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Sammanfattning
Detta projekt har genomförts på företaget Haglöf Sweden AB i Långsele. 
Företaget har länge haft ett förslag till ett projekt som går ut på att mäta 
borrprover med hjälp av en android-enhet och även andra funktioner inom 
skogsindustrin. Den applikation som togs fram till företaget genom det här 
projektet blev en applikation som kan utföra enklare skogsinventeringar med 
hjälp av analyser av borrprover via kameran, höjdmätning med hjälp av 
accelerometer samt gps positioner från enheten. Dessa funktioner har sedan 
utvärderats mot traditionella verktyg inom skogsindustrin och fastställts att 
funktionerna är tillräckligt exakta för att kunna användas.

Nyckelord: Android, Java, Skogsindustri, höjdmätning, gps, bildanalys.
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Abstract
This project has been carried out for Haglöf Sweden AB in Långsele. The com-
pany has for many years had this project waiting because they lacked the re-
sources to do it. The goal of the project is to create an application for android 
that can analyse tree core samples and other forestry functions. The resulting 
application has an altimeter, tree core reader/analyser and gps positioning. All 
these functions has later been evaluated against traditionally used equipment 
and is found to be good enough to use.

Keywords: Android, Java, Altimeter, gps, computer vision, forestry
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Förord
Jag vill tacka Haglöf Sweden AB för att jag fått göra detta projekt hos dom och
speciellt tack till Patrick Lidström som varit min handledare under projektet. Ett
tack även till de andra på företaget som hjälpt mig att förstå ”skogs-biten” av
projektet.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Utbildningen som det här projektet utförs genom är Programvaruteknik 180hp
på  Mittuniversitetet  och  är  en  utbildning  som  efter  3  år  resulterar  i  en
kandidatexamen i Datateknik. Utbildningen är inom området Datateknik och är
främst inriktad på mjukvaruutveckling. Utbildningen utförs helt på distans mot
Östersund.

Företaget som detta projekt utförs åt heter Haglöf Sweden AB och är ett företag
som  tillverkar  mätutrustning  för  skogsindustrin.  Företaget  har  sitt  kontor  i
Långsele,  Västernorrland  och  drivs  av  Stefan  Haglöf,  som  är  den  fjärde
generationen Haglöf som driver företaget.

Företaget tillverkar trädborrar som används för att ta borrprover från träd och
som har använts till att ta proverna för detta projekt.

Företaget tillverkar även en rad andra instrument såsom digitala mätklavar som
används för att mäta diameter på trädstockar, laserinstrument som används för
att mäta avstånd och höjd på träd och andra laserinstrument som används för att
mäta storleken på virkeshögar samt GPS för att ta ut positionen på enstaka träd.
Många av dessa instrument anpassas efter olika marknader världen över för att
passa just  den marknaden och mycket av arbetet  på företaget går åt  just  till
dessa anpassningar.

Detta  projekt  skulle  kunna  öka  försäljningen  av  företagets  tillväxtborrar
eftersom  fler  skulle  kunna  analysera  borrprover  än  tidigare  genom  en
lättillgänglig  mobilapplikation.  Eftersom  företagets  personal  har  begränsade
kunskaper  om Android  och  inte  tillräckligt  med  resurser  för  att  skaffa  rätt
kunskaper har inte projektet kunnat genomföras. Företaget har haft detta projekt
liggandes  i  flera  år  sedan  Patrik  Lidström  på  företaget  kom  på  idén  till
projektet. 

Eftersom företaget inte vill lämna ut källkoden till detta projekt kommer inte
någon kod att finnas med i denna rapport.

1.2 Övergripande syfte 
Projektets syfte är att utveckla en applikation till Android som samlar flera 
funktioner som används inom skogsinventering i en och samma enhet. Denna 
applikation ska sedan utvärderas mot traditionella sätt att utföra dessa 
mätningar och funktioner.
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1.3 Konkreta och verifierbara mål
Projektet  har  två  övergripande  mål.  Att  utveckla  en  applikation  som  kan
användas för enklare skogsinventering och en utvärdering av denna applikation.
Applikationen skall ha följande funktioner:

1. GPS för att ta ut positioner på träd.

2. Höjdmätare för att mäta höjd på träd.

3. Årsringsmätare för att mäta antalet årsringar samt avståndet mellan dem.

4. Databas för att lagra träd och områden med träd.

5. Koppling mellan applikationen och Haglöfs mätklave.

Utvärderingen har som mål att  verifiera om applikationen är tillräckligt exakt
för att vara ett godtagbart alternativ till traditionella metoder. För att utvärdera
detta har följande funktioner utvärderats:

1. GPS:  testa  hur  exakta  punkter  applikationen  och  mätinstrumenten
levererar jämfört med en referenspunkt samt se hur stor spridning det är
på  de  koordinater  som  levereras.  Målet  är  att  avgöra  om  android-
enheternas GPS är godtagbara alternativ till de traditionella verktygen.

