliga vis används OpenGL [30] för att helt enkelt 
rendera en bild utifrån vektordata. Viktigt att tänka på här är här att över-
lappande objekt inte får befinna sig i samma plan i djupled sett från kameran 
eftersom detta kommer att orsaka problem med z-bufferten. Objekten har därför 
placerats på olika plan i z-led. Polygonerna ligger längst bak, ovanpå dem 
kommer linjer och punkter och överst ligger all text, som då aldrig riskerar att 
bli skymd av något annat objekt. 
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3.2.1 Punktobjekt 
 

Ett punktobjekt på kartan representerar enskilda objekt utan definierad geometri. 
Detta kan t.ex. vara slott, enskilda hus, väderkvarnar, skorstenar etc. Alla inlästa 
punktobjekt måste därför med hjälp av dess id översättas till lämplig symbol att 
visa på kartan. Punkten omvandlas till en polygon av passande form och storlek, 
på vilken symbolen (som t.ex. kan vara en bild, en mönster eller en bokstav) 
visas.  

Även kartans text är lagrad som punktobjekt. Koordinaten visar var på kartan 
en viss text ska placeras medan objektets attribut anger vilken text som ska 
visas. Dessa objekt omvandlas till textobjekt och placeras ut på kartan. 

3.2.2 Linjeobjekt 
 

De linjeobjekt som förekommer i shape-filerna kan t.ex. representera vägar eller 
gränser. Dessa objekt behöver inte omvandlas till någon annan geometrityp, 
endast linjebredd samt utseende (färg, streckat, prickat etc.) måste förändras för 
att anpassa linjen efter objektens attribut. 

3.2.3 Polygonobjekt 
 

Ett objekt lagrat som en polygon representerar ett ytobjekt, detta kan t.ex. vara 
ett skogsområde, en sjö eller en större byggnad. De polygoner som behandlas 
här är enkla polygoner, vilket innebär att de ingenstans korsar sig själva. De kan 
däremot innehålla hål, dvs. mindre polygoner som befinner sig inuti de yttre 
polygonerna. Konturerna på de inre polygonerna är definierade motsols medan 
de yttre polygonernas konturer är definierade medsols.  

 

 
 

Då datorer arbetar mer effektivt med trianglar än polygoner bör polygonerna 
trianguleras innan de visas på skärmen. Vi vill alltså gå ifrån den komplexa 
formen hos en polygon och istället få en samling tringlar. Att dela upp 
polygonen i mindre delar är dessutom nödvändigt för att de polygoner som 
innehåller hål eller är konkava ska kunna presenteras som fyllda ytor. 

Stöd för triangulering av polygoner finns i OSG. Input till denna funktion är 
polygonens yttre och inre konturer samt information om hur dessa ska behandlas 
(vilka typer av konturer som är hål och inte). 

 
Figur 3-2 Principen för triangulering av polygon med hål 
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Alternativa metoder för tesselering av polygoner finns, exempel på sådana är 
Ear Cutting [9] och Seidel’s algoritm [11].  

Principen med Ear Cutting är att stega runt polygonen och för tre punkter i 
taget avgöra om dessa utgör ett s.k. öra, vilket innebär att den triangeln som 
dessa punkter utgör befinner sig helt och hållet inom polygonen. Om sådant är 
fallet läggs dessa tre punkter till triangellistan och örat ”klipps bort” från 
polygonen. Detta upprepas tills dess att endast tre punkter kvarstår, polygonen 
har då helt blivit uppdelad i trianglar. Ear Cutting tar dock ej hänsyn till 
eventuella hål i polygonerna och kan dessutom vara alltför långsam, O(n2). 
Metoden är därför ej av intresse här. 

Med Seidel’s algoritm delas polygonen först in i trapetsoider, vilka sedan 
delas in i monotona polygoner och trianguleras. Eftersom att denna 
trianguleringsmetod är snabbare, O(n log n) än Ear Cutting och dessutom 
fungerar på polygoner med hål är den av större intresse. Seidel’s algoritm är 
dock ej helt enkel att implementera och vi har därför valt att i nuläget använda 
den i OSG redan implementerade funktionen för triangulering av polygoner, 
vilket är en variant av Seidel´s algoritm. 

 
Figur 3-3 Polygon tesselerad med osgUtil::Tesselator 
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3.2.4 Metadata 
 

För att importen till NetScene ska fungera krävs att korrekt metadata levereras 
tillsammans med 2D-kartan. Denna metadata anger var i världen kartan är 
lokaliserad samt vilken projektion och vilket  koordinatsystem som används. 
Dessutom finns uppgifter om kartans upplösning samt dess totala storlek i pixlar. 
All metadata ska lagras i två olika format, dels i standardformatet *.tfw (TIFF 
World File [27]), dels i NetScene’s interna metadataformat *.map. 
 
 

5.0 Pixelstorlek x-led  

0.0 Rotation x 

0.0 Rotation y 

5.0 Pixelstorlek y-led  

1287500 Min-koordinat x  

6225000 Max-koordinat y  

Tabell 3-2 Exempel  på metadata i tfw-fil 

 
 

1287500 Min-koordinat x 

6225000 Max-koordinat y 

5.0 Pixelstorlek x-led 

5.0 Pixelstorlek y-led 

0.0 Rotation x 

0.0 Rotation y 

5000 Kartans storlek x 

5000 Kartans storlek y 

Bessel1841 Referensellipsoid 

RT90 Referenssystem 

PROJECTED Anger om kartan är projicerad 

Tabell 3-3 Exempel på metadata i map-fil. 
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4 Visualisering i 3D  

 
För att kunna visualisera stora områden i realtid måste optimeringar och 
förenklingar göras. Genom att använda en scengraf och varierande detaljnivåer 
kan uppdateringsfrekvensen ökas till interaktiva nivåer. 

 

4.1 Scengrafen  
 

I en scengraf representeras objekt som noder i en hierarkisk trädstruktur, där 
noder högre upp i trädet (förälder-noder) påverkar noder längre ner (barn-noder). 
Denna trädstruktur möjliggör scengrafens två huvudsyften, att underlätta för 
programmeraren att hålla ordning på sin scen och att optimera renderings-
prestanda. Exempel på en scengraf är OpenSceneGraph [23]. 

Hur en scengraf används visas enkelt med hur ett solsystem kan definieras i 
scengrafen. De rotationer och translationer som sker hos ett visst objekt i 
solsystemet påverkar även de objekt som rör sig relativt objektet. Till exempel 
så påverkar solens rörelser planeterna som i sin tur påverkar de objekt som rör 
sig relativt till dem. Det är på så vis enkelt att med hjälp av scengrafen lägga nya 
objekt, t.ex. en måne som ska rotera kring en planet. Om planetens bana ändras 
kommer månen att följa med utan att dess bana måste anpassas explicit. 

 
Det är inte bara rotationer och translationer som ärvs nedåt i trädet på detta sätt 
utan det gäller allt som lagras i scengrafen (inställningar för ljussättning, texturer 
med mera). Men en scengraf kan göra mer nytta än så. Om varje nod har en 
bounding-volym (dvs. en geometri som omsluter noden och dess barn-noder) 

 

 
Figur 4-1 Vy över terräng genererad i EWMapEditor 
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kan scengrafen snabbare sålla bort geometrier som är utanför kameravyn 
(culling) än om varje objekt ska testas var för sig. I exemplet med solsystemet 
innebär detta att om noden för hela solsystemet inte är i bild finns det heller 
ingen anledning att testa om någon av planeterna är i bild. 

Trädstrukturen gör även att det går snabbare att sortera objekt, till exempel i 
djupled, vilket ofta är av stor nytta i 3D-grafiksammanhang. Objekt kan även 
sorteras efter vilken textur de har. På så vis behöver en och samma textur inte 
läsas in flera gånger vilket kan påverka renderingstiden avsevärt då det är en 
kostsam operation att byta textur. 

 

4.2 Förenkling av triangelnät 
 

De höjddata som används för att bygga upp terrängmodellen är lagrade i raster-
format. Detta raster används för att skapa den digitala höjdmodell som 
representerar terrängen. Det är dock inte alltid önskvärt att inkludera alla 
rasterpunkter i triangelstrukturen då detta skulle innebära ett alltför stort antal 
trianglar. Till exempel kommer ett område motsvarande storleken på ett av 
Gröna Kartans kartblad (500×500 punkter med 50×50 meters upplösning = 
25×25 km) resultera i 500000 trianglar. Detta kan anses onödigt mycket, särskilt 
i de fall då terrängen är relativt platt och lika väl skulle kunna återges med 
betydligt färre trianglar utan att terrängens form förändras märkbart. Behovet av 
detaljnivå är heller inte lika stort överallt, så områden som befinner sig på längre 
avstånd från betraktaren kan till exempel återges mindre noggrant (mer om detta 
i 4.3 LOD-struktur).  

Önskvärt är alltså att konstruera en triangelstruktur som med så få trianglar 
som möjligt representerar terrängen utan att detaljrikedomen försämras. 
Varierande metoder finns för att göra detta, antingen kan ett regelbundet eller 
oregelbundet triangelnät användas.  

A
B

1

2

3

solen

Planet A

Måne 1

Planet B

Måne 2 Måne 3

Transform

Transform TransformTransform

 
Figur 4-2 Planetsystemet representerat med en scengraf. 
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4.2.1 Regelbundet triangelnät 
 

Ett regelbundet triangelnät innebär att alla trianglar är lika stora. Detta är den 
enklaste trianguleringsmetoden och har till sin fördel att den ger en enkel 
triangelstruktur samt enkla beräkningar. Vid förenkling av det regelbundna 
triangelnätet samplas helt enkelt punkterna (t.ex. kan varannan punkt plockas 
bort) vilket resulterar i ett glesare punktraster samt färre antal trianglar. 

