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Sammanfattning 
 
I den här rapporten beskrivs hur en vanlig mobiltelefon kan användas för att visualisera 
elledningar som ligger nedgrävda i marken. Tanken är att människor som t ex jobbar med olika 
typer av markarbete ska kunna skanna marken med sin telefon och därigenom se om det ligger 
några kablar där under. Att av misstag gräva av en högspänningsledning kan resultera i stora 
materiella skador, personskador och t.o.m dödsfall. 
 
Kablarnas geografiska position ligger lagrad i en GIS-databas och med hjälp av telefonens GPS så 
kan användarens position fastställas. För att kablarna ska kunna visualiseras korrekt i telefonen så 
måste även telefonens orientering och lutning fastställas. Dessa värden hämtas från telefonens 
kompass och gyroskop. Alla kablar inom ett visst område utifrån användarens position hämtas från 
databasen och renderas sedan ut i realtid som ett Augmented Reality-lager på telefonens skärm. 
Applikationen är implementerad för Androidplattformen och är gjord under handledning av 
isMobile i Luleå. Det API som har använts för Augmented Reality-delen är MetaioSDK. 
  



 

 

Abstract 
 
This thesis report describes how a regular smartphone can be used to visualize underground 
electrical cables. The idea is that different types of ground workers and such could use the 
application to scan the ground with their telephones to see there are any cables below. Hitting a 
high-voltage electrical cable by mistake while digging can lead to great material damage, personal 
injuries and in worst case death. 
 
The geographical positions of the cables are stored in a GIS database and the GPS in the telephone 
is used to establish the location of the user. To be able to visualize the cables correctly on the 
screen, the orientation and tilt of the phone must also be established. These values are gathered 
from the compass and the gyroscope in the telephone. All cables within a certain area from the 
user’s location are downloaded from the database and then rendered in real time as an 
Augmented Reality layer on the screen. The application is implemented on the Android platform 
and the work is done under supervision of isMobile in Luleå Sweden. The API that is used for the 
Augmented Reality is MetaioSDK.
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1 - Inledning 
 
Dagens smarta telefoner innebär många nya möjligheter för både privatpersoner och personer i 
yrkeslivet. Hårdvaran i moderna telefoner har blivit väldigt avancerad och erbjuder idag en 
beräkningskraft som nästan är i klass med en vanlig dator. Det har inneburit att telefoner i många 
avseenden kan ersätta i en vanlig dator. Enklare sysslor som att surfa på webben, hantera mail, 
betala räkningar och lyssna på musik gör många idag på sina telefoner, men även tyngre uppgifter 
som att spela upp film och spela enklare spel går utmärkt att göra på en telefon. Riktigt 
avancerade spel kräver dock fortfarande en dator eller en spelkonsoll. 
 
Att telefonerna är portabla och utrustade med kamera samt flertalet sensorer som GPS, gyroskop 
och kompass gör även att de har fått användningsområden som inte kan täckas av en dator. En 
arbetare ute i fält kan ha med sig instruktioner och väganvisningar i telefonen och kan fylla i 
rapporter och dokumentera sitt arbete utan att behöva åka in till kontoret. Det har även börjat 
dyka upp en rad positionsbaserade tjänster där användaren kan söka efter information utifrån sin 
nuvarande geografiska position. I Google Maps kan man t ex söka efter platser som restauranger, 
busstationer och affärer i ens närhet[1]. Prisjakt har en app där man kan söka efter priser på varor 
hos butiker i närheten[2]. Ett annat område som mobiltelefoner har börjat användas inom är 
Augmented Reality.  
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1.1 - Bakgrund 
 

1.1.1 - Augmented Reality 
 

 

Figur 1: Illustration av en Augmented Reality-applikation[3].  

 
Vad är Augmented Reality? 

 
Augmented Reality är en utökning av verkligheten där virtuell information som t ex text eller bild i 
realtid läggs ovanpå den riktiga världen. Information som visas kan vara positionsbaserad så att 
den visas på en given geografisk plats eller så kan informationen visas när applikationen upptäcker 
och känner igen ett visst objekt eller mönster. 
 

 

Figur 2: Komponenterna i ett AR-system. 

 
Figur 2 visar ett enkelt AR-system. Kameran fångar en bild av miljön som sedan går vidare till 
capturingmodulen. Nästa komponent i kedjan är trackingmodulen som också är den viktigaste 
komponenten i systemet. Dess uppgift är att beräkna kamerans sk pose. Med pose menas hur 
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kameran är positionerad och roterad. Att beräkna detta är nödvändigt för att de virtuella objekt 
som ska ritas ut ska kunna positioneras och roteras korrekt innan de läggs ovan på bilden. När 
trackingmodulen har gjort sina beräkningar så använder renderingsmodulen resultatet till att 
kombinera de virtuella objekten med bilden från kameran. Den färdiga bilden ritas sedan ut på 
skärmen[4]. 
 

1.1.2 - Olika typer av Augmented Reality 
 
Det finns flera olika typer av Augmented Reality. I detta stycke beskrivs några av dem. 
 