2. Höjdmätare: Se att inte höjdmätningen visar mer än 2 m fel, samt se hur
stor skillnad det är på företagets höjdmätare och den i projektet.

3. Årsringsmätare:  Avgöra  hur  stort  felet  är  när  mätning  med
applikationens årsringsmätare används.  Gränsvärde för detta är 1 mm
fel.

4. Testa  tidsåtgången  för  att  mäta  ett  prov  med  applikationens
årsringsmätare  i  jämförelse  med  den  traditionella  årsringsmätaren.
Tillåtna gränsvärden är att den inte visar mer än 1mm fel och att det inte
tar längre tid att uföra en mätning av ett borrprov.

1.4 Översikt
• Kapitel 1 beskriver bakgrund och problem samt själva syftet med 

projektet.

• Kapitel 2 beskriver metoderna som använts för att utvärdera samt 
verktyg som använts under projektet.

• Kapitel 3 är resultatkapitlet, här presenteras applikationen samt 
resultatet från utvärderingarna.

• Kapitel 4 här finns slutsatserna som gjorts av utvärderingarna som 
presenterats i kapitel 3.
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• Efter kapitel 4 följer källhänvisning samt bilagor.

1.5 Författarens bidrag
All utveckling i det här projektet har jag (Peter Höglund) stått för, jag har fått
hjälp  av  mina  kollegor  på  Haglöf  Sweden  AB  med  olika  formler  och
uträkningar som används för att beräkna skog.

Den del som omfattar analyseringen av borrprover har jag tidigare redovisat i
kursen  DT002G  Tillämpad  datateknik  i  projektet  Förstudie  för
Androidapplikation som mäter borrprover från träd.
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2 Metod
2.1 GPS

GPS funktionen skall utvärderas genom att jämföra företagets gps-enheter mot
två  gps-enheter  som  används  i  projektet.  För  detta  ändamål  kontaktades
Lantmäteriet för att få en referenspunkt i Långsele. Sedan placerades enheterna
där  och koordinaterna samlades  in  under  1 timme.  Koordinaterma markeras
sedan på en tom bild tillsammans med referenspunkten och sedan räknas hur
många koordinater  det  är  inom olika  radier  från  referenspunkten.   Följande
radier användes:

• 2.5m

• 5m

• 7.5m

• 10m

• 15m

• 20m 

2.2 Mätning av borrprover
Mätningen av borrprover är baserad på tidsåtgången för att mäta ett borrprov. I
det  här  fallet  mäts  fem  stycken  borrprover  traditionellt  och  samma  fem
borrprover mäts med applikationen. Även en utvärdering av själva mätsystemet
görs genom att lägga en linjal istället för ett borrprov i mätområdet på mallen
och mäter linjalen. Även detta görs  fem gånger med fem olika bilder och ett
genomsnittligt fel räknas ut.

2.3 Höjdmätning
Höjdmätaren testas mot företagets egna höjdmätare. Den fungerar på samma
sätt  som den  höjdmätare  som jag  byggt  till  applikationen  med  hjälp  av  en
accelerometer.  Som  referens  till  denna  mätning  användes  företagets  andra
höjdmätare som mäter höjd med hjälp av en laser och ska därför vara väldigt
exakt.  Fem  objekt  mäts  och  ett  fel  räknas  ut  på  varje  objekt  som  mäts.
Avståndet mellan användarens axel och objektets nederkant mättes med hjälp
av måttband. Detta avstånd kallas för lutande längd.

2.4 Verktyg
Android-enheterna som använts i detta projekt är:

• Smartphone av märket Motorola Moto G
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• Smartphone av märket Samsung SM-G3815

• Surfplatta av märket Lenovo A7600-H

Utvecklingen av  applikationen har  skett  på  en  dator  med Windows 10 som
företaget  bidragit  med  och  utvecklingsmiljön  har  varit  Android  studio.  För
versionshantering  har  Git  och  BitBucket  använts.  Till  utvärderingen  har  en
mängd  andra  verktyg  använts  och  dessa  finns  redovisade  i  samband  med
utvärderingen.
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3 Resultat
3.1 Applikationen

Eftersom många av de klasser/aktiviteter som är gjorda i det här projektet är
menyer  eller  formulär  beskrivs  här  nedan  de  mer  intressanta  bitarna  av
projektet.  Alla  klasser och aktiviteter  kan ses  i  översikt  i  klassdiagrammet i
bilaga B.

3.1.1 GPSHelper

GPSHelper  är  en  klass  som bäddar  in  åtkomsten  till  enhetens  gps.  Det  är
GPSHelper som använts i jämförelsen av gps enheter men då har den använts i
en egen applikation enbart för att spara gps-punkter till en textfil. 

