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Abstract 
 

Purpose: To develop a method that can help smaller sawmills to better utilize the greatest 
possible amount of wood from a log. 
 

Method: A quantitative study where three iterations has been made using Design Science. 

 
Findings: To create an effective algorithm that will perform volume calculations in a point 
cloud consisting of about two million points for an industrial purpose, the focus is on the 
algorithm being fast and that it shows the correct data. The primary goal of making the 
algorithm quick is to process the point cloud a minimum number of times. 
 
The algorithm that meets the goals in this study is Algorithm C. The algorithm is both fast and 
has a low standard deviation of the measurement errors. Algorithm C has the complexity O(n) 
in the analysis of sub-point clouds. 
 
Implications: Based on this study’s algorithm, it would be possible to use stereo camera 
technology to help smaller sawmills to better utilize the most possible amount of wood from a 
log. 

 
Limitations: The study’s algorithm assumes that no points have been created inside the 
log, which could lead to misplaced points. If a log would be crooked, the center of the log would 
not match the z-axis position. This is something that could mean that the z-value is outside of 
the log, in extreme cases, which the algorithm cannot handle. 
 
Keywords: Point Cloud, Principal Component Analysis, Point Cloud Library, Stereoscopic 
camera technology, Octree   
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Sammanfattning 
 

Syfte: Att ta fram en metod för att hjälpa mindre sågverk att bättre tillvarata mesta möjliga 
virke från en timmerstock. 
 

Metod: En kvantitativ studie där tre iterationer genomförts enligt Design Science. 

 
Resultat: För att skapa en effektiv algoritm som ska utföra volymberäkningar i ett 
punktmoln som består av cirka två miljoner punkter i ett industriellt syfte ligger fokus i att 
algoritmen är snabb och visar rätt data. Det primära målet för att göra algoritmen snabb är att 
bearbeta punktmolnet ett minimalt antal gånger.  
 
Den algoritm som uppfyller delmålen i denna studie är Algoritm C. Algoritmen är både snabb 
och har en låg standardavvikelse på mätfelen. Algoritm C har komplexiteten O(n) vid analys av 
delpunktmoln. 

 
Implikationer: Med utgångspunkt från denna studies algoritm skulle det vara möjligt att 
använda stereokamerateknik för att hjälpa mindre sågverk att bättre tillvarata mesta möjliga 
virke från en timmerstock.  

 
Begränsningar: Studiens algoritm har utgått från att inga punkter har skapats inuti 
stocken vilket skulle kunna leda till felplacerade punkter. Om en stock skulle vara krokig 
överensstämmer inte stockens centrum med z-axelns placering. Detta är något som skulle 
kunna innebära att z-värdet hamnar utanför stocken, i extremfall, vilket algoritmen inte kan 
hantera. 

 
Nyckelord: Punktmoln, Principal Component Analysis, Point Cloud Library, 
Stereoskopiska kameror, Octree  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Cind AB är ett nyetablerat teknikbolag i Jönköping som tar fram bildbehandlingsprodukter till 
skogs- och logistikindustrin. Bolagets produkter är komplexa machine vision-system med 
SAAB Dynamics spjutspetsteknik inom stereoskopisk bildbehandling som grund. Cind planerar 
att tillsammans med en av sina delägare Microtec ta fram en utrustning för optimering av 
bandsågar. 
 
En viktig faktor inom träindustrin berör utmaningen att ta tillvara maximalt av råvara som kan 
vidareförädlas. Detta ämne är en mycket viktig konkurrensfaktor. För större sågverk där 
stockar hanteras i längsgående bana finns idag lösningar för att skanna en stock och ge 
information till sågen om hur stocken skall sågas för optimalt utbyte. Denna teknik bygger på 
att den skannas med hjälp av laserteknik. För mindre sågverk där stocken hela tiden hanteras i 
tvärgående bana finns idag inga riktigt bra lösningar. En möjlig lösning till detta kan vara att 
avbilda stockar med hjälp av stereoskopisk kameraavläsning. Med stereoskopisk 
kameraavläsning menas att ett föremål avbildas med hjälp av ett kamerapar som tar 
överlappande bilder som i sin tur bygger upp en avbildning i form av ett tredimensionellt 
punktmoln (Micusik, Martinec & Pajdla, 2004).  
 
En stereoskopisk algoritm har på ytan av en timmerstock hittat en större mängd (upp till cirka 
två miljoner) punkter och lagrat deras tredimensionella (3D) koordinater i en lista. Det är denna 
lista av 3D-koordinater som är vårt ”punktmoln”. Ett punktmoln är en större mängd 
datapunkter i ett givet koordinatsystem. Exempelvis består ett punktmoln i tre dimensioner av 
punkter definierade av x-, y-, och z-koordinater. Punktmoln kan skapas av laser- och 
kamerateknik där punkterna representerar ytan på det skannade, avbildade, objektet (Levoy & 
Whitted, 1985). Studiens uppgift är att från detta punktmoln extrahera en beskrivning av 
stocken på de format som sågen vill ha (det vill säga som en sekvens av skivor, se Figur 1-2). En 
svårighet som i denna studie måste överbryggas är att koordinatsystemets z-axel ej 
sammanfaller med stockens längsgående axel. I denna studie kommer det att antas att stockens 
orientering i koordinatsystemet är slumpmässig, se Figur 1-1. En annan svårighet är att listans 
punkter inte lagras i någon speciell ordning, det vill säga två i listan närliggande punkter kan 
mycket väl befinna sig på ett stort fysiskt avstånd och vice versa. En tredje svårighet är att 
punktmolnet innehåller så kallade outliers, det vill säga punkter som inte ligger på stockens yta 
utan som istället ligger utanför/innanför timmerstocken. Dessa outliers kan härröra från bark 
och kvistar på timmerstocken, men de kan också härröra från misstag som den stereoskopiska 
algoritmen gjort. 
 
 

 

Figur 1-1. Figuren ovan visar hur ett punktmoln föreställande en timmerstock kan ligga positionerad 

efter avbildning med hjälp av stereokameror. 
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Utmaningen med att vara ett alternativ till lasertekniken är att lasertekniken sätter ut punkter 
i ett ordnat format. Med ett bestämt intervall skapas cirklar med 360 punkter. En punkt sätts 
ut för varje grad mellan 0 – 359, se Figur 1-2. Varje punkt får ett syfte då den representerar en 
position i ett visst gradtal. Detta leder till att en bandsåg får in ett punktmoln som är ordnat och 
innehåller ett begränsat antal punkter som beror på timmerstockens längd.  
 

 

Figur 1-2. Modell som skapas av laserskanning. Med ett bestämt intervall skapas skivor med 360 punkter, 

en punkt på varje grad från 0 – 360. 

 
Ett punktmoln föreställande en timmerstock som är cirka 4,70 meter lång består vid 
laserskanning av cirka 33 840 punkter (94 skivor * 360 punkter) och det går då snabbt att göra 
beräkningar för att såga stocken så att mesta möjliga virke kan tillvaratas. Den är även 
positionerad så att det globala koordinatsystemets z-axel löper längs stockens centrum, se Figur 

1-3.  
 
 

 

Figur 1-3. Figuren visar en timmerstock som är placerad med koordinatsystemets z-axel genom stockens 

centrum.  

 
För att förenkla bearbetningen av punktmolnet som stereokamerorna levererar är det av stor 
vikt att kunna positionera punktmolnet av timmerstocken på samma sätt som lasertekniken 
gör. Det innebär att timmerstocken ska positioneras längs z-axeln i ett koordinatsystem. Genom 
att få den fixerad längs z-axeln möjliggör det att det går att utföra beräkningar utifrån 
punkternas x- och y-koordinat i förhållande till z-axeln. Ett sätt att lösa detta på är att använda 
sig av Principal Component Analysis (PCA). Det PCA gör är att transformera punktmolnet så 
att en ny z-axel blir den axeln som ger mest variation, se Figur 1-4, (Smith, 2002). 
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Figur 1-4. Figuren visar hur PCA kan positionera ett punktmoln runt origo där koordinatsystemets z-

axel löper genom centrum av punktmolnet, timmerstocken. 