Det finns dock nackdelar med denna trianguleringsmetod. Antalet trianglar 
blir ofta onödigt stort. Ett område med nm×  punkter kommer att bestå av 

( )( )112 −−∗ mn  trianglar, oavsett hur terrängen varierar i höjdled. Lika många 
trianglar kommer alltså att användas för att återge såväl platt som kuperad 
terräng, vilket är onödigt eftersom en plattare yta lika gärna kan representeras av 
ett mindre antal större trianglar. 

Det finns dessutom en överhängande risk för att det vid samplingen 
försvinner sådana rasterpunkter som skulle ha haft stor betydelse för höjdbilden 
(t.ex. bergstoppar och djupa sänkor). Detta innebär att detaljnivån minskar och 
höjder och sänkor plattas ut, vilket inte är önskvärt.  

 

 

4.2.2 Oregelbundet triangelnät - TIN 
 

TIN (Triangular Irregular Network) [1] används för att skapa oregelbundna 
triangelnät utifrån en mängd punkter. Ett oregelbundet triangelnät anpassar sig 
bättre efter terrängens form än vad ett regelbundet triangelnät gör eftersom 
antalet trianglar kan varieras beroende på terrängens detaljrikedom. Ett område 
med stora variationer kräver många trianglar medan ett plattare och mindre 
detaljrikt område kan återges med ett fåtal trianglar. Totala antalet trianglar kan 
på så vis minskas.  

 

 
Figur 4-3 Regelbundet triangelnät som i bilden till vänster 
förenklats genom borttagning av varannan rasterpunkt. 



Modellering av 3D-miljöer utifrån geografisk data 

24 

 

 
 

Att skapa TIN är komplicerat och kräver att vissa beslut först tas:  
 

• Vilka punkter ska ingå i triangelnätet? Ofta utgår man från ett regelbundet 
nät med punkter och måste därför med någon metod välja ut vilka av 
punkterna som ska användas för att terrängen ska återges korrekt. 
 

• Hur ska punkterna bindas samman? Val av trianguleringsmetod måste göras. 
 

Varierande metoder finns för att välja de punkter som ska ingå i TIN. Vissa av 
dem utgår från alla punkter i höjdrastret och plockar sedan bort punkterna en 
efter en så det till slut enbart finns kvar de punkter som har störst inverkan på 
terrängens form. Exempel på sådana metoder är Fowler and Little Algorithm  
och VIP (Very Important Points) [12]. Andra metoder utgår istället från ett 
väldigt enkelt TIN uppbyggt av endast ett fåtal punkter, och förfinar därefter 
triangelnätet genom att inkludera en punkt i taget och samtidigt triangulera om 
det område som påverkats av den nyinförda punkten. Det finns även algoritmer 
som är en blandning av de tidigare två, exempel på en sådan är Greedy Cuts [9]. 
Det är en variant av denna som finns implementerad i OSG, och som därmed 
används här. 

 
Alla dessa metoder förenklar vanligtvis höjdnätet enbart med avseende på 
terrängens höjdvärden. Detta är dock inte tillräckligt i vårt fall. Hänsyn måste 
här även tas till terrängens marktäckning eftersom information om den sparas i 
höjdnätets vertexar. Vissa punkter kommer därför att behöva skyddas från att bli 
bortplockade av förenklingsalgoritmen. Vilka punkter som behöver skyddas 
beskrivs i avsnittet 4.4.3 om texturövergångar. 

 
Även för triangulering finns flera metoder att välja bland, varav Delaunay 
triangulering [6] är en av de mest använda då det gäller TIN-modeller. 
Trianglarna utformas enligt Delaunay-kriteriet, vilket innebär att den cirkel som 
omger en viss triangel inte får innehålla någon punkt från en annan triangel. 
Metoden strävar efter att skapa trianglar som är så liksidiga som möjligt. Smala 
trianglar med skarpa kanter är inte önskvärt. 

 
Figur 4-4 TIN skapat med EWMapEditor 



Modellering av 3D-miljöer utifrån geografisk data 

25 

 

 

4.3 LOD-struktur  
 

För att tillgodose behovet av upplösning samtidigt som det ska vara möjligt att 
visa stora geografiska områden behövs någon form av varierande detaljerings-
grad, vanligen kallat LOD (efter engelskans Level Of Detail). De delar i 
terrängen som bidrar minst till den slutliga bilden kommer därför att förenklas 
bort.  

 

 

4.3.1 Kända metoder 
 

De förenklingar man vill göra är de som ger minst fel i den slutliga bilden. Då 
felet mäts i skärmens pixelkoordinater kallas det för screen space error eller 
pixel error. Metoder för att mäta felet beskrivs och utnyttjas bland annat i 
ROAMing Terrain [13] och Lindstrom [14]. Eftersom felet är beroende av både 
avstånd och betraktningsriktning till objektet måste förenklingen av geometrin 
ske vid varje bilduppdatering för att denna typ av felmätning ska kunna 
användas. Många metoder har problemet att det tar längre tid att räkna ut vad 
som ska tas bort än vad man tjänar på att ta bort det. Speciellt när det som i detta 
fall handlar om rendering på en vanlig skrivbordsdator.  

Förhållandet mellan ett mycket snabbt grafikkort och en relativt långsam 
CPU kan göra avancerade metoder för långsamma. Metoder som använder sig 
av det faktiska felet i bilden är mer användbara på större system där grafikkort 
och CPU hastighet är mer jämbördiga. I Zeller [15] skrivs om vikten av att inte 

 
Figur 4-5 Principen för Dalaunay-triangulering. 

 

Figur 4-6 Exempel på terrängområden med varierande 
detaljnivåer  
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överanalysera detaljnivån med tidskrävande beräkningar på CPUn. Visserligen 
är artikeln skriven av anställda vid nVidia [35] som naturligtvis vill framhålla 
hur snabba deras grafikkort är, men faktum är att det ofta kan gå snabbare och se 
lika bra ut med en mindre avancerad LOD-struktur och istället låta fler trianglar 
ritas.  

 
Om man frångår principen att mäta det verkliga felet i bilden och istället gör 
mätningen direkt i de rumsliga koordinaterna går det att få betydligt snabbare 
metoder. Genom att bortse från betraktningsvinkeln och som i till exempel 
Hoppe [16] bara använda sig av avstånd blir beräkningsbördan väldigt liten. Om 
beräkningarna dessutom görs som i avsnittet GPU-based geometry clipmaps [8] 
på grafikkortet blir tidsvinsten ännu större 

4.3.2 Quadträd-struktur 
 

Vi har valt att vid indelning av LOD-nivåer använda en quadträd-struktur, vilket 
innebär att terrängområdet stegvis delas in i mindre och mindre delar (fyra i 
taget). För varje ny uppdelning ökar detaljrikedomen i det aktuella området (se 
figur 4.7). Genom att traversera noderna i quadträdet och beräkna avståndet 
mellan dem och kameran går det snabbt ta reda på vilka noder som ska ritas ut 
för en specifik kameraposition.  

Att på detta sätt bara använda avstånd istället för att mäta det verkliga felet i 
bilden ger inte samma precision i vilka trianglar som verkligen behövs och vilka 
som kan tas bort. Däremot möjliggör denna metod användandet av i förväg 
beräknade områden vilket i sin tur medför både för- och nackdelar.  

 
+ CPU-användningen minimeras, vilket ger mer tid till simuleringen  
+ Korta inladdningstider vid uppstart av simuleringsprogrammet 
+ Quad-strukturen kan användas både för själva marken och för de objekt 

som ska finnas i terrängen  
+ Trianguleringen kan ske med TIN, vilket gör det möjligt att lägga in 

extra punkter i höjdrastret, t.ex. för vägar  
 
− Att generera alla LOD-nivåer tar lång tid 
− Dynamiska ändringar i data är inte möjligt 
− Skarvar kan uppstå mellan intilliggande områden med olika detaljnivå 
 

Generingen av alla LOD-nivåer behöver bara göras en gång. Att det tar ganska 
lång tid gör därför inte så mycket. Om däremot olika parametrar som påverkar 
genereringen ska testas blir det tidsödande. Därför är det viktigt att användaren 
guidas till att ställa in allt rätt innan genereringen startas.  

Att det inte går att uppdatera höjder dynamiskt är inget problem då det i vårt 
fall handlar om data baserad på verklig terräng som inte kommer att ändras 
under körning. Hur problem med skarvar hanteras tas upp i avsnitt 4.3.4 
Skarvar. 
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4.3.3 Minne och läsning från disk 
 

När all terräng finns skapad i förväg istället för att genereras under körning 
flyttas prestandaproblemen från processorhastighet till minnesutrymme. Det är 
inte möjligt att ladda in hela simuleringsområdet i alla olika upplösningar på en 
gång. För att inte få slut på minne måste därför terrängens olika nivåer i LOD-
strukturen läsas in från disk först när de behövs i simuleringen eller för att visas 
på skärmen. När en nivå inte längre behövs kastats den så att minne frigörs till 
annat. Funktionalitet för att läsa filer från disk under körning (så kallad paging) 
finns implementerat i OSG.  

 

 
 

Genom att programmera med trådar kan inläsningen ske samtidigt som 
renderingen fortgår. Föregående detaljnivå används under tiden i renderingen 
tills dess att den nya är inläst. Med hjälp av quadträdstrukturen hålls data-
mängden till i stort sett samma nivå i alla delar som läses in. Med för få nivåer i 

   

Figur 4-7 Indelning av terräng med hjälp av quadträd-struktur. 
Här med regelbundet triangelnät. 

            På disken I minnet 
 

 
Figur 4-8 Bara en del av strukturen finns i minnet samtidigt  
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LOD-strukturen blir det mer data per inläsning vilket gör att det kan ta för lång 
tid. Med fler blir det istället mer frekventa läsningar med mindre tillgänglig tid 
för varje, men mängden data som ska läsas in i varje läsning blir mindre. 