GPSHelper  använder  Androids  inbyggda  gps-bibliotek  för  att  hämta
koordinater, den hämtar samtidigt ett värde som avgör hur säker koordinaten är
från 3 m och uppåt. Värdet som anger säkerheten fungerar som så att det är
68% chans att koordinaten ligger inom x meter från den verkliga punkten där x
är värdet som hämtas  [1]. Om värdet som anger säkerheten är under en viss
gräns skickar inte GPSHelper tillbaka någon koordinat och denna gräns kan
man välja själv under appens inställningar.

GPSHelper  innehåller  även  funktioner  för  att  konvertera  mellan  String  och
Location-objekt som är androids sätt att hantera koordinater.

3.1.2 Höjdmätaren

Höjdmätaren består utav:

• 1 aktivitet - AltimeterActivity

• 1 custom camera view - AltimeterView

• 1 klass - TiltSensor

När AltimeterActivity startas frågas användaren om avståndet från användarens
axel  till  nederkanten  på  objektet  som ska  mätas.  Efter  att  mätaren  har  fått
avståndet får användaren markera nederkant och överkant på objektet med hjälp
av AltimeterView som visas i  Bild 3.2.  Det  finns  även zoomverktyg för  att
lättare kunna markera kanterna. När användaren markerar sparas tilt-vinkeln på
android-enheten med hjälp av klassen TiltSensor. TiltSensor använder android-
enhetens accelerometer för att få fram vinkeln och därefter beräknas höjden på
objektet med formeln i Bild 3.1 .

Bild 3.1: Formel för höjdberäkning



Treecore Reader
Peter Höglund 2016-05-03

I formeln i Bild 3.1 är H höjden på objektet, b är bottenvinkeln, d är avståndet
från användarens axel till nederkant på objektet och t är toppvinkeln. 

3.1.3 Mätning av borrprover från träd

Mätningen av borrprover består av klasserna:

• AnnualRingMarkerMenu

• AnnualRingMarkerVerify

• AnnualRingMarkerActivity

• AnnualRingMarkerView

• AdjustBoundsView

• FindTemplate

• WarpTemplate

• SaveMatHelper

7

Bild 3.2: Höjdmätare



Treecore Reader
Peter Höglund 2016-05-03

samt  att biblioteket OpenCV[2] används. OpenCV för att känna igen mönster i
bilder, analysera bilder samt behandla bilder.

När användaren ska börja analyser ett borrprov startas AnnualRingMarkerMenu
som är en meny där användaren gör ett val mellan att ta en ny bild med android-
enhetens  kameraapplikation  eller  att  välja  en  bild  från  kamerans
galleriapplikation.

Efter  att  användaren  valt  ut  en  bild  kommer  nästa  steg  som  är
AnnualRingMarkerVerify  som  försöker  känna  igen  mallen  som  borrprovet
ligger på och som används som referens för mätningen. OpenCV används för
att känna igen de yttre kanterna i mallen och om det misslyckas eller konturerna
inte passar kanterna exakt går det i det här steget justera konturerna med hjälp
av AdjustBoundsView så de passar. Resultatet ser då ut som i Bild 3.3.

All kod för att känna igen konturerna i bilden ligger i klassen FindTemplate.

Här är ett exempel på hur det fungerar att hitta konturer i OpenCV. Det första
steget är att förminska bilden och sedan förstora den igen för att bli av med brus
och detaljer i bilden. Det görs med följande funktioner:

Imgproc.pyrDown(image,smallerImg,  
smallerImg.size());

Imgproc.pyrUp(smallerImg, image, image.size());

Inför nästa steg ändras bilden till gråskala med den här funktionen:

Imgproc.cvtColor(image,gray,  
Imgproc.COLOR_RGB2GRAY);

Därefter används ett filter som heter threshold för att i det här fallet ändra alla
färger som är över en viss ljushet till vitt och alla under till svart:

Bild 3.3: Mall med borrprov och markerade konturer
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Imgproc.threshold(gray,treshholded,  
(l+1)*255/N, 255, Imgproc.THRESH_BINARY);

Efter detta används en funktion som hittar alla konturer och returnerar de i en
lista innehållande MatOfPoint objekt (matris av punkter) :

Imgproc.findContours(gray0, contours, new Mat(),
Imgproc.RETR_LIST, Imgproc.CHAIN_APPROX_NONE);

Med dessa konturer går det sedan att välja ut de som kvalificerar som kvadrater.
De som kvalificerar som kvadrater har fyra punkter där sista punkten och första
punkten är samma och är konvex. För att göra detta används en funktion: 

Imgproc.approxPolyDP

Med hjälp av den funktionen tas onödiga punkter (punkter som ligger på samma
linje) bort och en kontroll görs att sista och första punkten är samma. Formen är
alltså  stängd  och  vi  får  ett  nytt  MatOfPoint-objekt.  Eftersom vi  nu  har  ett
MatOfPoint utan onödiga punkter kan vi helt enkelt kontrollera att den aktuella
MatOfPoint har fyra punkter:

MatOfPoint.toArray().length == 4

Efter att detta steg utförts används klassen WarpTemplate för att ”vända upp”
mallen så att vinkeln blir rakt uppifrån samt beskära bilden så att bara mallen är
kvar i bild.