 
I denna studie skall ett punktmoln som skapats med hjälp av stereokameror och representerar 
en timmerstock positioneras och bearbetas. Tanken är att denna teknik ska kunna vara ett 
alternativ till laserskanning och leverera samma data som laserskanningen ger, se Figur 1-2, 
som information till en bandsåg. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Nuvarande teknik bygger på att punktmolnet levereras i ordnade skivor eftersom det är något 
som lasertekniken genererar. Punktmolnet genererat från stereoskopisk bildbehandling skulle 
förenkla fortsatt bearbetning av timmer men saknar alltså ett mellansteg för att sätta punkter i 
ett ordnat format. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är: 
 

Att ta fram en metod för att hjälpa mindre sågverk att bättre tillvarata mesta möjliga 
virke från en timmerstock. 

 
För att kunna uppnå syftet har det brutits ned i två delmål:  
 

[1] Att utveckla en algoritm som, från en timmerstocks så kallade punktmoln, ska 
kunna extrahera en matematisk beskrivning av den aktuella stockens form och 
lagra denna beskrivning på det format som sågen vill ha. 

 
[2]  Att utvärdera algoritmen med avseende på exekveringstid och storleken på mätfel. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie avser att ta fram en algoritm. Den framtagna algoritmen kommer att testas på ett 
antal punktmoln som dels tillhandahållits av företaget Cind AB och dels på objekt som skapats 
i denna studie med förutbestämda dimensioner. De testvärden som redovisas i denna studie 
bygger på antagandet att det inte kommer att skapas några punkter inuti stocken. Detta 
antagande har däremot inte kunnat styrkas att det stämmer med det underlag och material som 
ligger till grund för denna studie. Om det skulle förekomma punkter som skapats inuti stocken 
vid den stereoskopiska kameraavläsningen skulle de ge ett mätfel som nu inte behandlas i 
denna studie. 
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1.5 Disposition  
I kapitel 1 beskrivs problemet som avses att lösas i denna studie. Syfte, delmål tillsammans med 
avgränsningar tydliggörs.  
I kapitel 2 behandlas metoden som ligger till grund för studien och hur studien genomförts.  
I kapitel 3 redogörs det för vilket teoretiskt ramverk studien har använts sig av.  
I kapitel 4 finns studiens resultatdel. Här presenteras empirin utifrån de riktlinjer som ritats 
upp i de föregående kapitlen.  
I kapitel 5 diskuteras och reflekteras det över huruvida studien nått sina mål och syfte. 
I kapitel 6 ges en sammanfattande beskrivning på studiens resultat och förslag på vidare 
forskning föreslås. 
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2 Metod och genomförande 

Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan delmål och metod 
För att nå studiens första delmål har en iterativ metod valts. Genom att arbeta iterativt har 
målet varit att skapa ny kunskap vid de iterationerna som genomförts som i sin tur har lett till 
bättre lösningar på problemet som denna studie avser att lösa. Det finns olika iterativa metoder 
som exempelvis Aktionsforskning och Design Science. I denna studie har Design Science (DS) 
valts som metod då den i grunden är en problemlösande metod. Målet med metoden är att 
skapa effektiva lösningar och förståelse runt ett problemområde genom att utveckla och designa 
en artefakt, i denna studie en mjukvara, som flyttar gränserna för vad mänsklig problemlösning 
kan åstadkomma (Hevner, March, Park & Ram, 2004). 
 
Enligt Gregor och Hevner (2014) kan ett kunskapsbidrag delas in i olika nivåer (Figur 2-1) där 
DS används. Syftet och avgränsningarna i denna studie stämmer väl in med förutsättningarna 
för att skapa en artefakt som befinner sig på Level 1. Artefakten är situationsanpassad med 
specifika krav och tydliga avgränsningar i form av en algoritm. Detta stärker valet av metod. 
 

 

Figur 2-1. Kunskapsbidrag vid Design Science Research (Gregor & Hevner, 2013) 

 
För att nå studiens andra delmål har studiens algoritm utvärderats på punktmoln som föreställt 
stockar vilka har skapats för denna studie, se kapitel 2.4. Dessa stockar har haft mätvärden i 
form av en radie i varje grad på stocken som jämförts med de värden som studiens algoritm 
levererat på samma mätpunkt. För att göra denna jämförelse har Root Mean Square Error 
(RMSE) beräknats. RMSE mäter hur stor avvikelsen är mellan två uppsättningar data där den 
ena uppsättningen motsvarar förväntat utfall och den andra uppsättningen motsvarar 
observerade data (Atkins & Escudier, 2014). Genom att titta på detta värde har det statistiskt 
gått att visa vilken standardavvikelse algoritmens mätfel har haft på dessa testobjekt. 
Algoritmen har också testkörts på ett punktmoln som representerat en riktig stock. Det har inte 
gått att få fram motsvarande mätvärden på detta punktmoln utan på detta objekt har endast en 
visuell analys gjorts då avvikelser förekommit. 

2.2 Arbetsprocessen 
Denna studie bestod i att ta fram en algoritm som kunde behandla punktmolnet som levereras 
innan bandsågen tar vid och beräknar hur stocken ska förädlas. Med förädla menas hur stocken 
bör sågas i längsgående riktning för att mesta möjliga virke ska komma till användning. Det är 
i denna process som vår algoritm tas fram. Arbetet har bedrivits iterativt enligt Figur 2-2. 
Genom tre iterationer har tre algoritmer tagits fram, en för varje iteration, som utför samma 
uppgift. Dessa algoritmer har sedan utvärderats. Enligt Oates (2006) är DS ett iterativt 
problemlösande angreppssätt som bygger på fem steg, awareness, suggestion, development, 
evaluation och conclusion. 
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Figur 2-2. Studiens arbetsprocess 

 
I Awareness analyserades kraven för att ge kunskap om vilket eller vilka problem som skulle 
lösas och skapa en förståelse för hur dessa ska lösas. Med denna förståelse valdes metod och 
teori för att angripa problemet. I denna studie motsvarar detta kapitel 1–3. Efter det inledande 
steget gick arbetsprocessen över i Suggestion. I varje iteration designades en lösning som hade 
flödesdiagrammet som visas i Figur 2-6 som utgångspunkt. Detta arbete redovisas i kapitel 4.1. 
Efter detta steg övergick processen i Development. Här implementerades lösningen i form av 
kod. I Evaluation utvärderades lösningen på problemet, kapitel 4.2.  
 
Med tanke på att tiden var begränsad har målet varit att hinna med minst tre iterationer. Med 
en iteration menas att processen går via Suggestion – Development – Evaluation för att sedan 
starta om i Suggestion, se Figur 2-2.   
 
Avslutningsvis sammanfattades arbetet, Conclusion, genom att diskutera och dra slutsatser 
runt arbetet, se kapitel 5 - 6. 

2.3 Ansats 
För att utvärdera funktionaliteten hos studiens algoritm skapades objekt vars data var kända 
gällande radie, se kapitel 2.4. Genom att dels mäta hur lång tid algoritmen behöver för att 
behandla ett objekt och dels jämföra de värden som studiens algoritm har levererat och då 
framförallt radien på stocken och beräkna standardavvikelser, RMSE, har det möjliggjort att 
det går att utvärdera hur väl algoritmen fungerar. Detta gör att studien framförallt har en 
kvantitativ ansats där målet varit att utföra statistiska beräkningar för att åskådliggöra 
algoritmens funktionalitet. 

2.4 Design 

2.4.1 Design av algoritmer 
I denna studie har det skapats en artefakt som ska behandla ett punktmoln som representerar 
en timmerstock, se Figur 2-3. Detta har skett iterativt och studien har genomgått tre iterationer 
och det har lett till att tre alternativa algoritmer tagits fram som alla avser att nå delmålen för 
denna studie, se kapitel 1.3. 
 