4.3.4 Skarvar 
 

Två områden som gränsar till varandra, men som är av olika upplösning, 
kommer inte alltid att ha gemensamma kantpunkter i skarven där de möts. Detta 
innebär att glipor kan uppstå mellan de två områdena, vilket orsakar oönskade 
hål i terrängen. Om tillräckligt många nivåer används i LOD-strukturen kommer 
skillnaden mellan områdenas upplösning att vara liten och gliporna kommer 
enbart att synas som enstaka pixlar. För att dölja dessa glipor kan en s.k. kjol 
sättas på områdenas geometrier. Kjolen skapas genom att i geometriernas kanter 
lägga till extra trianglar som sträcker sig lodrätt nedåt. Trianglarna ges samma 
textur som de trianglar de angränsar till i originalgeometrin, och kommer på så 
vis effektivt att dölja gliporna. 

 

 
Andra metoder föreslår att speciella skarvområden genereras, vilket antingen 
kan göras under körning [17] eller i förväg [18].  

Att tillverka skarvområden i förväg skulle antagligen vara passande i detta 
sammanhang, men metoden har inte implementerats då lösningen med kjol 
ansågs vara bra nog. Eftersom skarvarna som ska döljas endast består av ett fåtal 
pixlar fungerar det bra att enbart täcka dem med en vertikal vägg. Om däremot 
väldigt få detaljnivåer används i LOD-strukturen kommer gliporna bli större och 
skarvområden skulle då vara ett intressantare alternativ. 

4.3.5 Popping 
 

Då betraktaren rör sig över terrängen kommer de olika områdena i LOD-
strukturen att skifta mellan högre och lägre detaljrikedom, beroende på dess 
avstånd från betraktaren. När bytet sker kommer plötsligt mer (eller mindre) 
detaljer att synas. Den visuella innebörden av detta kallas på engelska ofta för 

 

Figur 4-9 En kjol används för att dölja de hål som kan uppstå mellan områden 
av olika detaljnivå i LOD-strukturen. 
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popping. Betraktaren kan få känslan av att nya detaljer poppar fram från 
ingenstans, vilket inte är så konstigt eftersom det är precis det som sker. Om 
popping-effekten blir alltför märkbar förstörs illusionen av att kontinuerligt 
närma sig detaljerna.  

I vårt fall där tekniska funktioner i en duell ska studeras är dessa effekter 
endast en estetisk defekt. I simuleringar som däremot ska användas i 
övningssyften där en användares avståndsbedömning på något sätt är inblandad 
skulle effekter som popping kunna ge icke önskvärd information om avstånd. 
Om den som övar till exempel omedvetet lär sig att bästa tillfälle att sätta in 
motmedel är vid en viss skarv i upplösningen, så är detta naturligtvis en 
färdighet som är totalt oanvändbar i en riktig situation. 

Det finns lösningar på problemet med popping. De flesta av dessa lämpar sig 
dock inte i de fall då LOD-strukturen beräknas i förväg, vilket görs i vårt fall. 
Exempel på metoder finns beskrivna av Röttger i [19].  

 
Även i fallet med i förväg beräknade LOD-nivåer skulle det gå att minska 
problemet med popping. Två positioner skulle kunna lagras för varje vertex när 
en LOD-nivå genereras, en vanlig position och en projicerad på den lägre nivåns 
yta. Vid byte till en mer detaljerad nivå skulle då vertexarnas positioner 
interpoleras över tiden från de projicerade positionerna till de riktiga. Omvänt 
vid byte till en lägra nivå så interpoleras värdena i de högupplösta vertexarna till 
sina projicerade positioner innan nivån byts. En extra position för varje vertex 
innebär dock att mer data måste sparas.  

Att beräkna de projicerade positionerna under körning är förmodligen inte att 
föredra om TIN används, eftersom det skulle innebära långsamma sökningar 
bland vertexarna. Prestandamässigt borde det inte finnas några hinder för att 
spara extra värden och använda dem för interpolering. Metoden har dock inte 
testats här då det hade krävt för mycket arbetsresurser i förhållande till den 
förväntade nyttan. 

4.4 Texturer för marken  
 

Förutom markens geometriska beskaffenhet måste också ytans färg och struktur 
beskrivas i 3Dmodellen. Texturering av terräng kan ske på flera olika sätt. 
Vilken metod som används beror helt på den data som finns tillgänglig samt på 
hur terrängmodellen ska användas. 

4.4.1 Geospecifika texturer 
 

En geospecifik textur är specifik för en viss geografisk plats. Det är vanligen en 
verklighetstrogen bild, såsom en satellitbild eller ett flygfoto. Denna typ av 
texturer är vanligt förekommande vid visualisering av stora terräng-databaser, då 
en stor textur används för att täcka hela det område som ska visualiseras.  
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På samma sätt som terrängens yta sparas i ett träd med olika detaljnivåer kan 
texturen sparas i olika upplösningar för att minimera minnesanvändningen. 
Varje LOD-nivå består då av en triangulerad geometri med en tillhörande textur 
som täcker ett visst område och har en detaljnivå som passar det visningsavstånd 
som LOD-nivån är tänkt för. 

 
Med geospecifika texturer kan markens utseende beskrivas på ett verklighets-
troget sätt. Om betraktaren som i vårt fall ska kunna befinna sig nära markytan 
(t.ex. i ett fordon) måste upplösningen på dessa foton vara mycket hög för att 
över huvud taget ge en uppfattning om vad marken i närheten föreställer. Med 
två decimeter per pixel och ett område på 100x100km blir texturen i max 
upplösning 500 000 x 500 000 pixlar. Kravet på hög upplösning ställer till en del 
problem främst vad gäller att hantera mängden data men även att helt enkelt få 
tag på tillräckligt bra underlag för texturerna. Vissa delar av Sverige finns öppet 
tillgängliga med upplösning 0,25 meter/pixel medan de flesta platser endast 
finns med en meter per pixel och dessutom endast i gråskala. Texturer inom IR-
spektrat är inget som finns allmänt tillgängligt. Då simuleringsverktyget är tänkt 
att kunna fungera för snabba test och valideringar är det inte möjligt att ta nya 
bilder endast för detta ändamål. Det är även en väldigt kostsam process att 
producera nya flygfotografier. Dessutom kan det vara svårt att genomföra då det 
ofta handlar om krigsdrabbade områden som ska simuleras. 

4.4.2 Geotypiska texturer 
 

Om det inte finns tillgång till foton över den aktuella platsen får texturerna 
istället byggas utifrån annan information. Genom att använda geotypiska 
texturer föreställande olika marktäckning som byggstenar kan bra upplösning 
nås med mycket mindre data än då geospecifika texturer används. Inom 
spelbranchen är denna metod väl beprövad eftersom spelvärldarna ofta inte är 

 

Figur 4-10 Exempel på geospecifik textur baserad på flygfoto  
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baserade på verkliga miljöer utan är helt syntetiska, vilket gör tillgången på 
geospecifika flygfoton obefintlig. Metoden med geotypiska texturer går ut på att 
en mindre textur repeteras över hela ytan som ska täckas. På så vis fås fler 
detaljer på nära håll utan att en större textur behöver användas. Om en textur ska 
kunna repeteras måste kanterna anpassas till varandra så att inga avbrott eller 
skarvar uppstår i övergångarna. I texturer föreställande något som betraktaren 
har en uppfattning om hur detaljerna borde se ut kan det krävas en hel del 
artistiskt arbete innan det blir bra. Exempelvis skulle en textur föreställande en 
stad se konstig ut om hus eller vägar kapats på mitten. För texturer med mer 
stokastiska detaljer som grus eller gräs krävs inga större ansträngningar för att få 
ett bra resultat i detta avseende, ett grässtrå som är något kortare än det borde är 
det ingen som lägger märke till. Därför kan sådana texturer även göras syntetiskt 
som beskrivs i [20]. I exemplet nedan har Photoshop clone-stamp-tool använts 
för att med manuellt arbete mjuka upp skarvarna till intilliggande bilder. 

 

 
Även om skarvarna mellan bilderna inte syns kan vår förmåga att uppfatta 
mönster göra att det tydligt framgår att samma bild repeterats över hela ytan. I 
de flesta fall kan intrycket av detta tydliga mönster minskas genom att bilden 
först högpassfiltreras. Speciellt då den repeterade texturen betraktas på avstånd 
kommer lågfrekventa skiftningar att bli tydliga, även om de inte går att urskilja i 
originalbilden. 

 
 

 
Figur 4-11 Exempel på repeterbar och icke-repeterbar textur 
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Utöver ovan nämnda problem finns vissa saker som kan göra att en repeterad 
bild inte blir lika bra som en högupplöst bild över hela området skulle bli. Den 
repeterade bilden ger den detaljrikedom som krävs på nära håll, men 
lågfrekventa skiftningar över större områden går däremot förlorade. Detta beror 
dels på att den del som ger mönster filtrerats bort men framför allt saknas 
skiftningar med frekvenser som är lägre än bildens storlek medger. På avstånd 
kan detaljer flyta ihop till en homogen färg vilket inte är önskvärt. För att 
förhindra detta kan bildens lågfrekventa information läggas i en separat textur 
som täcker hela terrängens yta. En sådan textur behöver då inte alls ha samma 
upplösning som en textur innehållande all information skulle behöva ha. 

Bländningen mellan låg och högupplösta bilder kan ske i hårdvaran på 
samma sätt som i de fall när en lightmap används. Samma textur kan användas 
både som lightmap och till de lågfrekventa skiftningarna i texturen. 

4.4.3 Texturövergångar 
 

Så som metoden för geotypiska texturer beskrivits ovan kan vi bara få en sorts 
textur över hela ytan. För att terrängens marktäckning ska kunna återges korrekt 
måste övergångar mellan olika texturer åstadkommas. Med en geospecifik textur 
finns inte detta problem då ju övergångarna redan ingår som en del i bilden.  
I äldre applikationer var den vanligaste lösningen att helt enkelt skapa speciella 
skarvtexturer med övergångar mellan de olika repeterbara texturerna. Marken 
kunde då byggas upp i ett rutnät med ett antal olika texturer som byggstenar. För 
att få ett bra resultat krävs med denna metod många olika övergångstexturer och 
artistiskt arbete med utplaceringen av dem för att det inte ska märkas att samma 
skarvbitar återkommer hela tiden. 