Efter detta kommer klassen AnnualRingMarkerActivity som är en aktivitet som
använder sig av AnnualRingMarkerView (Bild 3.4) för att markera årsringarna.
Årsringarna markeras genom att borrprovet zoomas in och scrollas från vänster
till  höger  och trycker  på  en  knapp för  att  markera  årsringen.  När  årsringen
markeras fås positionen i pixlar i x-led och eftersom mallens storlek i pixlar och
mm är känd kan positionen i mm i x-led räknas ut. Det är denna data som sedan
används av användaren för att se t.ex tillväxt per år och trädets ålder.
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3.1.4 Anslutning till företagets mätklave

Anslutningen  till  mätklave  sker  via  seriellt  bluetooth  gränssnitt  och  för  att
kapsla in denna dataöverföring gjordes fyra klasser.

• CaliperBaseActivity 

• CaliperConnection

• CaliperTree

• CaliperTreeParser

CaliperBaseActivity  är  en  klass  som  kan  överlagras  när  en  anslutning  till
mätklaven ska göras. I klassen finns en metod som heter getTree som också ska
överlagras.  getTree  tar  emot  ett  CaliperTree-objekt  som  innehåller  all
information som tas emot från mätklaven. 

CaliperConnection är  en klass som körs  i  sin egen tråd och som hela tiden
lyssnar på data från klaven. När data tas emot av CaliperConnection används
CaliperTreeParser  för  att  tolka  textmeddelanden  som  tas  emot  och  skapa
CaliperTree objekt som sedan skickas via en handler till CaliperBaseAcitivity.

3.1.5 Hantering av data

Den här applikationen använder sig utav en SqlLite databas för att lagra data
som den samlar in och gör beräkningar på. För att förenkla databaskopplingen
har  en  klass  skrivits  TreeCoreDatabase  som  sköter  själva  kopplingen  till
databasen.  TreeCoreDatabase  sköter  allt  så  som  skapandet  av  den  första
databasen, sökning, radering samt uppdatering av data i databasen. Denna data
används sedan och presenteras på olika sätt. Gps punkter kan t.ex väljas att visa
via  Google  Maps.  Data  från  mätningen  av  borrprover  presenteras  i  flera
diagram.

Bild 3.4: AnnualRingMarkerView
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Diagrammen som genereras i projektet tas fram av MPAndroidChart[3] som är
ett bibliotek utvecklat av Philipp Jahoda. Med hjälp av detta bibliotek skapas
sedan grafer som den vi ser i Bild 3.5.

I Bild 3.5 syns även en volym, denna volym beräknas på två olika sätt beroende
på vilken data som finns tillgänglig. 

Om diameter men inte höjd finns för det aktuella trädet beräknas volymen med
en formhöjd som formeln i Bild 3.6. Fform är en konstant som sätts per trädslag i
applikationens inställningar och d är diameter på trädet. Om diameter och höjd
finns  beräknas  volymen  med  formeln  i  Bild  3.7.  D  är  precis  som tidigare
diameter, H är höjden på trädet och F1.3 är en konstant som sätts per trädslag i
inställningarna.

3.2 Utvärdering

3.2.1 GPS

De GPS enheter som har jämförts i det här projektet är:

• Motorola Moto E 4G LTE med Android 5.0.2

11

Bild 3.5: TreeShow

Bild 3.6: Volym med formhöjd

Bild 3.7: Volym med formfaktor
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• Samsung SM-G3815 med Android 4.4.2

• 2st DPDME, 1 liggande och 1 stående

• Trimble R1

• GlobalSat

DPDME är  den gps  som företaget  använder  som standard tillsammans med
deras  mätklave.  Det  står  i  manualen  till  gps  enheten  att  den  fungerar  bäst
ståendes  och då  valdes  att  testa  både  stående  och liggande  eftersom det  är
liggande den oftast används tillsammans med företagets mätklave. Trimble R1
och GlobalSat är dyrare bluetooth gps-enheter som kan anslutas till mätklaven.

Alla  enheterna  fick  ligga  vid  en  referenspunkt  i  Nordsjö,  Långsele  med
koordinaterna 63,197556 17,006918 (bilaga A) och från denna referenspunkt
skapades cirkelytor med radier som utgick från punkten.

I  Bild  3.8 syns  fördelningen  av  alla  koordinater  som  samlats  in  samt
cirkelytorna runt referenspunkten. Eftersom det blir svårt att se på bilden hur de
olika gps enheterna har sina punkter är det härefter uppdelat i olika bilder för
varje enhet.