 

Figur 2-3. En timmerstock representerad av ett punktmoln. 
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Ett punktmoln, föreställande en timmerstock, ska behandlas på ett sådant sätt att de punkter 
som representerar stocken ska ersättas med nya punkter. Med start i ena ändan av stocken ska 
det sättas ut 360 nya punkter i stockens ytskikt, en punkt för varje grad, se Figur 2-4. Det finns 
ett tänkt origo som är i centrum av timmerstocken. 
 
 

 

Figur 2-4. Skiva av stock som representeras av 360 punkter. 

 
Detta moment ska göras för varje skiva i ett förutbestämt intervall av stocken vilket innebär att 
stocken i slutändan representeras av nya punkter (360 * (stockens längd/intervallängd)), se 
Figur 2-5. Hur algoritmen är tänkt att fungera beskrivs i Figur 2-6. 
 
 

 

Figur 2-5. Schematisk skiss som beskriver vad studiens algoritm ska leverera. I ett bestämt intervall, (1) 

i figur, sätts 360 nya punkter ut runt stocken, motsvaras av bokstäverna i figuren, med början i A.  
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Figur 2-6. Flödesdiagram över studiens algoritm. 

2.4.2 Design av testobjekt 
För att besvara studiens andra delmål har varje iterations algoritm testats för att se vilka 
avvikelser algoritmen ger mot verkliga värden. Tre testobjekt skapades. Dessa har varit tänkta 
att representera stockar och de gavs kända värden för stockens radie i varje gradtal, 0 – 359. 
Algoritmen sparar x-, y- och z-koordinaten för varje punkt men i denna studie jämför vi radien 
till tänkt origo i centrum av stocken för att utvärdera hur stor standardavvikelsen blir på 
mätfelen. För att efterlikna riktiga punktmoln av stockar har även en viss mängd punkter som 
varit tänkt att efterlikna bark och grenar som egentligen inte ska vara en del av stocken lagts till 
i punktmolnet. Dessa outliers stör på ett eller annat sätt beräkningarna av stockens radie. 
Outliers har placerats ut slumpmässigt runt hela stockens ytskikt.  
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Figur 2-7. Testobjekt A, cylinderform, i genomskärning och sett från sidan. Testobjektet har en mängd 

outliers längs ytskiktet, se högra bilden ovan. 

 

Det första testobjektet, se Figur 2-7, är skapat som en cylinder och benämns i denna studie som 
Testobjekt A. Radien är konstant över hela testobjektet och ett relativt jämt lager av outliers 
ligger runt hela stocken. 
 

 

Figur 2-8. Testobjekt B, konform, i genomskärning och sett från sidan. Testobjektet har en mängd outliers 

längs ytskiktet, se högra bilden ovan. 

 
Testobjekt två, se Figur 2-8, är skapat som en stock som har en konform och benämns i denna 
studie som Testobjekt B. Radien minskar successivt längs stocken. Även denna stock har haft 
samma typ av outliers som ligger som ett relativt jämnt lager längs ytskiktet. 
 

 

Figur 2-9. Testobjekt C, deformerad konform, i genomskärning och sett från sidan. Testobjektet har en 

mängd outliers längs ytskiktet, se högra bilden ovan. Testobjektet har en oregelbunden form vid 

genomskärning, se vänstra bilden ovan. 

Det tredje testobjektet, Testobjekt C, har i grunden samma förutsättningar som Testobjekt B 
med skillnaden att ytskiktet är oregelbundet i dess form, se Figur 2-9.  
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Studiens algoritm bearbetade dessa testobjekt i varje iteration där algoritmen levererade 
mätvärden, radie, på motsvarande mätpunkter vilket möjliggjorde en analys av hur väl 
algoritmen fungerade.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod utav insamling av empiriska data från algoritmen som testats 
på dels en riktig stock som representerats av ett punktmoln men framförallt på studiens egna 
testobjekt som skapats för denna studie. När dessa objekt skapats har aktuell radie sparats för 
punkterna i graderna 0 - 359 för varje skiva. Dessa intervall motsvarar de punkter studien avser 
att mäta när algoritmen körts. När algoritmen körts har motsvarande mätpunkter sparats. 
Dessa värden har sedan bearbetats och RMSE har beräknats för att utvärdera funktionaliteten 
av algoritmen, se kapitel 3.4. Varje algoritm har också mätts på exekveringstid. 
Exekveringstiden har mätts genom att programmet sparat ned klockslaget då algoritmen startat 
och slutat, och sedan tagit skillnaden mellan dessa. Algoritmerna har körts på samma objekt 
och med samma hårdvara för att ge en indikation på hur tidseffektiva varje iterations algoritm 
är. Den hårdvara som har använts för att mäta exekveringstid visas i Figur 2-10. 
 

 

Figur 2-10. Hårdvaran som använts för att mäta exekveringstid i denna studie. 

2.6 Dataanalys 
En kvantitativ analys har gjorts på de resultat som studiens algoritm har levererat efter att ha 
behandlat de skapade objekten, testobjekt som skapats explicit för denna studie. De har sedan 
jämförts med de kända dimensionerna för att utvärdera vilka eventuella avvikelser som 
förekommit. Denna analys har skett genom att beräkna RMSE som ger standardavvikelsen för 
algoritmernas mätfel. En jämförelse av exekveringstid för respektive algoritm har utförts för att 
se vilken algoritm som är snabbast. I slutändan har dessa värden vägts samman för att kunna 
utvärdera vilken algoritm som har löst denna studies uppgift på bästa sätt med avseende 
snabbast exekveringstid och minsta mätfel. 

2.7 Trovärdighet 
Fokus i denna studie har legat på att utveckla en algoritm som klarar av att leverera data på ett 
förutbestämt sätt. Till denna studie har det skapats testobjekt som varit mätbara varför en 
kvantitativ metod har varit att föredra. Denna studie kan antas vara reliabel under förutsättning 
att dessa testobjekt har varit valida. Testobjekten har varit valida på så sätt att de innehåller 
samma mängd punkter som ett riktigt objekt gör och har former som en riktig timmerstock kan 
antas ha. Det som varit problematiskt att efterlikna har varit det som betraktas som outliers i 
form av bark och grenar. Här har testobjekten försetts med ett lager slumpmässigt utsatta 
punkter som placerats utanför testobjektets ytskikt för att efterlikna dessa outliers. 

2.8 Utvecklingsmiljö 
I denna studie har Point Clour Library, förkortat PCL använts, eftersom det innehöll all 
funktionalitet studien kunde tänkas behöva. Då tiden har varit begränsad i denna studie har det 
inte undersökts ifall det finns andra alternativ som kunnat lösa uppgiften bättre. PCL är ett 
open source-bibliotek för 2D/3D bild- och punktmolnsbearbetning. För att PCL ska fungera 
krävs det att följande bibliotek är installerade: Boost, Eigen, Flann och VTK.  
 
Boost är ett C++bibliotek vars innehåll är en mängd andra bibliotek som är peer-reviewed, 
vilket innebär bibliotek som är granskade av experter som är kunniga inom det aktuella 
området för respektive bibliotek (Coulter, 2017). Några av Boost-biblioteken har tidigare tagits 
in som standard i uppdaterade C++versioner och några nya bibliotek är föreslagna att 
standardiseras till C++ 17 (Boost, 2017). Eigen innehåller funktionalitet för att göra 
beräkningar inom linjär algebra (Eigen, 2017). Biblioteket Flann innehåller stöd för att utföra 
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snabba ungefärliga nearest neighbor sökningar i höga dimensioner (Flann, 2017). VTK, 
Visualization Toolkit, används för bildbehandling och visualisering inom 3D-grafik (Kitware, 
2017). PCL stödjer även QHull, för avancerade geometriska och matematiska operationer, samt 
OpenNI/OpenNI2, som ger stöd för användning av sensor- och kamerateknik (Point Cloud 
Library, 2017).  
 