I dag går övergångar mellan olika texturer att göra direkt i grafikhårdvaran. 
Metoder som textur-splatting [21] använder skärmbufferten för att göra mjuka 
övergångar mellan olika texturer. En speciell textur används som maskering när 
huvudtexturen renderas. På detta sätt ritas endast de delar ut som ska ha den 
aktuella texturen. En ny mask används för nästa textur som renderas i ett nytt 
pass och så vidare för resterande texturer.  

 
Med den begränsade information som finns att tillgå i de kartdata som används i 
detta arbete är det inte så många olika texturer som ska renderas. Därför 
använder vi istället möjligheten att rendera alla texturerna i samma pass och göra 
blandningen mellan dem med OpenGL’s funktioner för att kombinera texturer 
(se figur 4-12). Metoden beskrivs även i [22] och har fördelen att ingen 
hårdvaruspecifik shader-programmering behövs. 

Istället för att använda en bild som mask kodas masken in i vertexarna. Med 
informationen i vertexarna istället för i en rasterbild behöver upplösningen på 
masken inte vara kontinuerlig. Information om texturtyp behövs endast i de 
områden där övergångar mellan olika texturer finns. 
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Då förenkling av terrängmodellen sker är det viktigt att ta hänsyn till de vertexar 
som innehåller information om texturen. Om en vertex som befinner sig vid en 
övergång mellan två olika texturer plockas bort vid förenklingen medför det att 
viktig texturinformation har försvunnit, vilket resulterar i att texturövergångarna 
blir felaktiga och inte tillräckligt detaljerade. Vi vill därför förhindra att sådana 
punkter tas bort vid förenklingen.  

För att kontrollera om en punkt är av betydelse för textureringen används ett 
”fönster” på 3×3 rutor. Fönstret förflyttas stegvis över höjdrastret och 
mittpunkten jämförs med de åtta omkringliggande. Om marktäckningen i någon 
av dessa åtta punkter skiljer sig från mittpunktens så ska denna skyddas från 
borttagning. Dessa skyddade punkter kommer sedan inte geometrins 
förenklingsalgoritm att plocka bort, oavsett hur de bidrar till geometrins 
utseende.  

 

 
 

Att rendera en blandning mellan flera olika texturer går långsammare än att 
rendera enbart en enkel textur. Därför används texturblandningen som beskrivits 
ovan endast på nära håll. På längre avstånd används istället metoden för 
geospecifika texturer, där all bildinformation finns i en och samma textur. Dessa 
mer lågupplösta texturer är dock inte verkliga bilder, utan består av renderade 
bilder av marken som den ser ut med högupplösta texturer. På så vis blir bytet 
mellan hög- och lågupplösta texturer inte märkbart. Om den ena sorten hade 
byggt på fotografier och den andra på markklassning hade bytet mellan dem 
varit tydligt. 

  

Figur 4-13 Ett fönster förs över höjdrastret för att 
finna punkter på gränsen mellan två texturer. 

 

Figur 4-12 Texturövergångar då geotypiska texturer används. 
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4.5 Skog 
 

I många sammanhang då metoder för terrängrendering behandlas brukar 
terrängen endast ses som en yta med textur. Men om världen ska studeras på mer 
nära håll kan det vara önskvärt med mer än en kal markyta. Terrängen innefattar 
inte bara markytan utan även de objekt som finns på marken. Skog och träd är 
exempel på objekt som gör stor skillnad för landskapsbilden.  

Med skog följer liknande problem som med markytan vad gäller mängden 
data och antal trianglar som ska renderas. Att rita ut en hel skog där varje träd är 
en detaljerad polygonmodell är inte möjligt. Därför måste trädgeometrierna 
förenklas så att mängden trianglar minskas.  

4.5.1 Träd 
 

Ett sätt att göra trädens geometrier betydligt enklare är att använda sig av 
billboard-geometrier med en textur föreställande ett träd. En billboard–geometri 
är en enkel yta som alltid är vänd mot kameran, vilket innebär att träden kommer 
att se likadana ut från alla håll.  

 

 
 

Så länge träden beskådas från sidan ser det någorlunda acceptabelt ut, men det 
kommer däremot att bli mer problematiskt då träden ska ses uppifrån. Om 
geometrin fortfarande roteras till att vara parallell med bildplanet så kommer en 
sidovy av trädet ses trots att det betraktas ovanifrån. Detta problem kan undvikas 
genom att låta rotationen vara låst kring den vertikala axeln, men trots detta 
kommer rotationen fortfarande att märkas tydligare och vara mer störande sett 
uppifrån än då objektet betraktas från sidan. Om en kamera blickandes nedåt rör 
sig horisontellt ovanför en samling träd kommer rotationerna synas tydligt då 
alla träd hela tiden vänds mot en punkt rakt under kameran.  

 

 
Figur 4-14 Träden består av en enkel triangelgeometri med textur  
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Ett alternativ till billboards är att ha en fast geometri med textur på. För att 
träden då inte ska bli en platt yta krävs åtminstone två geometrier som är 
vinklade i förhållande till varandra så att de uppifrån sett bildar ett kryss. Trots 
att detta ger dubbelt så många trianglar blir det ändå en förbättring i prestanda 
eftersom geometrin inte måste roteras vid varje kameraförflyttning. 

 
Rotationen som förut kunde ses uppifrån är nu eliminerad men fortfarande finns 
precis som i fallet med billboard ingen representation för hur trädet ser ut 
uppifrån. För att lösa det problemet kan ännu en geometri läggas till trädet. 
Denna geometri placeras med ytan uppåt och har en textur föreställande trädet 
sett uppifrån. Då vyer uppifrån är vanliga i simuleringsapplikationen är den 
visuella nyttan värd den kostnad i form av extra textur och geometri som detta 
medför. För att ändå få så få geometrier som möjligt består trädets tre delar 
endast av varsin triangel. Två av dem bildar de båda sidovyerna, som delar 
textur, och den tredje representerar toppvyn.  

4.5.2 Texturering 
 

Metoden med texturer på plana ytor för att som i detta fall representera träd 
kräver att någon sorts genomskinlighet används så att bara de delar av texturen 
som representerar trädet ritas ut. På moderna grafikkort finns prestanda-
optimeringar som gör att trianglar som finns skymda bakom redan utritad 
geometri kan hoppas över tidigt i renderingsprocessen. Med djupsortering, dvs.  
geometrin närmast kameran ritas först, kan man med hjälp av detta spara väldigt 
mycket renderingstid. I fallet med träd som betraktas från marknivå skulle detta 
kunna ge avsevärda tidsvinster eftersom det är många trianglar som ligger 
bakom varandra. Tyvärr är denna optimering implementerad på så sätt att den 
inte fungerar då vissa delar av geometrierna är genomskinliga, och därför stängs 
denna funktion av när genomskinlighet används. Alternativet med mer exakta 
geometrier utan genomskinliga texturer är dock fortfarande långsammare.  

Om genomskinlighetens alfavärde endast är binär blir skarvarna mellan träd 
på långt avstånd snabbt till ett rörigt myller så fort kameran rör sig. Effekten blir 
samma som när en högupplöst textur samplas på långt avstånd utan att filtreras. 

 
Figur 4-15 Billboard som roterar mot en punkt 
rakt under kameran 
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Små förflytningar av kameran ger stora förändringar av det slutliga pixelvärdet 
vilket gör att det hela ser ut som en hysterisk myrstack. För att alfavärdet ska 
filtreras korrekt sorteras geometrierna i djupled så att det längst bak renderas 
först. Detta stjäl dock en hel del prestanda då många pixlar kommer att fyllas i 
flera gånger, och sorteringen är tvärt emot den ordning som krävs för 
optimeringen av skymda trianglar. Resultatet blir dock så pass mycket bättre att 
det är värt prestandaförlusten. 

 
För att inte bara fylla hela skogen med exakta kopior av samma träd kan texturen 
utökas till att innehålla flera olika träd. Genom att välja olika texturkoordinater 
för olika träd behöver inte texturer laddas om varje gång ett nytt sorts träd ska 
ritas. 

4.5.3 Utplacering av träd 
 

I de kartdata som används finns marktäckningsinformation i form av polygoner, 
vilka bland annat beskriver var det finns skog av en viss typ. Det är dock inte 
säkert att hela polygonens yta verkligen ska vara täckt av träd. Mindre avbrott i 
ett skogsparti som till exempel bäckar, kraftledningsgator, stigar och vägar tas 
ingen hänsyn till i skogspolygonen. För att inte få träd ståendes mitt i vägar 
måste därför indata bearbetas på lämpligt sätt innan den kan användas för 
utplacering av träd i terrängen.  

Istället för att direkt använda polygonerna genereras först en rasterbild utifrån 
den marktäckningsinformation som finns att tillgå. (Detta raster är detsamma 
som används för att bestämma markens texturering och det har samma 
upplösning som höjdrastret.) Med hjälp av rasterbilden går det att utläsa var i 
terrängen skog ska finnas och hänsyn kan då även tas till de ovan beskrivna 
avbrott som förekommer i skogen. 

 
Information om eventuella vägar som skär genom skogspartierna finns inte i 
marktäckningsinformationen utan måste hämtas direkt ifrån det kartlager som 
innehåller vägar. Då vägarnas geometrier skapas sparas samtidigt information i 
höjdrastret om vilka rasterpunkter som befinner sig nära intill en väg, och det är 
denna information sedan används då träden ska placeras ut. Om det i en viss 
rasterpunkt finns markerat att den befinner sig nära en väg så får punkten inte 
användas till att generera skog, även om marktäckningen egentligen säger att där 
ska vara skog. På så vis kommer träd aldrig att hamna på vägar. 