Bild 3.8: Alla koordinater i Jämförelsen.
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I  Bild 3.10 syns  fördelningen av koordinater  för  Motorola  Moto  E och där
synns en väldigt stor spridning. Mellan de två yttersta punkterna är det 55 m.

Hur många punkter som ryms inom de olika cirkelytorna kan utläsas av Tabell
3.1.

13

Bild 3.9: Koordinater för Motorola Moto E

Tabell 3.1: Koordinat-fördelning Motorola Moto E         
Motorola Moto E
Antal inom radie % av totalt antal punkter

2.5m 248 25%
5m 541 54%
7.5m 684 68%
10m 785 79%
15m 943 94%
20m 949 95%
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I Bild 3.10 syns fördelningen av koordinater för Samsung SM-G3815 och där är
spridningen  väldigt  liten.  Endast  0.4  m  mellan  de  yttersta  punkterna  men
koordinaterna  ligger  inte  inom  den  minsta  cirkelytan  utan  4  m  från
referenspunkten. 

Tabell 3.2 visar fördelningen på cirkelytorna.

Bild 3.10: Koordinater för Samsung SM-G3815

Tabell 3.2: Koordinat-fördelning Samsung SM-G3815    
Samsung (SM-G3815)
Antal inom radie % av totalt antal punkter

2.5m 0 0%
5m 1000 100%
7.5m 1000 100%
10m 1000 100%
15m 1000 100%
20m 1000 100%



Treecore Reader
Peter Höglund 2016-05-03

I Bild 3.11 visas koordinaterna för GlobalSat bluetooth gps-enhet. Spridningen
av koordinaterna är samlad med ett  avstånd på 8,7 m mellan de två yttersta
punkterna . 

Tabell 3.3 visar fördelningen på cirkelytorna.
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Bild 3.11: Koordinater för Globalsat

Tabell 3.3: Koordinat-fördelning för Globalsat              
GlobalSat
Antal inom radie % av totalt antal punkter

2.5m 20 2%
5m 41 4%
7.5m 465 47%
10m 1000 100%
15m 1000 100%
20m 1000 100%
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I  Bild  3.12 visas  koordinaterna  för  Trimble  R1  bluetooth  gps-enhet.
Spridningen av koordinaterna är liten med ett avstånd på 2,9 m mellan de två
yttersta punkterna och alla ligger inom 2,5 m från referenspunkten. Eftersom
alla koordinaterna ligger inom 2,5 m visas ingen fördelning på cirkelytorna.

I  Bild 3.13 och  Bild 3.14 visas koordinaterna för DPDME gps-enheten,  Bild
3.13 är när enheten står upp och Bild 3.14 är när enheten ligger ner. I Bild 3.13
ser vi ett avstånd på 18,6 m mellan de två yttersta punkterna och i Bild 3.14 ett
avstånd på 26,7 m mellan de två yttersta punkterna. 

Bild 3.12: Koordinater för Trimble R1
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Bild 3.14: Koordinatfördelning DPDME liggande

Bild 3.13: Koordinatfördelning DPDME stående.
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I Tabell 3.4 ser vi koordinat-fördelningen på de olika cirkelytorna för DPDME
både liggande och stående.

Tabell 3.4: Koordinat-fördelning DPDME                                                                    
DPDME Liggande DPDME Stående
Antal inom radie % av totalt antal punkter Antal inom radie % av totalt antal punkter

2.5m 96 10% 72 7%
5m 300 30% 226 23%
7.5m 509 51% 337 34%
10m 709 71% 591 59%
15m 883 88% 1000 100%
20m 970 97% 1000 100%

3.2.2 Höjdmätare

I utvärderingen av höjdmätaren i applikationen har Motorola Moto använts och
den  har  jämförts  med  företagets  höjdmätare  med  accelerometer  ECII.  Som
referens har företagets höjdmätare L5 laser använts. Denna använder laser för
att mäta höjden på objektet. I den här utvärderingen har fem objekt valts ut och
fem värden har mätts med vardera höjdmätare (ej referensmätaren). Resultaten
ser ut som följer det som är grönmarkerat i tabellen är minsta avvikelsen och
det rödmarkerade är den största avvikelsen i varje mätserie. I  Tabell 3.5 visas
uppmätta höjder för en mast som är placerad utanför företaget, masten är enligt
L5 laser 26,6 m och den största avvikelsen kom från applikationen med 0,55 m
vilket motsvarar en avvikelse av 2,07%.

I  Tabell  3.6 visas uppmätta höjder för ett  garage som står utanför företaget.
Garaget är enligt L5 laser 6,5 m och den största avvikelsen kom även här från
applikationen med 0,69 m vilket motsvarar 10,62%.