CMake, som är ett open source cross platform-program för att bygga, testa och packa mjukvara 
har använts för att bygga ett PCL projekt till Visual Studio och det är denna utvecklingsmiljö 
som har använts (Kitware, 2017). Vidare har programmet MeshLab, en open source-
programvara som innehåller verktyg för visualisering, bearbetning och redigering av 3D-objekt, 
använts för att på ett smidigt sätt visuellt kunna studera punktmolnen (Meshlab, 2017). 
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan delmål och teori 
För att ge en teoretisk grund till studiens första delmål ”Att utveckla en algoritm som, från en 
timmerstocks så kallade punktmoln, ska kunna extrahera en matematisk beskrivning av den 
aktuella stockens form och lagra denna beskrivning på det format som sågen vill ha” beskrivs 
följande områden: Principal Component Analysis (PCA) och Octree. För att algoritmen enkelt 
och smidigt ska kunna bearbeta det givna punktmolnet är det viktigt att det ligger ordnat vid 
origo och matchar de globala x-, y- och z-axlarna, se Figur 3-1. Av denna anledning behandlas 
området Principal Component Analysis då det kan användas för att placera punktmolnet rätt i 
3D-rymden.  
 

 

Figur 3-1. Ett punktmoln (objektet till höger), som inte ligger ordnat vid origo. 

 
Då avståndet till närmsta grannpunkt ska mätas kan träd-datastrukturen octree användas då 
octree i Point Cloud Library innehåller funktionalitet för nearest neighbor-sökningar. Av 
denna anledning behandlas området octree.  
 
För att ge en teoretisk grund till studiens andra delmål ”Att utvärdera algoritmen med 
avseende på exekveringstid och storleken på mätfel” har området Root Mean Square Error 

(RMSE) behandlats, se kapitel 3.4. Genom att skapa egna 3D-punktmoln där kunskap om 
exakta mått existerar och sedan jämföra dessa med de värden algoritmen levererar kan RMSE 

användas för att uppnå delmål två. 

3.2 Principal Component Analysis (PCA) 
PCA används för att hitta dolda strukturer som kan ligga gömda i data som finns i flera 
dimensioner. Om exempelvis data ligger i ett tredimensionellt rum som ett kluster av punkter 
så är målet att hitta ett sätt att åskådliggöra dessa punkter så att de ger mesta möjliga spridning 
för att visa på skillnader. Det åstadkoms genom att transformera detta punktmoln så att den 
största spridningen erhålls. När den största variansen har hittats transponeras punkterna in i 
ett nytt koordinatsystem. Den största spridningen ska vara förlagd längs x-axeln. Den näst 
största spridningen längs y-axeln och den minsta spridningen av datamängden hamnar i 
djupled, z-axeln. Detta kan användas för att minska antalet dimensioner då ansatsen är att den 
axeln vars varians är minst och således ger minst information kan elimineras vilket i detta 
exempel innebär att det går att gå från tre dimensioner till två dimensioner. I denna studie vill 
vi behålla alla dimensioner men placera den datamängden som har störst spridning längs z-
axeln. Den största spridningen antas var stocken längd. Genom att förlägga den längs z-axeln 
möjliggör det beräkningar i två dimensioner på stockens radie. 
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I exemplet i Figur 3-2 och Figur 3-3 går det att uttyda att spridningen längs x-axeln innan PCA 
har en varians på ca 7 måttenheter medan variansen efter PCA är ca 10 måttenheter. I y-led har 
samma värden ändrats från ca 8 måttenheter innan PCA till en varians på ca 6 måttenheter 
efter PCA. Det visar att största variansen är 10 måttenheter. Denna spridning förankras längs 
x-axeln. Eftersom punktmolnet är förankrat i x-axel roteras punktmolnet runt x-axeln för att 
hitta störta spridningen i y-led och den blir då ca 6 måttenheter. I detta fall är det nu möjligt att 
ignorera den minsta spridningen i z-led då den anses beskriva datamängden minst och bara 
visa datamängden i två dimensioner (Smith, 2002). 
 

 

Figur 3-2. Ett 3D-punktmoln före PCA. Bilden till vänster visar ett punktmoln i tre dimensioner och 

bilden till höger visar samma punktmoln i två dimensioner (Lehe & Powell, 2017). 

 

Figur 3-3. Ett 3D-punktmoln efter PCA. Bilden till vänster visar ett punktmoln i tre dimensioner och 

bilden till höger visar samma punktmoln i två dimensioner (Lehe & Powell, 2017). 

 
 
I denna studie används PCA för att byta koordinatsystem och genom detta byte förankras 
punktmolnet genom att använda den axeln som får mest spridning som z-axel. Detta görs för 
att stocken förväntas vara längre än dess diameter. Z-axeln löper då genom stockens centrum 
och x- och y-axeln möjliggör beräkningar på stockens radie. Origo ska vara centrerad i stockens 
centrum, se Figur 1-4. 
 

3.2.1 PCA steg för steg 
Enligt Smith (2002) går det att förklara hur PCA går till genom att genomgå 5 olika moment. 
Dessa moment beskrivs nedan. 

1. Datainsamling 

I denna studie används data som befinner sig i tre dimensioner och varje punkt har således 

ett värde på x, y och z. 
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2. Subtrahera medelvärdet 

För att PCA ska kunna positionera punktmolnet runt origo måste medelvärdet i varje 

dimension subtraheras från respektive värde i vald dimension x, y, och z. Detta innebär att 

alla punkters x-värden har blivit subtraherade med medelvärdet av x. På samma sätt har 

alla y-värden blivit subtraherade med medelvärdet för y och samma sak gäller även för 

värdena på z. Detta ger en datamängd vars medelvärde är 0. Denna datamängd placeras in 

i en matris där varje rad håller en dimension och varje kolumn håller en punkt, benämns 

RowDataAdjust. 

 

3. Beräkna kovariansmatrisen 

Varje värde i kovariansmatrisen visar på hur varje punkts x-, y, och z-värde förhåller sig till 

andra punkters x-, y- och z-värden. Detta skapar en 3x3-matris vars diagonal visar 

varianserna, se Figur 3-4. 

 

Figur 3-4. Figuren visar ett exempel på en kovariansmatris där matrisen innehåller kovarianser 

mellan de tre olika variablerna. På diagonalen går det att utläsa att kovariansen är identisk med 

variansen för aktuell variabel. 

 

4. Bilda en matris med hjälp av principalkomponenter 

Kovariansmatrisen har lika många egenvektorer som det finns dimensioner i datamängden. 

I PCA blir egenvektorernas egenvärde ett mått på hur datamängden i en viss dimension 

skiljer sig från genomsnittet. Varje egenvektor är en Component (motsvarar C:t i PCA) men 

det är de egenvektorer med störst egenvärde som betraktas som Principal Component (PC). 

I denna studie har vi bevarat alla dimensioner vilket innebär att alla tre egenvärden 

betraktas som PC. PC1 har störst variation, PC2 näst störst variation och PC3 lägst variation 

 

5. Redovisa nya datamängden 

Nästa steg blir att skapa en RowFeatureVector vilket innebär att skapa en matris av de 

egenvektorer som ska behållas, PC, från listan med egenvektorer. Denna matris 

multipliceras med RowDataAdjust, se punkt 2 ovan. Resultat blir att varje punkt får ett 

nytt x-, y- och z-värde, i ett nytt koordinatsystem där origo är centrerat mitt i punktmolnet, 

se Figur 3-5 och Figur 1-4. 