 

 

 Nära väg

Skog

Väg och 
skog

Nära väg

Skog

Väg och 
skog

 
Figur 4-16 Punkter nära vägar markeras för att inte få träd på vägarna  
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För att inte få kvadratiska kanter på skogarna slumpas positioner fram mellan de 
olika rasterpunkterna. Slumpningen är normalfördelad med störst sannolikhet i 
en rasterpunkt som anger att träd ska placeras ut och noll där rastret inte anger 
att skog ska finnas.  

För att få normalfördelade slumptal används den polära metoden som 
beskrivs av Sheldon M. Ross [5]. Den går ut på att med standardfunktioner för 
slumptal ta fram en tvådimensionell stokastisk variabel. Denna variabel blir då 
likformigt fördelad. Om nu fördelningen ligger inom enhetscirkeln så kan 
koordinaterna för variabeln räknas om till att vara polära. Fördelningen för 
denna nya polära variabel kommer nu att vara normalfördelad. Med förenklade 
uttryck för sinus blir det en väldigt enkel och snabb beräkning. 

 

 
Den information som behöver sparas är för varje träd dess position, storlek samt 
vilken typ av träd det ska vara. För att snabba upp renderingen ytterligare där det 
är stora områden med skog har vi valt att endast använda träd längs kanterna på 
större skogspartier. De delar som ligger mitt inne i täta skogområden visualiseras 
endast som ett trädtak vilket minskar antalet punkter och trianglar avsevärt i 
dessa områden. Från början var detta tänkt som en förenkling som endast skulle 
användas på avstånd men då fordon och annat som ska simuleras håller sig på 
eller åtminstone i närheten av vägar och stigar är det onödigt att spara 
information om träd som ändå aldrig kommer att synas. För flygande farkoster 
som kan se dessa skogpartier från luften är skogstaken i stort sett en lika bra 
representation av träden som övriga delar.  

Precis samma textureringsteknik används på skogstaken som för de enskilda 
träden men med skillnaden att texturen innehåller många träd enbart sedda 
uppifrån. Trädtakets geometri kan ses som en kopia av markytan förskjuten i 
höjdled. På så vis följer trädtaket markens höjdvariationer. 

 
Figur 4-17 Träd utplacerade mellan rasterpunkter, 
varav tre anger skog och en inte skog 
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4.5.4 Träd i scengraf och LOD-struktur 
 

Den valda trädtypen kan av scengrafen ritas ut på önskade ställen. För att 
optimera utritandet kan, som hos FOI påbörjats tidigare, en egen metod 
implementeras istället för att använda scengrafen som vanligtvis är att föredra. I 
scengrafen specificeras en ny sorts geometri som består av en hel samling träd 
och hur denna geometri ska ritas ut. Med många träd märks 
prestandaförbättringen då det blir färre geometrier att hantera för scengrafen 
men med fler träd i varje geometri. Framför allt gör det minskade antalet 
geometrier att sorteringen i djupled går snabbare för scengrafen. Detta innebär 
dock att träd som tillhör samma geometri inte nödvändigtvis är korrekt 
sorterade. Oftast räcker den lite grövre sortering som nu sker för att få ett 
acceptabelt resultat. Enstaka träd kan inbördes bli fel sorterade men helheten ser 
ändå rätt ut. En metod för att få alla enskilda träd sorterade i rätt ordning är att 
definiera sättet som träden ritas ut, så att fram- respektive baksidorna på träden 
ritas ut var för sig. På så sätt kan sorteringen ske i förväg inom varje geometri. 
Att över huvud taget dela upp skogen i geometrier istället för att ha alla träd som 
en geometri är ändå viktigt för att scengrafen ska kunna sålla bort geometrier 
som är utanför kameravyn (culling). 

 
Metoden att dela in markytan i en quadträd-struktur som läses från fil passar 
utmärkt även för objekt såsom träd. Eftersom det skulle bli för mycket data att 
hålla i minnet hela tiden placeras träden in i en LOD-struktur som läses från fil, 
precis som resten av terrängen. 

Det visade sig dock under arbetets gång att på det sätt som den nya speciella 
trädgeometrin skapats kunde inte scengrafen läsa och skriva den till fil på vanligt 
vis. För att detta ska vara möjligt krävs att ytterligare funktionalitet 
implementeras, som beskriver hur läsning och skrivning till fil ska hanteras. 
Tillsvidare lagras därför träden i form av OSG’s standardgeometrier, vilka 
scengrafen klarar av att läsa från fil under körning. Skillnaden blir att mängden 
data som måste läsas från filen ökar betydligt, men det slutliga resultatet ser 
likadant ut som det skulle ha gjort annars. Däremot gör den ökade filstorleken att 
inläsningen av en nivå med träd i LOD-strukturen tar längre tid. 

 
För att hålla renderingstiden nere visas endast träd och skogstak inom ett visst 
avstånd från betraktaren. Därefter ritas inga trädgeometrier alls, istället ingår 
träden som en del av marktexturerna. Dessa är, som tidigare beskrivits i 4.4 
Texturer för marken, på längre avstånd geospecifika texturer som renderats 
utifrån hur terrängen ser ut i full upplösning med träd. Uppifrån sett blir 
övergången mellan den geospecifika texturen och träden som geometrier knappt 
märkbar. Det blir däremot mer märkbart med en horisontell vy. 
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4.6 Vägar  
 

Terrängmodellens vägar ska automatgenereras utifrån de linjeobjekt i vektor-
format som finns att tillgå i shape-filerna. Dessa linjer representerar enbart 
vägarnas mittlinjer och en metod behövs för att omvandla dem till 3D-objekt. 
Vägarna ska även anpassas till terrängens höjdmodell. Detta kan göras på olika 
sätt, antingen anpassas vägarna efter höjdmodellen och läggs som egna objekt 
ovanpå terrängen eller så anpassas höjdmodellen efter vägarna, vilket innebär att 
vägarna bakas in och blir en del av terrängen.  

För att på ett korrekt sätt kunna skapa de 3D-vägar som ska ingå i terräng-
modellen kommer ett sammanhängande vägnät att behövas. För att kunna skapa 
ett sådant måste vägnoderna först sorteras. 

4.6.1 Sortering av vägnoder 
 

Vägarna inom ett visst geografiskt område består vanligtvis av ett stort antal 
punkter. Då vägnätet ska skapas kommer en sökfunktion att behövas för att 
snabbt finna de vägpunkter som befinner sig på samma plats eller tätt intill 
varandra. Denna sökning ska endast baseras på geografisk position och det är 
därför lämpligt att först sortera vägarnas noder med avseende på dess x- och y-
koordinater. Sorteringen kommer även att vara till stor nytta då vägarna senare 
ska anpassas till LOD-strukturen, eftersom det då blir enkelt att plocka ut de 
vägar som hör till en viss LOD. 

Valet av datastruktur för sortering av spatial data har flera alternativ. Vanligt 
är att någon form av trädstruktur används, t.ex. quadträd eller kd-träd [7]. En 
sådan trädstruktur lämpar sig väl för data som är ojämnt fördelad och skulle 
därför passa bra vid sortering och sökning av vägnoderna. 

  

 
En enklare och mer intuitiv lösning är att använda en tvådimensionell array. Det 
geografiska området delas då in i ett visst antal lika stora block, i vilka noderna 
sedan sorteras in. En sådan blockstruktur går snabbare att skapa och är lättare att 
implementera än en mer avancerad trädindelningen, men däremot är sökningen i 
trädet inte lika effektiv. Detta spelar dock mindre roll här eftersom sökning 
bland vägnoderna enbart kommer att ske vid ett tillfälle, då vägnätet länkas 

 

Figur 4-18Quadträd 

 

Figur 4-19 Kd-träd 
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samman. En fördel (i alla fall i detta arbete) med denna typ av sortering är också 
att full kontroll fås över den slutliga sökstrukturens indelning. Detta innebär att 
blocken redan från början kan anpassas efter terrängens LOD-struktur, vilket 
underlättar då vägarna sedan ska kopplas samman med en viss LOD.  

 

 
Med anledning av arbetets tidsbegränsning samt argumenten ovan föll valet på 
att använda den kanske mindre effektiva men betydligt enklare block-
indelningen, vilket visade sig fungera helt tillfredsställande för denna 
applikation. I det fall att arbetet i framtiden skulle utvecklas och även inkludera 
funktionaliteten att finna kortast möjliga väg mellan två punkter skulle det 
antagligen vara mer intressant att använda en annan variant av sorteringsmetod. 
 Det geografiska området delas alltså in i ett tvådimensionellt rutnät, där varje 
ruta motsvarar ett block. Den enda information som behövs för att kunna 
använda detta rutnät är antalet block i x- och y-led, blockens höjd och bredd 
samt x- och y-koordinat för något av rutnätets hörn. Vägnoderna kan därefter 
utifrån dess koordinater med en enkel beräkning sorteras in i blocken.  

 
Antalet noder som hamnar i varje block blir med denna struktur givetvis 
varierande, i en del områden saknas vägar helt medan det i andra områden är tätt 
med vägar. Alltför många noder bör dock ej hamna i ett och samma block då 
detta kommer att förlänga söktiden (som sker linjärt bland noderna i blocket). 
Blockstorleken bör därför hållas relativt liten.  

Lämplig blockstorlek varierar givetvis beroende på vilket geografiskt område 
som används. Tester gjordes ändå för att om möjligt finna en lämplig storlek att 
använda. Resultatet visade på samma trend oberoende av vilket område som 
användes. Då blockstorleken var mindre än 1000×1000 meter var tidsskillnaden 
ej synlig men därefter märktes en markant ökning av tidsåtgången. En lämplig 
blockstorlek ansågs därför vara 500×500 meter 

   

Figur 4-20 Området delas in i ett antal mindre celler i 
vilka noderna sorteras in. 
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4.6.2 Sammanhängande vägnät 
 

Vägarna är som tidigare sagts lagrade i form av linjer i vektorformat. Det finns 
två huvudsakliga problem med dessa linjer som måste åtgärdas innan 3D-vägar 
kan skapas på ett korrekt sätt: 
• Vägarna är från början inte sorterade. Ingen information finns om vilka 

linjesegment som hör ihop och tillsammans bildar ett helt vägavsnitt. Detta 
innebär att korsningar inte kommer att kunna återges på ett korrekt sätt. 
Istället för riktiga korsningar kommer vägarna att överlappa varandra där de 
möts. För att förhindra detta måste de enskilda vägsegmenten bindas ihop till 
ett sammanhängande vägnät. 