Tabell  3.5: Mätobjekt 1                                                                    
Mast utanför Haglöfs

Lutande längd: 33.00
Höjd: 26.6

Enhet: Applikation EC II
Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%) Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%)

26.76 0.16 0.60% 27.1 0.5 1.88%
26.47 0.13 0.49% 26.5 0.1 0.38%
26.06 0.54 2.03% 26.6 0 0.00%
26.83 0.23 0.86% 27 0.4 1.50%
26.05 0.55 2.07% 26.9 0.3 1.13%

Genomsnitt: 26.434 0.322 1.21% 26.82 0.26 0.98%
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Tabell 3.7 visar höjdmätningen av en tall som uppmättes i ett skogsparti några
kilometer ifrån företaget. L5 laser uppmätte tallen till  11,3m och den största
avvikelsen kom från applikationen igen med 0,41m och 3,63%.

Tabell 3.8 visar höjdmätningen av en tall som uppmättes utanför mitt hus. L5
laser uppmätte tallen till 19,7m och den största avvikelsen kom även här från
applikationen med 1,06m vilket är den största avvikelsen som uppmätts under
denna utvärdering, 1,06m motsvara 5,38% på detta mätobjekt.
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Tabell 3.6: Mätobjekt 2                                                                                    
Garage utanför Haglöfs

Lutande längd: 18.20
Höjd: 6.5

Enhet: Applikation EC II
Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%) Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%)

6.07 0.43 6.62% 6.3 0.2 3.08%
6.26 0.24 3.69% 6.3 0.2 3.08%
6.24 0.26 4.00% 6.4 0.1 1.54%
6.23 0.27 4.15% 6.3 0.2 3.08%
5.81 0.69 10.62% 6.4 0.1 1.54%

Genomsnitt: 6.122 0.378 5.82% 6.34 0.16 2.46%

Tabell  3.7: Mätobjekt 3                                                                     
Tall bredvid bromsbandsfabriken

Lutande längd: 15.30
Höjd: 11.3

Enhet: Applikation EC II
Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%) Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%)

10.89 0.41 3.63% 11.4 0.1 0.88%
10.90 0.4 3.54% 11.5 0.2 1.77%
10.97 0.33 2.92% 11.7 0.4 3.54%
11.11 0.19 1.68% 11.4 0.1 0.88%
11.26 0.04 0.35% 11.5 0.2 1.77%

Genomsnitt: 11.026 0.274 2.42% 11.5 0.2 1.77%
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Tabell 3.9 visar det sista mätobjektet vilket är en thuja ståendes utanför mitt
hus. Thujan uppmättes av L5 laser till  4,2m och den största avvikelsen kom
även här ifrån applikationen med 0,52m och 12,38%.

3.2.3 Mätning av borrprover från träd

Utvärderingen av mätningen av borrprover har gjorts på två olika sätt, det första
sättet var att mäta en linjal istället för ett borrprov och på så vis veta vad värdet
ska  vara  innan  mätvärdet  läses  in.  Det  andra  sättet  som  denna  mätning
utvärderas med är tidsåtgången för att läsa fem olika borrprover (Bild 4.1) med
applikationen mot traditionellt sätt med Haglöfs årsringsmätare, se Bild 3.15.

Tabell 3.8: Mätobjekt 4                                                                             
Tall på Södra Järnvägsgatan 84

Lutande längd: 19.20
Höjd: 19.7

Enhet: Applikation EC II
Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%) Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%)

19.31 0.39 1.98% 19.2 0.5 2.54%
18.99 0.71 3.60% 19.6 0.1 0.51%
18.64 1.06 5.38% 19.5 0.2 1.02%
19.77 0.07 0.36% 19.5 0.2 1.02%
19.16 0.54 2.74% 19.5 0.2 1.02%

Genomsnitt: 19.174 0.554 2.81% 19.46 0.24 1.22%

Tabell 3.9: Mätobjekt 5                                                                                    
Thuja på Södra Järnvägsgatan 84

Lutande längd: 6.40
Höjd: 4.2

Enhet: Applikation EC II
Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%) Höjd (m) Avvikelse (m) Avvikelse (%)

3.77 0.43 10.24% 3.8 0.4 9.52%
3.77 0.43 10.24% 3.8 0.4 9.52%
3.84 0.36 8.57% 3.8 0.4 9.52%
3.80 0.4 9.52% 3.7 0.5 11.90%
3.68 0.52 12.38% 3.7 0.5 11.90%

Genomsnitt: 3.772 0.428 10.19% 3.76 0.44 10.48%
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I Tabell 3.10 till Tabell 3.14 syns mätresultaten från mätningen med linjal. Den
största uppmätta avvikelsen i mm var 0,75mm och det genomsnittliga mätfelet
var 0,22 mm.
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Bild 3.15: Haglöfs Årsringsmätare

Tabell 3.10: Mätvärden från mätning med
linjal
Verkligt Mätning 1
Värde Mätvärde (mm) Avvikelse (mm)