 

 

Figur 3-5. Figuren visar hur PCA slutför transponering till det nya koordinatsystemet. 
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3.3 Octree 
 
Octree är en träd-datastruktur som ofta används inom bearbetning av 3D-data. Varje nod i ett 
octree har åtta children, eller barn, det vill säga kopplingar till lägre noder, och kallas för 
octant, eller oktant på svenska. En oktant utan några barn kallas löv. Precis som i övriga 
trädstrukturer sitter en nod, oktant i detta fall, längst upp i trädet. Denna oktant kallas även 
för root och har alltså ingen oktant över sig. För att beskriva hur djupt ned i trädet en oktant 
är placerad används begreppet level där root-oktanten har level noll. (Adavani, Biros, 
Davatzikos, Sampath, & Sundar, 2007) 
 
Octree utgår från quadtree, en annan sorts träd-datastruktur där varje nod har fyra barn 
istället för åtta. Quadtree fungerar bra för 2D-beräkningar, men faller när det kommer till 3D 
där istället octree fungerar bättre menar James (2015). Han visualiserar först hur quadtree 
Figur 3-6 ser ut. Vid varje steg nedåt i trädet delar sig varje ruta till fyra stycken mindre del-
rutor.  
 

 

Figur 3-6. Då man förflyttar sig nedåt i ett quadtree delar sig varje ruta till fyra mindre del-rutor (James, 

2015). 

 
Octree fungerar på samma sätt, men byter ut rutorna mot kuber som delas i åtta del-kuber 
istället för fyra rutor, se Figur 3-7 (James 2015).  
 

 

Figur 3-7. Då man förflyttar sig nedåt i ett octree delar sig varje kub till åtta mindre del-kuber (James 

2015). 
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I denna studie har octree använts då denna datastruktur i Point Cloud Library innehåller 
funktionalitet för att söka avstånd till närmsta grannpunkt (nearest neighbor) och octree 
minskar komplexiteten i denna beräkning. 
 

3.4 Root Mean Square Error (RMSE) 
RMSE mäter felet som finns mellan två uppsättningar data där den ena uppsättningen består 
av data med kända mätvärden och den andra uppsättningen består av uppskattade värden. 
Skillnaderna mellan uppskattat värde och faktiskt värde kallas resudial, mätfel. Dessa mätfel 
kan vara både positiva och negativa. Genom denna formel, se Formel 3-1, ges ett värde, 
standardavvikelsen, på hur stort mätfel studiens algoritm har. (Barnston, 1992) 
 

 

 Formel 3-1. Formel för att beräkna Root Mean Square Error (Barnston, 1992). 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 

4.1 Beskrivning av algoritmer 
Studiens första delmål syftar till att ta fram en algoritm för att bearbeta ett punktmoln. I 
slutändan har det genom olika iterationer i design science resulterat i tre algoritmer som 
utvärderats och jämförts. Dessa kommer här att beskrivas som Algoritm A, Algoritm B och 
Algoritm C. 
 
Inledningsvis fungerar algoritmerna likadant, de läser in angiven .obj-fil och konverterar den 
till en .pcd-fil, vilket är det format Point Cloud Library använder sig av för att bearbeta 
punktmoln. Nästa steg är att se till att punktmolnet ligger ordnat vid origo och att objektets 
lokala axlar matchar de globala. För att lösa detta används PCA. Figur 4-1 nedan visar 
punktmolnets position före och efter PCA. Efter att PCA har använts sorteras punkterna på 
deras z-värden för att göra det enkelt att stega sig igenom stocken längs z-axeln.  

 

Figur 4-1. Bilden till vänster, A, visar punktmolnets position före PCA. Den högra bilden, B, visar hur 

punktmolnet hamnar ordnat vid origo efter att PCA har använts. 

Efter sorteringen delas punktmolnet upp i mindre delmoln, se Figur 4-2, för att minska 
belastningen på varje iteration då skivorna ska skapas.  
 

 

Figur 4-2. Figurerna visar ett delmoln i två olika vinklar. Figur A visar delmolnet sett ur ett 

tvådimensionellt perspektiv medan Figur B visar delmolnet sett från z-led. En skiva ska hamna i mitten 

av delmolnet på z-axeln. 
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Storleken på delmolnen motsvarar den förutbestämda intervallängden längs z-axeln. En skiva 
kommer att skapas per delmoln och detta sker på delmolnets medianvärde för z. Efter att 
punktmolnet är uppdelat i delmoln börjar algoritmerna ta olika vägar. 

4.1.1 Algoritm A 
Algoritm A inleder med att hitta avståndet till närmsta punkt i delmolnet från origo (sökningen 
sker i tre dimensioner, men med origo menas i fortsättningen x=0 och y=0, två dimensioner), 
benämns radie. Detta avstånd används sedan som startpunkt i grad noll för att i nästa skede 
söka sig mot ytskiktet. Eftersom avståndet är det närmsta till ytskiktet riskerar algoritmen inte 
att hamna på utsidan av stocken. Från framtagen radie, i grad noll, sätts en sökpunkt ut. Från 
denna sökpunkt mäts avståndet, i tre dimensioner, till närmsta punkt i stockens ytskikt. Om 
detta avstånd är mindre än två millimeter, benämns i denna studie som felmarginal, anses 
denna punkt vara en del av ytskiktet och punktens x- och y-koordinater sparas tillsammans 
med medianvärdet för z i delmolnet. Om avståndet till närmsta granne är mer än två millimeter 
ökas radien med en millimeter och ny sökpunkt skapas.  
 
Detta upprepas tills en punkt har placerats i ytskiktet. se Figur 4-3, där pilarna visar hur 
algoritmen söker ytskiktet med utgångspunkt från framtagen radie till närmsta punkt. 
Algoritmen går sedan vidare till nästa gradtal med att placera ut en ny sökpunkt utifrån tidigare 
beräknad radie och upprepar processen. Då en skiva med 360 godkända punkter har skapats 
för varje delmoln är algoritmen klar. 
 
För att algoritmen inte ska söka efter ytskiktet i oändlighet slutar den att söka när avståndet 
från centrum är större eller lika med maxvärdet som är satt för sågen. Om sökningen av 
ytskiktet i ett visst gradtal inte resulterar i att ytskiktet hittas, det vill säga att en sökpunkt inte 
är närmre än två millimeter till närmsta granne, skapas en punkt baserad på föregående punkts 
avstånd till origo men som ligger i aktuellt gradtal. 
 
Eftersom studien antagit att stereokameran inte kommer att få några punkter inuti stocken 
innebär det att när väl punkter påträffas går det att anta att de tillhör stockens ytskikt, se kapitel 
1.4. I bilaga 1 finns Algoritm A i form av pseudokod. 
 

 

Figur 4-3. Skiss som visar hur algoritmen söker avståndet till närmsta punkt från origo (orange pil med 

riktning syd från origo) och sedan stockens ytskikt med det framtagna avståndet (blåa pilar) som 

utgångspunkt i delmolnets centrum som förväntas vara z-axel. 

 

4.1.2 Algoritm B 
I denna studies andra iteration är föregående punkts radie utgångspunkten. Algoritmen börjar 
med att sätta ut en sökpunkt i grad noll för att se om den ligger i stockens ytskikt. 
Förutsättningarna för att en sökpunkt ska antas vara en del av ytskiktet är som i Algoritm A att 
avståndet till närmsta granne är mindre än två millimeter. Om sökpunkten inte ligger i ytskiktet 
flyttas sökpunkten ut ytterligare en millimeter i gradtal noll och en ny sökning genomförs. 
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Denna procedur pågår tills det att ytskiktet hittas och då sparas sökpunktens koordinater på 
samma sätt som i Algoritm A, se kapitel 4.1.1. 
 
När punkten för grad noll sparats används denna punkts avstånd till z-axeln som utgångspunkt 
vid utplacering av sökpunkten i nästa gradtal, benämns som Ac i Figur 4-4. Med utgångspunkt 
från denna sökpunkt placeras fem nya punkter ut. Fyra av dem är placerade på en tänkt linje 
mellan origo och sökpunkten och en punkt placeras i förlängningen av samma linje ”utanför” 
sökpunkten. De fyra punkter som placeras på ”insidan” av sökpunkten har ett avstånd på 1, 4, 
8 och 12 millimeter till sökpunkten. Punkten som placeras på ”utsidan” har ett avstånd på 1 
millimeter till sökpunkten. 
 