• Väglänkar som i verkligheten hänger samman har ibland ej fått identiska 
koordinater i den punkt där de möts. Detta är fel som uppstått då kartan 
digitaliserats och beror oftast på den mänskliga faktorn. De små glapp som i 
detta fall uppstår mellan väglänkarna är inte önskvärda och vägnätet måste 
därför ”lagas” innan det kan användas. 
 

 
Det sammanlänkade vägnätet kommer då det är färdigt att bestå av länkar, noder 
och vägpunkter. En länk motsvarar här ett enskilt vägsegment. Länken är i sin 
tur uppbyggd av vägpunkter, varav den första och sista punkten kallas noder.  

 

 
Sammanlänkningen av vägnätet sker samtidigt som vägnoderna sorteras (se 
avsnittet ovan). Då en ny nod ska placeras i ett block genomsöks först det 
aktuella blocket samt de intilliggande blocken för att kontrollera om en annan 
nod redan finns på samma position. Om så är fallet anses de två noderna vara 
samma och de länkar som utgår från noderna kopplas samman. Då alla noder är 
infogade i blocken kommer på så vis ett sammanhängande vägnät att ha skapats.  
Samtidigt med att vägarna länkas samman är det även lämpligt att laga de 

 
Figur 4-21 Vägarna ansluter inte till varandra som de ska. 

VÄGLÄNK 2VÄGLÄNK 1

slutnod 2

vägpunkt

startnod 1

startnod 2slutnod 1

 

Figur 4-22 Sammankopplade väglänkar med en gemensam nod. 
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eventuella glapp som finns bland vägarna. För varje nod söks därför inte enbart 
efter noder som ligger på exakt samma position, utan även de som ligger tätt 
intill. Om en annan punkt befinner sig på nästan samma position (inom ett 
definierat maximalt avstånd) som aktuell punkt så anses de vara identiska och 
dess länkar kopplas samman. Glappet har på så vis lagats. Det maximala avstånd 
som är villkoret för att två punkter ska anses vara identiska bör dock definieras 
med försiktighet, det får varken vara för stort eller för litet. Med ett för litet max-
avstånd kommer inte alla glapp att hittas och hål kommer fortfarande finnas i 
vägen. Med ett för stort max-avstånd finns risken att vägar som egentligen inte 
hör ihop felaktigt kopplas samman (t.ex. parallella vägar som ligger tätt). 

4.6.3 Anpassning av vägarna efter terrängen 
 

För att skapa och sammanfoga vägarna med terrängmodellen valdes mellan två 
olika metoder: 
 
 
 
Vägar som egna 
objekt 

 
Vägarna skapas som egna objekt och draperas 
ovanpå terrängen. Detta är den enklaste metoden 
och har till sin fördel att inget krav på 
höjdrastrets struktur finns, såväl regelbundet som 
oregelbundet höjdraster kan användas. Denna 
metod kan dock skapa problem med z-bufferten, 
vilket innebär att vägen bitvis kan försvinna 
under terrängen. 

 
Vägar som en del 
av terrängen 

Vägarna skapas som en del av terrängen. Detta 
eliminerar helt problemet med z-bufferten och 
vägarna kommer på ett mjukare sätt att följa 
terrängen. Dock krävs här att terrängmodellen 
anpassas efter vägarna, vilket innebär att nya 
punkter måste infogas i höjdrastret. Att använda 
ett regelbundet höjdraster är alltså uteslutet. 
Denna metod används i många kommersiella 
produkter som används för att generera vägar 
(t.ex. TerraVista [28] och Createor Terrain 
Studio [29]). 

Tabell 4-1 Metoder för att anpassa vägarna efter terrängens yta 

 
Då det vid starten av detta arbete ej stod klart om regelbundet eller oregelbundet 
höjdnät skulle användas blev valet att använda den första av metoderna, trots att 
denna egentligen ansågs som den sämsta av de två. Vägarna skapades således 
som egna objekt och draperades ovanpå terrängmodellen. 
 
En väglänk är uppbyggd av ett antal punkter. Dessa punkter är dock enbart 
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angivna med x- och y-koordinater, ingen höjdinformation finns alltså att tillgå. 
För att anpassa vägarnas höjd efter terrängen måste därför all höjdinformation 
hämtas från höjdrastret. I och med att höjdrastret i oförstörd form är regelbundet 
är det enkelt att finna de tre punkter i höjdrastret som utgör den triangel som 
vägpunkten befinner sig inom. Dessa tre punkter används därefter för att med 
hjälp av planets ekvation beräkna höjdvärdet för vägpunkten. 

 

 
Trots att väghöjden beräknas noggrant utifrån intilliggande punkter i höjdrastret 
kvarstår på vissa ställen problemet med z-bufferten. Detta beror bland annat på 
att avståndet mellan vägpunkterna ibland är stort (speciellt vid raksträckor), 
vilket medför att vägen på sina ställen riskerar att  skära genom andra trianglar i 
höjdmodellen (se bild nedan). Problemet blir större ju mer kuperad terrängen är. 

 

 
 

   

Figur 4-23 Höjden för en vägpunkt beräknas utifrån 
omkringliggande punkter i höjdrastret. 

 

Figur 4-24 Vägen försvinner bitvis under marken pga. det stora 
avståndet mellan vägpunkterna 
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Ett antal åtgärder finns för att minska problemet med z-bufferten. 
 

Fler vägpunkter 

 Avståndet mellan vägpunkterna är varierande beroende på 
hur rak en viss väg är. För långa avstånd medför att 
vägsträckan däremellan riskerar att bitvis hamna under 
terrängen. Fler punkter måste därför införas i sådana 
partier. Speciellt viktigt är att infoga extra punkter på 
kritiska vägavsnitt, dvs. där terrängen är mer kuperad. 
Antalet punkter får dock ej bli alltför stort eftersom det 
ökar antalet trianglar i den slutliga modellen, vilket inte är 
önskvärt. 

 
Lyft vägen 

 Genom att öka väghöjden med ett konstant värde kommer 
hela vägen att hamna en bit ovanför marken. En kjol måste 
då även skapas för att inte vägen ska flyga över marken. 
Vägen bör dock inte höjas alltför mycket eftersom det då 
kan se onaturligt ut på nära håll. Detta fungerar bäst då 
terrängen ska ses uppifrån, t.ex. i en flygsimulator. 

 
Modifiera terrängen 

 Sänk de punkter i höjdrastret som befinner sig intill en väg. 
Detta kan liknas med att ”gräva” i terrängen, som då 
kommer att plattas ut runtomkring vägen. Metoden kräver 
dock ett höjdraster med tillräckligt hög upplösning. 
Utplattningen kommer annars att ske över ett alltför stort 
område runt omkring vägen och det kommer att se ut som 
breda fåror i terrängen där vägen går fram. Denna metod 
passar sig bättre då ett oregelbundet höjdraster används i 
vilket extra vertexar kan infogas.  

 
 

 

 

Figur 4-25 Genom att infoga fler punkter följer vägen markens 
yta bättre 
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Av de ovan beskrivna metoderna har de två första tillämpats i detta arbete. Den 
tredje metoden (modifiera terrängen) testades men visade sig inte användbar då 
höjdrastrets upplösning var för låg (50×50 m) och stora platta fåror uppstod i 
terrängen. Problemet med z-bufferten har genom dessa åtgärder minimerats 
avsevärt men är fortfarande inte helt borta. För att åtgärda detta krävs antagligen 
att vägarna istället skapas som en del av terrängen. 

 
Under arbetets senare del togs beslutet att ett oregelbundet triangelnät (TIN) 
skulle användas för att återge terrängen. Det kulle därmed vara möjligt att 
istället använda den andra metoden för att skapa vägar och istället bygga in 
vägarna i terrängen, men på grund av tidsbrist har detta ännu ej implementerats.   

4.6.4 Väglänkarnas geometri 
 

De punkter som en väglänk är uppbyggd av representerar vägens mittlinje och 
det är utifrån denna som vägens 3D-geometri ska skapas. Varje mittpunkt ger 
upphov till fyra punkter i geometrin; en i vardera vägkant samt två s.k. 
kjolpunkter (som befinner sig under markytan och är till för att förbinda vägen 
med marken). 

 

 
 

Koordinater för punkterna beräknas utifrån vägens bredd samt riktningen på de 
vektorer som leder in respektive ut från mittpunkten. Hänsyn måste här tas till 
om mittpunkten befinner sig på en rak vägsträcka, i en höger- eller vänsterkurva. 
Kurvans riktning kontrolleras enkelt med hjälp av kryssprodukten mellan de två 
vektorer som ansluter till punkten.  

 

mittpunkt

kantpunkt

kjolpunkt 

Figur 4-26 Vägens geometri i genomskärning 

  
högerkurva vänsterkurva raksträcka

×u    v < 0 ×u    v > 0 ×u    v = 0

u u u

v v v

 

Figur 4-27 Kurvtyp beräknas med kryssprodukten mellan de två 
vektorer som leder in resp. ut från aktuell vägpunkt . 
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Enklaste fallet för beräkning av punkterna uppstår givetvis då vägen är helt rak. 
Kantpunkterna hamnar då på varsin sida om mittpunkten, vinkelrätt mot vägens 
riktning. Vägens bredd avgör hur långt i ut sidled punkterna hamnar. 

I de fall som mittpunkten befinner sig i en kurva blir beräkningen mer 
komplicerad. Det är då skärningspunkterna mellan vägens tänkta kantlinjer som 
bestämmer positionen för vägens kantpunkter.  