10 10.09 0.09
20 20.23 0.23
30 30.07 0.07
40 40.01 0.01
50 50.07 0.07
60 60.23 0.23
70 70.12 0.12
80 80.06 0.06
90 90.00 0.00
100 99.98 0.02
110 109.97 0.03
120 119.71 0.29
130 129.75 0.25
140 139.74 0.26
150 149.53 0.47
160 159.62 0.38
170 169.60 0.40
180 179.41 0.59
190 189.25 0.75
200 199.39 0.61

Genomsnitt: 0.25
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Tabell 3.11: Mätvärden från mätning med
linjal
Verkligt Mätning 2
Värde Mätvärde (mm) Avvikelse (mm)

10 10.04 0.04
20 20.31 0.31
30 30.30 0.30
40 40.48 0.48
50 50.37 0.37
60 60.39 0.39
70 70.37 0.37
80 80.35 0.35
90 90.29 0.29
100 100.42 0.42
110 110.40 0.40
120 120.35 0.35
130 130.34 0.34
140 140.23 0.23
150 150.23 0.23
160 160.36 0.36
170 170.25 0.25
180 180.20 0.20
190 190.19 0.19
200 200.17 0.17

Genomsnitt: 0.30

Tabell 3.12: Mätvärden från mätning med
linjal
Verkligt Mätning 3
Värde Mätvärde (mm) Avvikelse (mm)

10 10.01 0.01
20 20.17 0.17
30 29.91 0.09
40 39.79 0.21
50 49.91 0.09
60 59.82 0.18
70 69.79 0.21
80 79.85 0.15
90 89.76 0.24
100 99.92 0.08
110 109.81 0.19
120 119.82 0.18
130 129.81 0.19
140 139.61 0.39
150 149.72 0.28
160 159.63 0.37
170 169.64 0.36
180 179.66 0.34
190 189.78 0.22
200 199.79 0.21

Genomsnitt: 0.21
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Tabell 3.13: Mätvärden från mätning med
linjal
Verkligt Mätning 4
Värde Mätvärde (mm) Avvikelse (mm)

10 10.03 0.03
20 19.99 0.01
30 30.24 0.24
40 40.24 0.24
50 50.19 0.19
60 60.08 0.08
70 69.80 0.20
80 79.75 0.25
90 89.83 0.17
100 99.98 0.02
110 109.84 0.16
120 119.93 0.07
130 129.93 0.07
140 139.82 0.18
150 149.73 0.27
160 159.68 0.32
170 169.68 0.32
180 179.73 0.27
190 189.74 0.26
200 199.94 0.06

Genomsnitt: 0.17

Tabell 3.14: Mätvärden från mätning med
linjal
Verkligt Mätning 5
Värde Mätvärde (mm) Avvikelse (mm)

10 10.07 0.07
20 20.02 0.02
30 30.12 0.12
40 39.94 0.06
50 49.99 0.01
60 60.00 0.00
70 69.87 0.13
80 79.77 0.23
90 89.82 0.18
100 99.78 0.22
110 109.79 0.21
120 119.75 0.25
130 129.71 0.29
140 139.77 0.23
150 149.73 0.27
160 159.77 0.23
170 169.72 0.28
180 179.69 0.31
190 189.79 0.21
200 199.99 0.01

Genomsnitt: 0.17
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I Tabell 3.15 ser man resultaten från mätningen av borrprover. Genomsnittlig tid
för att läsa av ett borrprov med applikationen inklusive fotografering var 180.6s
medan samma tid för Haglöfs årsringsmätare var 654s. Anledningen till att de
olika borrproven tog olika lång tid är för att det är olika hur tydliga ringarna på
proven syns samt antal årsringar på proven.

Tabell 3.15: Mätning av borrprover                                                                      
Applikationen Haglöfs årsringsmätare
Tidsåtgång (s) Tidsåtgång (s)

Borrprov 1 161 629
Borrprov 2 126 490
Borrprov 3 170 686
Borrprov 4 276 960
Borrprov 5 170 505
Genomsnitt 180.6 654
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4 Slutsatser
4.1 Applikationen

4.1.1 GPS funktion

Androids inbyggda gps-funktion bäddades in i en klass tillsammans med andra
metoder som behövdes för att spara gps-positioner. Målet är uppfyllt.

4.1.2 Höjdmätare

En  höjdmätare  som  använder  android-enhetens  inbyggda  acceleromter  togs
fram. Målet är uppfyllt.

4.1.3 Årsringsmätare

En  årsringsmätare  som  använder  android-enhetens  kamera  samt  OpenCV

utvecklades. Målet är uppfyllt.

4.1.4 Databas

En  databasklass  skapades  för  att  lagra  data  från  de  tidigare  nämnda
funktionerna med SQL-lite. Målet är uppfyllt.
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Bild 4.1: Borrprover till mätningen
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4.1.5 Haglöfs mätklave

En samling klasser  gjordes  för  att  hantera  bluetooth-kopplingen till  Haglöfs
mätklave. Målet är uppfyllt.