För var och en av dessa fem nya punkter beräknas avståndet till närmsta granne. För den punkt 
som har det kortaste avståndet görs en kontroll om det avståndet är mindre än två millimeter. 
Om så är fallet sparas även denna punkts koordinater på samma sätt som nämnts ovan och 
algoritmen går vidare till nästa gradtal och har då denna radie, benämns Bc i Figur 4-4, som 
utgångspunkt för att placera ut ny sökpunkt. Om däremot avståndet till närmsta granne inte är 
mindre än två millimeter används den punkt med kortaste avståndet till närmsta granne som 
utgångspunkt för att placera ut fem nya punkter. Denna process fortsätter tills det att en 
sökpunkt är mindre än 2 millimeter från närmsta granne. 
 
Om utfallet vid två sökningar i rad resulterar i att avståndet till närmsta granne blir detsamma 
som vid sökningen innan sparas en ny punkt baserad på föregående gradtals radie i aktuellt 
gradtal. 
 
Då samtliga 360 punkter är funna (grad 0 till 359) anses skivan vara klar och processen 
upprepas tills det att samtliga delmoln har en skiva.  
 

 

Figur 4-4. Skiss som visar hur algoritmen söker stockens ytskikt med utgångspunkt från föregående 

mätpunkts radie. RADIE Ac är exempel på radie från föregående mätpunkt, RADIE A, och används som 

utgångspunkt när ytskikt ska hittas. 

 
Denna iteration hade som mål att få en snabbare exekveringstid då Algoritm A:s exekveringstid 
var för långsam, se Tabell 4-3. I bilaga 2 finns Algoritm B i form av pseudokod. 
 

4.1.3 Algoritm C 
Algoritm C skapar ett nytt punktmoln med 360 platser, en för varje grad. I detta punktmoln 
börjar varje gradtals punkt med 1000 millimeter i radie. Algoritmens uppgift är nu att iterera 
igenom delmolnet och jämföra varje punkts avstånd till origo. Denna beräkning sker i två 
dimensioner då värdet på punktens z-värde ignoreras. Genom att använda en inbyggd funktion 
i biblioteket math, atan2, kan ett tal i radianer beräknas mellan nuvarande punkt i delmolnets 
iteration och origo. Talet multipliceras med 180/PI och avrundas för att göras om till ett gradtal 
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som kan användas som index till det nyskapade punktmolnet. Vidare skapar algoritmen en 
vektor mellan nuvarande punkt och mittpunkten, för att sedan beräkna vektorlängden och få 
ut avståndet. Detta avstånd jämförs med den radie som finns sparad sedan tidigare för samma 
gradtal, vilket inledningsvis är satt till 1000 millimeter. Om avståndet är mindre ska denna 
punkt samt radien sparas för detta gradtal. Detta resulterar i att för varje gradtal sparas en 
punkt som har den kortaste radien. Det i sin tur leder till att algoritmen inte blir påverkad av 
outliers som förväntas ligga utanför stocken. 
 
Algoritmen måste dock ta hänsyn till den avrundning av gradtal som tidigare utförts innan 
punkten kan sparas. Genom att ha avrundat gradtalet har en punkt som kanske egentligen 
ligger på exempelvis 42,3 grader tvingats till 42 grader. För att säkerställa att punkten verkligen 
landar på det gradtal den representerar estimeras en ny punkt med hjälp av aktuellt gradtal och 
radie från origo. Efter att samtliga punkter har itererats igenom har en skiva bestående av 360 
punkter, en på varje grad, skapats. I bilaga 3 finns Algoritm C i form av pseudokod. 
 
Denna iteration hade som mål att få mindre antal mätfel, se Tabell 4-1 och Tabell 4-2 och 
bibehålla eller snabba upp algoritmen ytterligare avseende exekveringstid då Algoritm B hade 
allt för många mätfel. 

4.2 Utvärdering av algoritmer  
För att utvärdera hur algoritmerna fungerat skapades tre testobjekt med kända mätvärden. De 
har beskrivits i kapitel 2.4. Varje objekt har delats upp i 20 skivor och på varje skiva har 
mätvärden för varje grad mellan 0 - 359 jämförts med dess riktiga värden som sedan sparats 
när testobjekten skapades. Mätfelen har sammanställts och RMSE har beräknats. Dessa 
resultat och dess RMSE-värden, se kapitel 3.4, redovisas här. Algoritmerna har också 
utvärderats med avseende på vilken tid algoritmen behövt för att bearbeta objekten. 
Algoritmerna A och B har en felmarginal på 2 millimeter. Med felmarginal menas att när en 
sökpunkt är mindre än 2 millimeter ifrån ytskiktet så accepteras den marginalen och 
koordinaterna för sökpunkten sparas. 
 

Tabell 4-1 Värden från RMSE-beräkningar. Värden är angivna i millimeter. 

  
Alla algoritmer levererade värden avseende RMSE-värdet, se Tabell 4-1 där standardavvikelsen 
på mätfelet kan antas vara som mest 3,49 millimeter, Algoritm B på testobjekt C. När Algoritm 
B missar sker det grövre än när övriga algoritmer missar, som mest med 19,50 millimeter. 
 

Tabell 4-2 Antalet mätpunkter som skiljer mer än 2 millimeter mot verkliga värden 

 
 
Antalet punkter som ligger utanför felmarginalen, gäller Algoritm A och Algoritm B som har en 
accepterad felmarginal på 2 millimeter, ger ett spritt resultat. Algoritm A har inga registrerade 
mätfel på vare sig testobjekt A eller testobjekt B. På testobjekt C har Algoritm A fått likvärdigt 
resultat som Algoritm B. Algoritm B har missat ungefär lika mycket på alla objekt. Algoritm C 
har inte någon ”inbyggd” felmarginal som Algoritm A och Algoritm B har. De resultat som visas 
är de bästa resultaten som algoritmen kan redovisa på respektive testobjekt. På testobjekt A, B 
och C ligger alla mätfelen inom 2 millimer.  
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Tabell 4-3 Värden från tidsberäkning av exekveringstid vid körning av respektive algoritm på objekten i 

denna studie. Testobjekt A-C delas upp i 24 delpunktmoln medans timmerstocken delas upp i 94 

delpunktmoln. Tiden är avrundad till hela sekunder. 

 

 

Vid en jämförelse av de tre algoritmernas exekveringstid vid körning på objekten framkom en 
tydlig skillnad mellan de tre algoritmerna. Algoritm A är betydligt långsammare än övriga två 
men det är egentligen bara Algoritm C som exekveras på ett fåtal sekunder, se Tabell 4-3. 
 

Tabell 4-4 Tabellen visar värden från tidsberäkning av inläsningstid av objekten i denna studie. Tiden 

är avrundad till hela sekunder. 

 
 
Vid en jämförelse av inläsningstid för respektive objekt framkom en tydlig skillnad mellan 
studiens egenskapade objekt och det från en riktig timmerstock, se Tabell 4-4-4. Det objekt som 
kom från en riktig timmerstock var inledningsvis väldigt detaljerat med färger och djup och 
innehöll mycket mer data än bara punkter. Då objektet innehöll mycket mer data tog det längre 
tid att läsa in detta objekt än de egenskapade objekten som endast bestod av punkter. 
 

Tabell 4-5 Tabellen visar exempel på antalet sökningar i ett delpunktmoln av den riktiga timmerstocken 

för respektive algoritm som behandlas i denna studie. 

 
 
 
Antalet sökningar i delpunktmolnen skiljer sig markant åt mellan respektive algoritm, se Tabell 
4-5. Algoritm A behöver göra betydligt fler antal sökningar än både Algoritm B och Algoritm C. 
Skillnaden är att Algoritm A och Algoritm B har sorterat punkterna i en trädstruktur, octree, 
och behöver således inte bearbeta alla punkter vid varje sökning.  Algoritm C behandlar alla 
punkter men gör det endast en gång. 