 
Figuren nedan visar hur kantpunkten i en vänsterkurva beräknas. Utifrån 
mittpunkten Q ska här koordinaten för punkt P som befinner sig i vägens högra 
kant beräknas. Vektorerna R1 och R2 är vinkelräta mot u respektive v och 
motsvarar vägarnas radier. Med hjälp av dessa beräknas hur långt och i vilken 
riktning punkten P ska förflyttas utifrån vägens mittpunkt, Q.  

En högerkurva beräknas på samma sätt, men med skillnaden att R1 och R2 
byter plats i beräkningarna. Annars kommer kantpunkten P att hamna på fel sida 
om vägen. 

 

 
Punkten Phöger i vägens högra kant fås genom: dQPhöger +=   
 

där 
x
xyxQyxd ⋅++=+=  och cRx += 1  

Längden på y beräknas genom likheten 
x
c

c
y
=  ⇒  

x

c
y

2

=  

där 
( )

2
12

1
RRc −

=  

 
Motsvarande kantpunkt på vänster sida av vägen erhålls på samma sätt genom 
att istället subtrahera vektorn d. 

dQPvänster −=  

v

u
R1

R2

x y

c

P
Q

 

Figur 4-28 Beräkning av vägens kantpunkter i vänsterkurva 
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4.6.5 Vägkorsningar 
 

I en nodpunkt där fler än två vägar möts ska en vägkorsning finnas. Ingen 
standarmall finns för hur en korsning ska se ut utan det beror helt på hur många 
vägar som möts, vilka riktningar de mötande vägarna har samt vilka typer av 
vägar det är. Att skapa korsningar är alltså inte helt enkelt, särskilt med tanke på 
att tillvägagångssättet ska vara generellt och fungera på alla olika varianter av 
korsningar som kan förekomma. En algoritm för att skapa korsningar har 
arbetats fram. Korsningens geometri kan här delas upp i två huvuddelar, 
mittpartiet samt de korta avsnitt som förbinder väglänkarna med korsningen.  
 

Algoritm för att skapa vägkorsningar 

• Sortera medurs de väglänkarna som hör till noden 

• Stega igenom de sorterade länkarna en i taget. Beräkna 
skärningspunkten mellan aktuell länk och nästa länk i den sorterade 
listan. Ta hänsyn till vägbredd. 

• De skärningspunkter som beräknats för länkarna runt noden används 
för att skapa korsningens mittparti. 

• Skärningspunkterna och vägens kantpunkter används även för att 
skapa den geometri som binder samman korsningens mittparti med 
länkarna. 

Tabell 4-2 Algoritm för att skapa vägkorsningar 
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Figur 4-29 Beskrivning av hur korsningarna skapas. 
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Vissa problem kan dock uppstå då korsningens geometrier skapas. Mittpartiet är 
den mest kritiska delen då dess form helt beror på korsningens egenskaper. 
Enklaste fallet är då korsningen är rätvinklig med tre eller fyra anslutande vägar 
och alla vägar är av samma typ. Desto svårare blir det då vinklarna mellan de 
anslutande vägarna är små, vilket ofta är fallet vid påfarter och avfarter. Risken 
finns då att någon av vägarna befinner sig bitvis inuti en annan väg. Det går då 
inte att som vanligt använda den vägpunkt i länken som befinner sig allra 
närmast korsningen för att beräkna skärningspunkten. Istället måste den första 
punkt, som inte befinner sig inom den andra vägens gränser, användas (se 
exempel nedan). 

 

 
 

Även texturering av mittpartiet kan vara problematisk eftersom geometrin kan 
anta varierande former vilket gör det svårt att anpassa texturkoordinaterna. En 
korsning innebär dessutom ofta en övergång mellan olika typer av vägar. Detta 
texturproblem har lösts på så vis att den vägtyp som är mest förekommande i en 
korsning får avgöra vilken textur som ska användas i mittpartiet. Om 
förekomsten av de olika vägtyperna är lika stor får den väg som är av störst 
betydelse (den som har stört vägbredd) bestämma textur. 

 
 

 

 

Figur 4-30 Problem som kan uppstå då korsningar skapas. 
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5 Implementation 

 
I detta kapitel redogörs för vilka olika bibliotek och verktyg som har använts. 
Dessutom beskrivs i korthet den slutliga applikationen ewMapEditor och hur 
den används.  

5.1 Använda programbibliotek 
 

Alla programbibliotek som använts för att skapa applikationen bygger på öppen 
källkod vilket även var ett krav.  

5.1.1 OpenSceneGraph  
 

OpenScenegraph [23] är i första hand en scengraf för hantering av 3D-grafik. 
Dessutom ingår en hel del extra funktionalitet som underlättar hantering och 
bearbetning av data. Med ett paket som OSG går det fort att komma från idé till 
en färdig fungerande scen. Om däremot nya tekniker eller tankesätt ska testas 
kan den hårt styrda implementationen vara ett hinder snarare än den hjälp som 
den är avsedd att vara. För att kunna implementera egen funktionalitet krävs 
därför i många fall stor kunskap om OSG’s uppbyggnad. Med så kallade node-
kit kan dock egen funktionalitet implementeras och på ett relativt enkelt sätt 
hanteras tillsammans med resten av scengrafen.  

 
Dokumentationen som hör till OSG är extremt kortfattad och i många avseenden 
bristfällig, vilket tyvärr är vanligt förekommande när det gäller öppen källkod. 
Däremot finns många exempel och kunniga människor som delar med sig av 
sina erfarenheter, inte minst via diskussioner i den officiella mejlinglistan. Där 
kan även nya idéer diskuteras. Exempel på detta är då vi behövde hjälp med hur 
textur ska delas mellan objekt som sparats i olika filer. Det visade sig att detta 
inte var genomförbart med dåvarande version av OSG. Däremot väckte frågan 
intresse från flera håll och arbete påbörjades för att ge stöd för detta i kommande 
OSG-versioner. Som det är nu kan en LOD bara dela på en gemensam textur, 
vilket är en stor begränsning.  

För att inte behöva spara flera instanser av samma textur måste därför istället 
flera LOD-strukturer lagras parallellt. Vägar, skog och mark använder alla 
delade texturer och kan då inte lagras i samma träd. Därför används nu tre 
parallella LOD-strukturer. Med den nya funktionaltiteten implementerad 
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kommer LOD-strukturen att kunna ytnyttjas bättre så att alla delar av terrängen 
och dess objekt verkligen lagras i samma struktur. 

5.1.2 OGR 
 

OGR Simple Features Library [25] bygger på öppen källkod och används för att 
läsa och skriva till filer som hanterar geografisk data i vektorformat. Stöd finns 
för ett flertal filformat, däribland ESRI Shapefiler som används i detta arbete. 
OGR kan ses som ett skal ovanpå ShapeLib [31] vilket arbetar på en lägre 
abstraktionsnivå med datahanteringen.     

En fördel med OGR är att det automatiskt hanterar kopplingen mellan 
geometrierna i *.shp-filen och attributen i *.dbf-filen (detta måste göras manuellt 
om ShapeLib används direkt), vilket förenklar arbetet att plocka ut och sortera 
de geografiska objekten. En lagrad geometri kan med hjälp av dess koordinat-
lista enkelt omvandlas till ett mer lätthanterligt objekt av typen punkt, linje eller 
polygon. Hänsyn tas även till polygoner med hål. 

5.1.3 GDAL 
 

GDAL, Geospatial Data Abstraction Library , är ett bibliotek som används för 
att läsa spatial data i rasterformat. I EWMapEditor används GDAL enbart för att 
läsa höjddata. 

5.1.4 wxWidgets 
 

wxWidgets [33] är ett lättanvänt programbibliotek i C++ som används för att 
skapa grafiska gränssnitt. Det är plattformsoberoende (Windows, Unix och Mac) 
och kan användas med de flesta kompilatorer för C++. De applikationer som 
skapas får ett utseende anpassat efter den plattform som används. 

wxWidgets klarar av att integreras med OSG och har därför använts för att 
skapa gränssnittet till ewMapEditor. En välgjord dokumentation finns tillgänglig 
som förenklar utvecklingsarbetet 

5.2 Rendering med p-buffert 
 

P-bufferten (pixel-buffert) är precis som skärm-bufferten en plats där den 
renderade bilden sparas. Skillnaden är att p-bufferten inte visas på skärmen. Då 
de lågupplösta texturerna skapas är det genom p-bufferten som bilden renderas. 
Även då marktäckningens polygoner ska rastreras och när 2D-kartan skapas 
används p-bufferten. Eftersom renderingen fungerar precis som när en bild till 
skärmen ska renderas kan scengrafens inställningar för kameror användas, vilket 
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gör det väldigt smidigt att rastrera marktäckningen. Dessutom blir rastreringen 
hårdvaruaccelererad eftersom det är en helt vanlig rendering som utförs. 

Upplösningen på bufferten kan inte väljas till hur stor som helst. Vanligt är 
att 2048x2048 är den maximala upplösningen som tillåts. Standarden anger 
1024x1024 som ett minimum. I de fall bilden som ska renderas är större än detta 
medger måste flera renderingar göras. Olika delar av bilden renderas i varje pass 
i maximalt tillåten upplösning och läggs sedan ihop för att bilda den slutliga 
bilden. 

 

 
Beroende på vilket grafikkort som används kan även andra egenskaper för 
p-bufferten variera ganska radikalt. Detta har skapat en hel del problem under 
arbetet, då det ibland inte är helt trivialt att begripa vad grafikkortet egentligen 
gör. Då marktäckningen rastreras läses de olika färgerna i bilden av för att 
avgöra vilken martäckning en viss punkt har. Det visade sig att på de datorer vi 
använde kan färgvärdet i den renderade bilden avvika upp till åtta nivåer från 
den färg ytan som renderas har. Detta gäller alla tre RGB-kanalerna med 256 
nivåers upplösning för varje. Detta fenomen uppträder endast vid rendering med 
p-bufferten och inte då bilden renderas till skärmen direkt. När en stor homogent 
färgad yta studeras närmare efter renderingen kan man tydligt se att 
skiftningarna skapar vågmönster. Dessa påminner om de som kan uppkomma i 
en jpeg-kodad bild. Då de lågupplösta texturerna renderas utifrån den hög-
upplösta marken blir heller inte färgerna helt korrekta, därför syns övergången 
mellan lågupplösta och högupplösta områden tydligt.  