4.2 Utvärdering

4.2.1 GPS

Den gps-enhet som hade minst spridning i testet var Samsung SM-G3815 med
0.4 m mellan de yttersta punkterna följt av Trimble R1 med 2.9 m mellan de
yttersta  punkterna.  Närmast  referenspunkten  låg  Trimble  R1  med  alla  sina
punkter inom 2.5 m från referenspunkten följt av Samsung SM-G3815 med alla
sina punkter inom 5 m från referenspunkten. 

Dessa  resultat  är  väldigt  förvånande  då  Samsung  SM-G3815  är  en  budget
telefon med inbyggd gps och Trimble R1 är en dedikerad gps-enhet som kostar
ca 20000kr. Att utse en enhet som är bättre än den andra är i det här fallet lite
svårt då det beror på applikationen. I applikationen som utvecklats i samband
med det  här  projektet  skulle  det  varit  Trimble R1 eftersom den låg närmast
referenspunkten och en exakt position är viktigare än att spridningen varierar
med några meter. Skulle applikationen däremot vara att mäta avstånd med hjälp
av gps  skulle Samsung SM-G3815 vara ett bättre val då en exakt position inte
är lika viktig som avståndet mellan positionerna.

Utvärderingen har visat att gps i android-enheterna är fullt godtagbara som ett
alternativ  till  traditionella  instrument  och målet  för  denna utvärdering  är  då
uppfyllt.  Utvärderingens  tillförlitlighet  skulle  kunna  ökats  rejält  med  fler
referenspunkter där förutsättningarna för gps mottagning inte var lika optimala
som det var vid just den här punkten.

4.2.2 Höjdmätare

Den gräns för största avvikelse som företaget har sagt är 2 m och med dessa
mått är båda höjdmätarna godkända. Genom alla tester visar det att ECII lämnar
mer exakta mätresultat än vad applikationen gör och jag har fått en förklaring
av en kollega på företaget varför det kan vara så. 

När de olika vinklarna registreras skakar enheten till lite då knapparna används
och det blir då ett lite mindre exakt mätresultat, detta har företaget räknat med i
sin  höjdmätare  och  tar  därför  flera  vinklar  efter  varandra  med  en  liten
tidsförskjutning  och  sedan  ett  genomsnitt  av  dessa  värden.  I  framtiden  ska
denna lösning även testas till applikationen och en ny utvärdering göras.

Höjdmätaren  är  inom  2  meter  och  är  därför  ett  alternativ  till  traditionella
verktyg och denna utvärdering har nått sitt mål.

4.2.3 Årsringsmätare

Utvärdering  av  årsringsmätaren  gick  över  förväntan  när  det  genomsnittliga
mätfelet endast var 0,22 mm. Den traditionella årsringsmätaren har enbart en
millimeter-skala och i årsringsmätaren i applikationen beror det på hur många
pixlar  mallen  motsvarar  på  bilderna.  Med  android-enheterna  som använts  i
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projektet  är  kamerorna tillräckligt högupplösta för att ge en högre precision.
Tidsåtgången för att mäta borrprover var också positiv då det tog mindre än en
tredjedel av tiden att mäta ett borrprov med applikationen jämfört med att mäta
traditionellt. Med applikationen är även datan redan inne i systemet och graf
uppritad när mätningen är klar vilket är ytterligare ett steg då man använder
traditionella verktyg. Det som skulle kunna gjort denna utvärdering bättre vore
om det funnits möjlighet att få ett labb att analysera borrproverna, då hade en
jämförelse  mellan  de  värdena  och  de  värden  som uppmättes  med  de  olika
mätmetoderna gjorts. Anledningen till att det tar mycket längre tid att mäta ett
borrprov med traditionell mätare är flera. 

1. Borrprovet måste ligga helt stilla under mätningen vilket kräver större
försiktighet.  I  android-enheten  måste  provet  bara  vara  still  medans
kortet tas.

2. Mellan mätningarna av varje årsring måste mätvärdet antecknas vilket
inte behövs i android-enheten.

3. Skalan i traditionella mätaren är kort och provet måste därför förskjutas
hela tiden och då även mätvärdena. Android-enheten tar ett kort på hela
provet och ingen förskjutning behövs.

Årsringsmätaren  i  applikationen  är  bättre  än  traditionella  instrument  och  är
därför ett fullt godtagbart alternativ till traditionella verktyg. Målet för denna
utvärdering är uppfyllt.
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Bilaga A: Information från 
Lantmäteriet 
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Bilaga B: Klassdiagram
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De vita  klasserna i  klassdiagrammet ovan är  de som byggts  under projektet
medan de röda är redan existerande bibliotek.
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