4.2.1 Algoritm A 
Algoritm A utgår i varje sökning från stockens centrum för varje nytt gradtal, se Figur 4-3. Detta 
var första iterationen i denna studie. Denna metod ger konstant för låga värden på utsatta 
mätpunkters radie. Den missar inget på testobjekt A eller testobjekt B. Alla mätfel ligger inom 
felmarginalen. De uppmätta skivorna följer timmerstockens konturer utan några större 
avvikelser, se Figur 4-5. Den var betydligt långsammare än Algoritm B och Algoritm C, se Tabell 
4-3, men levererade mätvärden på radien med mindre avvikelse. 
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Figur 4-5. Resultat av körning av Algoritm A. Testobjekt A-C med algoritmens skapade skivor i 

respektive testobjekt. Varje skapad skiva ligger något innanför respektive testobjekts ytskikt. 

Vid körningen av algoritmerna på ett punktmoln bestående av en riktig timmerstock blir 
skillnaderna större i hur väl respektive algoritm fungerar. Algoritm A har klarat alla 94 skivor 
på ett tillförlitligt sätt vid en visuell bedömning, se Figur 4-6. Den behövde 2 009 sekunder, ca 
33,5 minuter, i exekveringstid. 
 

 

Figur 4-6. Resultat av Algoritm A vid exekvering av ett punktmoln föreställande riktig timmerstock.  

Vid en visuell bedömning av hela stocken visar den att algoritmen klarar av att hantera den 
riktiga timmerstocken på ett acceptabelt sätt. Vid en nämare kontroll av delmolnen har det gått 
att utläsa att vissa avvikelser finns, se Figur 4-7. Avvikelserna har varit där outliers har funnits.  
 

 

Figur 4-7. Bilden visar hur Algoritm A missar i ytskiktet i en skiva. Pilen visar en position där algoritmen 

misslyckats. 

Algoritmen visar även att den klara av att hantera outliers i de flesta fallen, se Figur 4-8, då 
algoritmen satt ut punkter i insidan av ytskiktet och inte i outliers. 
 

Algoritm A 
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Figur 4-8 Bilden ovan visar hur Algoritm A klarar av att hantera outliers. Den vita linjen har inte fastnat 

i outliers utan håller sig till insidan av ytskiktet.  

4.2.2 Algoritm B 
Algoritm B utgår från föregående mätpunkts radie när nästa gradtals mätpunkt ska sättas ut, 
se Figur 4-4. Detta var iteration två i denna studie. Utvärderingen av första iterationen ledde 
till att fokus låg på att snabba upp algoritmen. Metoden som algoritmen använder sig av ger en 
betydligt snabbare exekvering än Algoritm A men är långsammare än Algoritm C, se Tabell 4-3. 
På den riktiga timmerstocken behövde den 162 sekunder för att bearbeta timmerstocken. 
Vidare ger den en spridning på mätfelet där radien är både större och mindre än riktig radie då 
den söker åt båda riktningar från sökpunkten, se Figur 4-9. Den kommer i vissa fall väldigt nära 
riktig radie. Algoritmen klarar av outliers av punkter på ett relativt tillförlitligt sätt på de 
skapade testobjekten, se Figur 4-9. Algoritmen har redovisat värden som är väldigt nära 
felmarginalen på alla mätpunkter i testobjekt A. I testobjekt B var antalet mätfel ungefär lika 
många som i testobjekt A men mätfelen var större. Resultatet på testobjekt C följde samma 
mönster vilket innebar att antalet mätfel låg på samma nivå men mätfelen i sig blev än större. 
 

 

Figur 4-9. Resultat av körning av Algoritm B. Testobjekt A-C med algoritmens skapade skivor i 

respektive testobjekt.  

Algoritm B klarade uppgiften i de flesta fallen. I sex skivor har den tappat ytskiktet helt och 
hållet i stor del av sökningen, se Figur 4-10. Detta har skett när den fastnat i outliers som lett 
ut algoritmen i periferin. 
 

 

Figur 4-10 Resultat av Algoritm B vid exekvering av ett punktmoln föreställande riktig timmerstock. Vid 

sex tillfällen missar algoritmen tydligt timmerstockens ytskikt. 

Algoritm B 
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När algoritmen tappat fästet i ytskiktet sparar den maxvärdet som är satt för sågen. Den har 
haft svårt att hitta tillbaka till ytskiktet vilket gör att mätfelen blir stora och den håller fast vid 
det felaktiga värdet tills den hittar tillbaka. 
 

 

Figur 4-11. Bilden visar hur Algoritm B missar i ytskiktet i en skiva. Pilarna visar på positioner där 

algoritmen misslyckats. 

Algoritmen visar även att den klarar av vissa outliers och har då levererat ett pålitligt resultat, 
se Figur 4-12. 
 

 

Figur 4-12 Bilden ovan visar hur Algoritm B klarar av att hantera outliers. Den vita linjen har inte 

fastnat i outliers utan håller sig till insidan av ytskiktet. 

4.2.3 Algoritm C 
I den tredje iterationen låg fokus på att få bättre mätvärden och snabba upp bearbetningstiden 
ytterligare. Resultatet blev att Algoritm C var den snabbaste algoritmen av de tre alternativen i 
denna studie, se Tabell 4-3. Den lyckades att bearbeta punktmolnet av timmerstocken på 13 
sekunder.  
 

 

Figur 4-13. Resultat av körning av Algoritm C. Testobjekt A-C med algoritmens skapade skivor i 

respektive testobjekt.  

Algoritm C levererar värden där mätfelen inte i något fall är över 2 millimeter och RMSE-värdet 
är som mest 1,20. Som jämförelse på Testobjekt C har Algoritm A ett största mätfel på 9,82 
millimeter och ett RMSE-värde på 1,55 millimeter och Algoritm B har ett största mätfel på 19,50 
millimeter och ett RMSE-värde på 3,49 millimeter där Algoritm C har ett högsta mätfel på 2 
millimeter och ett RMSE-värde på 1,20 millimeter. 
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Figur 4-14 Resultat av Algoritm C vid exekvering av ett punktmoln föreställande riktig timmerstock 

Vid en visuell bedömning av resultatet från bearbetningen av den riktiga timmerstocken visar 
den att Algoritmen C har placerat alla sina punkter i ytskiktet, se Figur 4-14.  Detta styrks när 
en bedömning har gjorts av övriga delmoln, se Figur 4-15. Denna figur visar att Algoritm C har 
klarat av att sätta ut punkter där både Algoritm A och Algoritm B misslyckats.  
 

 

Figur 4-15 Visar resultatet av Algoritm C där denna algoritm har klarat att hantera outliers där Algoritm 

A och Algoritm B misslyckats, se Figur 4-7, Figur 4-8, Figur 4-11 och Figur 4-12. De vita linjerna har 

inte fastnat i outliers utan håller sig till insidan av ytskiktet.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 
 
I denna studie har målet varit att ersätta ett ostrukturerat punktmoln med nya punkter som är 
färre till antalet och placera dessa punkter i förväntade positioner, i detta fall en punkt i varje 
gradtal, i en cirkel. Dessa cirklar, som i denna rapport beskrivs som skivor, ska sättas ut med 
ett förutbestämt intervall. Tanken är att dimensionerna ska bibehållas och motsvara det 
ursprungliga punktmolnet.  
 
Vid skapandet av algoritmerna har arbetet bedrivits iterativt enligt metoden Design Science. I 
denna studie har tre iterationer genomförts. Vid varje iteration har en ny algoritm skapats och 
som sedan testats och utvärderats.   
 
PCA har i denna studie använts för att placera stocken rätt i origo och matcha punktmolnets 
lokala axlar mot de globala. Då PCA användes på punktmolnet hade x-axeln mest variation och 
z-axeln minst, vilket innebar att x-axeln blev primär PC. För att kunna vandra längs z-axeln och 
jobba tvådimensionellt med x- och y-axeln har detta justerats till att z-axeln istället valts ut att 
bli primär PC. Det resulterade i att samma stock nu istället representerades längs z-axeln med 
mittpunkt i origo. Utan PCA hade de algoritmer som tagits fram under studien varit svåra att 
skapa, eftersom de beräkningar som utförs utgår från de globala axlarna, vilket stockens lokala 
axlar inte hade matchat. Att stega längs z-axeln utan att PCA använts hade istället krävt att stega 
längs samtliga tre, x-, y- och z-axlar då stockens samtliga lokala axlar från början skiljde sig och 
låg snett från de globala. 
 