Med ett annat grafikkort uppstod inget av dessa problem. Ett antagande är att 
fenomenet beror på att bilden på något sätt komprimeras direkt när den skrivs till 
p-bufferten på de datorer vi använt. Eftersom dessa är bärbara datorer, där minne 
delas mellan grafikkort och övriga delar av datorn, skulle det kunna tänkas att 
komprimering används för att spara på resurserna. Fenomenet har visat sig på 
DELL’s bärbara Inspiron 5150 (med NVIDIA GeForce FX Go5200 grafikkort) 
medan det på en stationär dator med NVIDIA GeForce3 Ti200  inte finns några 
av dessa problem. 

Del 1 Del 2 Del 3 Del4

Del 5 Del 6 Del 7 Del 8

Del 9 Del 10 Del 11 Del 12

Del 13 Del 14 Del 15 Del 16

Maximal P-Buffer-upplösning
(1024 pixlar)

(1024 pixlar)
M

axim
al P

-Buffer-upplösning

Den totala 
bilden med 
godtyckligt hög 
upplösning

Del 1 Del 2 Del 3 Del4

Del 5 Del 6 Del 7 Del 8

Del 9 Del 10 Del 11 Del 12

Del 13 Del 14 Del 15 Del 16

Maximal P-Buffer-upplösning
(1024 pixlar)

(1024 pixlar)
M

axim
al P

-Buffer-upplösning

Den totala 
bilden med 
godtyckligt hög 
upplösning

 
Figur 5-1 Den slutliga bilden byggs upp av delbilder, var för sig 
renderade med P-Bufertens maximalt tillåtna upplösning 
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5.3 Applikationen EWMapEditor 
 

Funktionaliteten att konvertera kartdata till en 3D-terräng har samlats i en 
applikation med namnet EWMapEditor. Ett enkelt grafiskt gränssnitt har 
utformats för att underlätta arbetet med att generera en terrängmodell. Tanken 
med gränssnittet är att ge användaren en möjlighet att förhandsgranska de data 
som används innan 3D-modellen och kartan skapas. 

Nämnas bör att inget större arbete har lagts på gränssnittets 
användarvänlighet och funktionalitet. Dess syfte har hitintills i huvudsak varit att 
underlätta utvecklingsarbetet. Meningen är dock att det grafiska gränssnittet ska 
förbättras för att ge användaren fler möjligheter att behandla inläst geografisk 
data. Arbetsgången för att skapa en karta och 3D-modell är i nuläget relativt 
styrd och är som följer: 

 
1 Öppna önskade kartlager och förhandsgranska dessa. I trädstrukturen till 

vänster om huvudfönstret visas öppnade lager samt de kategorier som 
ingår i dessa. Med hjälp av denna trädstruktur kan objekt i bilden släckas 
och tändas efter önskemål. 

 

 
2 Öppna den höjddata som hör till områdena. 

3 Uppdatera kartbilden från förhandsgranskning (med enbart linjer och 
punkter) till 2D-geometrier. 

4 Skapa 2D-kartan. Användaren bestämmer själv upplösning, maximal 
storlek samt filnamn för den karta som ska genereras. Samtidigt med 
kartan skapas även metadata och skrivs till fil. 

5 Generera 3D-modellen. Här får användaren för säkerhets skull bekräfta att 
de olika lagren används på rätt sätt (detta gäller speciellt lager med vägar 
och marktäckning). Dessutom går det att välja hur många detaljnivåer i 
LOD-strukturen som ska användas och om träd ska ingå i den färdiga 
modellen. 

 

Figur 5-2 Förhandsgranskning av kartdata. Öppnade lager samt kategorier 
syns i trädstrukturen till vänster om huvudfönstret. 
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6 Resultat och utvärdering 

 
Resultaten kommer här att utvärderas med avseende på de mål som sattes i 
början av arbetet (se avsnitt 1.3.1) 

6.1 De mål som skulle uppnås 
 

En fungerande LOD-struktur har konstruerats som enkelt kan användas av 
applikationer som stöder OSG. Inläsningen av terrängen går väldigt fort och 
långa inladdningstider vid uppstart har helt eliminerats. Däremot kräver 
strukturen mycket utrymme på disken och tar lång tid att skapa. Den största 
nackdelen är, som tidigaren nämnts i 5.1.1 OpenSceneGraph, att flera parallella 
strukturer används för att kunna hantera texturerna på ett effektivt sätt. En 
lösning på detta håller dock på att utvecklas av utvecklare involverade i OSG. 
Avståndsmätningen för att välja rätt LOD-nivå och culling kommer då att gå 
fortare eftersom det endast behöver ske för en enda trädstruktur, och inte som nu 
för tre parallella träd.   

 
Texturering av högupplösta och lågupplösta terrängpartier har lösts med en 
hybridmetod som använder geospecifika texturer för lågupplöst terräng och 
geotypiska för att få tillräckligt hög detaljrikedom i de högupplösta delarna. 
Övergångarna mellan olika typer av texturer är interpolerade över ganska stora 
områden och de blir därför väldigt diffusa på nära håll.  

 
Vägar och skog är inkluderade i terrängen och LOD-strukturen även om de 
som beskrivits ovan är lagrade i separata träd. Ett sammanhängande vägnät har  
kunnat skapas trots bristfällig indata. Eftersom vägarna ligger som separata 
objekt draperade ovanpå marken ansluter de inte alltid så bra till resten av 
terrängen.  

Skogen bidrar i stor utsträckning till att ge ett mer naturligt intryck av 
terrängen, vilket fungerar väl även med de enkla geometrier vi använt för träden. 
Dock tar det alltför lång tid att skapa datastrukturen.  

 
En 2D-karta med tillhörande metadata kan genereras utifrån inläst geografisk 
data. Dock kan användaren inte själv välja manérsättning, vilket det fanns planer 
på från början. Valfri upplösning kan användas för att spara kartbilden. Syftet 
var att kunna använda kartan i NetScene och till detta ändamål fungerar den bra. 

  
Ett grafiskt gränssnitt skulle helst implementeras så att data kan 
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förhandsgranskas. Detta har även gjorts men är ingen färdig applikation utan har 
mest använts för att underlätta utvecklingen. En grundstomme finns i alla fall att 
arbeta vidare med. 

 
Enskilda hus i terrängen finns det i nuläget inte stöd för att skapa utifrån 
kartdata. 

6.2 Prestanda och processtid 
 

Att lagra datastrukturen tar mycket plats på disken, och den är därför osmidig att 
hantera. Eftersom det är mycket data tar det även lång tid att skapa hela området. 
Till exempel tar ett område på 25×25 km ca 5 timmar att skapa och kräver runt 
500 MB utrymme på disken. 

 
Att ladda in terrängen går fort, vilket var ett av målen. Därför sker ingen 
fördröjning vid uppstart av simuleringsprogrammet. Tiden från programstart tills 
att terrängen syns på skärmen ligger på under 10 sekunder. 

 
Bildfrekvensen vid visualisering av terrängen sjunker sällan under 30 bilder per 
sekund. Lägst frekvens fås då träd tar upp en stor del av bildytan. Detta beror på 
den kostsamma texturbländning som träden kräver.  
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7 Framtida arbete 

 
De TIN som nu skapas utgår alltid från originalrastret. Om istället hänsyn tas till 
tidigare skapade TIN skulle många beräkningar inte behöva göras om igen. Alla 
de rasterpunkter som har tagits med i en viss LOD-nivå kommer även att vara 
med i nästkommande nivå med bättre upplösning. På så vis skulle genereringen 
av terrängen gå snabbare.  
 
Fördelarna med TIN skulle kunna ha utnyttjats på ett bättre sätt. Genom att öka 
antalet vertexar i gränserna mellan olika texturområden så skulle skarpare 
övergångar fås mellan texturerna.  

Även vägarna skulle kunna utnyttja möjligheterna med TIN bättre genom att 
inkludera väggeometrierna i terrängen istället för att som nu ha dem som 
separata objekt. På så vis skulle övergången mellan väg och mark se naturligare 
ut och ingen risk finns att vägen bitvis försvinner under marken. 

 
Trots att de geografiska data som används är i vektorformat utnyttjas inte dess 
noggrannhet i upplösning maximalt. Marktäckningen omvandlas nu från 
polygoner till raster vid texturering av marken. Små detaljer i terrängen, som till 
exempel mindre vattendrag, kan därför gå förlorade. Om polygonernas 
kantpunkter istället direkt infördes som vertexar i höjdmodellen skulle fler 
detaljer komma med.  
 

Byggnader finns ännu ej stöd för så där finns mycket att göra. Enskilda hus 
där konturen är definierad i kartan innebär inget större problem. Värre är att 
automatiskt generera en trovärdig stadsmiljö från den extremt bristfälliga 
information som ges i kartan. En hel stadsmiljö kan vara definierad som enstaka 
polygoner utan information om vart vägar finns. Precis som det i skogen inte får 
hamna träd på vägar får det här inte heller hamna hus på vägarna. 
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Appendix A  - Bilder från applikationen 

 
Inflygningssekvens, bild 1 

 
Inflygningssekvens, bild 2 

 
Inflygningssekvens, bild 3 
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Inflygningssekvens, bild 4 

 
Inflygningssekvens, bild 5 
 

 
Exempel på texturövergångar  
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Enskilda träd 

 
Detaljerad marktextur 

 
Karta från applikationen 
 
 
 

 
 