I de tester som gjorts i denna studie har det visat sig att studiens tre algoritmer har klarat av 
uppgiften på ett relativt tillförlitligt sätt. Algoritm C, 13 sekunder, är den klart snabbaste 
algoritmen. Algoritm B, 162 sekunder, och Algoritm A, 2009 sekunder, är inte i närheten av 
den exekveringstid som Algoritm C har på ett punktmoln som är skapat utifrån en verklig 
timmerstock. Algoritm C hanterar även detta punktmoln på det mest tillförlitliga sättet och 
levererade vad som visuellt går att utläsa som det bästa resultatet. I resultaten från mätningarna 
på testobjekten var Algoritm C betydligt snabbare i exekveringstid. Detta beror på att det görs 
betydligt färre sökningar på punktmolnet. Varje punkt behandlas en gång till skillnad från 
Algoritm A och Algoritm B som använder sig av octree och nearest neighbor. Som exempel gör 
Algoritm A cirka 31 400 sökningar på ett delpunktmoln och vid varje sökning behandlas en del 
av punkterna ett stort antal gånger. När Algoritm C bearbetade testobjekt A, B och C var 
mätfelen obefintliga: RMSE-värdet var som mest 1,20 millimeter på dessa objekt, se Tabell 4-1.  
 
Algoritm B var betydligt snabbare än Algoritm A. Algoritm A har däremot levererat ett jämnare 
och bättre resultat avseende RMSE-värden. När Algoritm B missade i sina beräkningar skedde 
detta med större mätfel som konsekvens och det beror på att denna algoritm söker i två 
riktningar. Med två riktningar menas att den söker efter ytskiktet in mot stockens centrum och 
ut från stockens centrum från aktuell sökpunkt, se Figur 4-4. Det gör att den lättare fastnar i 
outliers som bara förväntas finnas utanför stockens ytskikt. Algoritm A klarade av att bearbeta 
två av tre testobjekt utan att placera ut punkter som avvek från tillåten felmarginal. Alla dessa 
punkter hamnade däremot konstant något innanför ytskiktet. Däremot misslyckades Algoritm 
A på betydligt fler antal mätpunkter i det testobjekt som var konformat och hade ett deformerat 
ytskikt. Dessa mätfel uppkom desto smalare radien blev vilket med största sannolikhet innebar 
att den kände av ett ytskikt som hade en linje som vek av mot centrum och således gjorde att 
algoritmen kände av ytskiktet vid sidan av sökpunkten och inte i aktuellt gradtal. Detta beror 
på att algoritmen söker i 360 grader från aktuell sökpunkt och således kan hitta en sökpunkt 
som egentligen tillhör angränsande gradtal. 
 
När Algoritm A och Algoritm B testades på ett punktmoln bestående av riktig timmerstock 
stärktes antagandena om respektive algoritms fördelar och nackdelar.  Algoritm A visade tecken 
på endast mindre avvikelser när ytskiktet är tydligt påverkat av bark och grenar som betecknas 
som outliers. Algoritm B har däremot följt med förändringar i ytskiktet och visat att den istället 
för att fastna i ytskiktet har satt en punkt som motsvarar grenar eller bark. När detta scenario 
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inträffat har den haft problem att hitta tillbaka och har då valt att sätta ut en punkt med samma 
radie som punkten innan. Detta åskådliggörs i Figur 4-10. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med denna studie har varit ”Att ta fram en metod för att hjälpa mindre sågverk att 
bättre tillvarata mesta möjliga virke från en timmerstock”. För att uppnå syftet bedrevs 
utveckling enligt metoden Design Science (DS). Tankesättet att tänka ut lösningar för att sedan 
omsätta lösningar i kod och därefter utvärdera lösningen har varit ett vägvinnande koncept för 
att i slutändan leverera en algoritm som klarat uppsatta mål vilket i detta fall inneburit ersätta 
ett befintligt punktmoln med ett nytt punktmoln men i ett förutbestämt ordnat format och med 
bibehållna dimensioner. Eftersom arbetet har bedrivits iterativt har det medfört en möjlighet 
att skapa tre algoritmer som sedan kunnat jämföras så att den bästa metoden har kunnat väljas 
som lösning till denna studies syfte. Algoritmerna har dessutom utvecklats till det bättre efter 
varje iteration med tanke på det som legat i fokus från iteration till iteration. Principal 
Component Analysis har varit ett nödvändigt angreppsätt för att fixera timmerstocken längs z-
axeln i det globala planet vilket möjliggjort beräkningar i två dimensioner. I de två första 
iterationerna har algoritmerna behövt göra en mängd sökningar av punkterna i punktmolnet. 
Det har då varit nödvändigt att ha punkterna i ett ordnat format som underlättar och snabbar 
upp sökningen. I det fallet har octree varit lösningen i denna studie. Den inbyggda 
funktionaliteten hos octree, som funnits i mjukvaran som använts (Point Cloud Library), har 
möjliggjort att det gått att söka på avståndet från en punkt till övriga punkter i punktmolnet. 
 
Den algoritm som gett det bästa resultatet är den algoritm som utvecklades under iteration tre , 
Algoritm C. Den itererar igenom varje delpunktmoln en gång. Vid iterationen bearbetas varje 
punkts gradtal i förhållande till centrum och dess avstånd till beräknat centrum. Om punkten 
har det kortaste avståndet till centrum sparas punkten för aktuellt gradtal. När alla punkter 
behandlats har det sparats en punkt för varje gradtal som har det kortaste avståndet till 
centrum. I denna studie har ett antagande gjorts att inga punkter, outliers, kommer befinna sig 
inuti timmerstocken. Det leder till att antagandet att den punkt som har det kortaste avståndet 
till beräknat centrum förväntas vara en del av ytskiktet. Mätningar visar att denna algoritm 
levererar minst antal mätfel och är klart snabbast vid exekvering, 13 sekunder. Algoritmen som 
sådan ska inte leverera några mått utan endast punkter i ett förutbestämt format. I ett bestämt 
intervall ska 360 punkter sättas ut som en ring runt stockens ytskikt. En för varje grad mellan 
0 – 359. 

6.2 Implikationer 
Med utgångspunkt från denna studies algoritm skulle det vara möjligt att använda 
stereokamerateknik för att hjälpa mindre sågverk att bättre tillvarata mesta möjliga virke från 
en timmerstock.  

6.3 Begränsningar 
Studiens algoritm har utgått från att inga punkter har skapats inuti stocken och detta skulle 
därför leda till felplacerade punkter. Om en stock skulle vara krokig överensstämmer inte 
stockens centrum med z-axelns placering. Detta är något som skulle kunna innebära att z-
värdet hamnar utanför stocken, i extremfall, vilket algoritmen inte kan hantera. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
För att skapa en effektiv algoritm som ska utföra volymberäkningar i ett punktmoln som består 
av cirka två miljoner punkter i ett industriellt syfte ligger fokus i att algoritmen är snabb och 
visar rätt data. Det primära målet för att göra algoritmen snabb är att bearbeta punktmolnet ett 
minimalt antal gånger. 
 
Den algoritm som uppfyller delmålen i denna studie är Algoritm C. Algoritmen är både snabb 
och har en låg standardavvikelse på mätfelen. Algoritm C har komplexiteten O(n) vid analys av 
delpunktmoln. 
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6.5 Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning kan vara att ta hänsyn till krokiga stockar genom att för varje 
delpunktmoln beräkna stockens mittpunkt och använda som utgångspunkt. Det kan också vara 
intressant att hitta ett angreppssätt att ta hänsyn till punkter som skapats inuti stocken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Algoritm A, pseudokod 

Bilaga 2  Algoritm B, pseudokod 

Bilaga 3 Algoritm C, pseudokod 
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