Markörbaserad Augmented Reality 
 
En speciellt utformad markör placeras ut i miljön och när applikationen upptäcker den så ritas den 
virtuella informationen ut.  
 

 

Figur 3: Exempel på en markör. 

 
Bilden ovan visar hur en typisk markör kan se ut. Markören är utformad för att fylla två syften: 

1. Den ska vara lätt att upptäcka. 
2. Den ska vara utformad så att programmet lätt kan beräkna kameraposen utifrån markören. 

 
Med de tekniker som används inom AR är det lättare upptäcka skillnader i ljusstyrka än skillnader i 
färg, därav det svart/vita mönstret. För att kunna räkna ut pose så är en figur med fyra st punkter 
tillräckligt. Den enklaste sådana figuren är en fyrkant, därav den fyrkantiga formen. 
Markörbaserad augmented reality är enklare än övriga typer av augmented reality och är den som 
ofta ger bäst prestanda. Nackdelen är att markörerna i förväg måste placeras ut i miljön vilket inte 
alltid är möjligt eller önskvärt[5]. 
 

Bildbaserad Augmented Reality 
 

Istället för den typ av svartvita markörer som beskrevs ovan så använder man sig här av en bild 
istället. Fördelen med detta är man inte behöver lägga till någon egen markör i miljön utan man 
kan använda en bild av nånting som redan finns där. För att detektera bilden kan man leta efter 
kända karaktärsdrag (sk natural features) hos den och för att sedan beräkna pose så jämför man 
dessa karaktärsdrag med den ursprungliga referensbilden. Om man vill ha bättre precision på 
beräkningarna så kan man använda sig av en bild med en ram runt[6]. 
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Positionsbaserad Augmented Reality 
 

Visuell tracking, som i metoderna som har nämnts hittills, kan beräkna lokal pose, alltså 
kamerans/enhetens position och rotation i förhållande till markören. Detta är ofta tillräckligt för 
applikationer som ska användas inomhus men för applikationer som är avsedda för utomhusbruk 
behöver man ofta kunna beräkna global pose, alltså position och rotation i förhållande till jorden. 
För att kunna göra detta brukar man använda sensorbaserade trackingmetoder där enheterna 
innehåller sensorer som GPS, kompass, gyroskop, accelerometer och magnetometer. GPS:en ger 
position på jorden på tre axlar (latitud, longitud och altitud), kompass ger riktning och gyroskop 
ger rotation. Om enheten saknar gyroskop så kan rotationen beräknas med hjälp av accelerometer 
och magnetometer istället. Med hjälp av dessa värden kan sedan den globala posen beräknas. 
Applikationen som beskrivs i denna rapport är positionsbaserad. 
 

Övriga typer av Augmented Reality 
 

Utöver de tre typer av tracking som beskrivits hittills så finns det även tekniker som är baserade på 
infraröda markörer som är osynliga för ögat (fungerar dock inte utomhus eftersom solen avger IR-
ljus som stör detekteringen)[8], tekniker där 3d-modeller[9] används istället för markörer samt 
system som kombinerar flera tekniker. T ex så kan man kombinera positionsbaserade tekniker 
med bildbaserade genom att låta GPS:en hitta användarens ungefärliga position på jorden och sen 
använda bildigenkänning för att beräkna pose[10]. 
 
Den typ av Augmented Reality som används i det här projektet är positionsbaserad. Någon annan 
typ är inte aktuell eftersom ledningarna ligger nedgrävda i marken och man därför inte har något 
annat än positioner från databasen att gå på. För att en kombination med exempelvis bildbaserad 
Augmented Reality ska vara möjlig så måste det finnas någon typ av visuella markörer utplacerade 
på markytan inom några meters avstånd från varandra. Detta är inte praktiskt genomförbart och 
skulle dessutom göra en Augmented Reality-applikation överflödig eftersom man då helt enkelt 
kan titta på markörerna för att se var ledningarna finns. 
 
 

1.1.3 - Användningsområden 
 
Augmented reality används inom ett flertal olika områden. Här följer några exempel: 
 
Militären 
Stridspiloter använder heads up-displayer där viktig data projiceras direkt på glaset. Tack vare 
detta kan piloten se informationen utan att behöva flytta ned blicken och läsa på 
instrumenteringen[11]. Det finns även glasögon avsedda för marktrupper som visar viktig 
information för soldaten som t ex kartor eller varningar för farliga platser[12]. 
 
Turism 
Augmented reality kan användas för att ge turisten information om olika objekt och platser. T ex 
så kan man visa rekonstruerade bilder och modeller av historiska landmärken[13]. 
 
Översättning 
Text på t ex skyltar eller i menyer kan översättas genom att AR-applikationen läser texten och 
skriver sedan ut den på displayen på användarens eget språk[14]. Det finns även applikationer 
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som kan översätta mänskligt tal[15]. 
 
Navigering 
Användaren kan navigera med mobiltelefonens kamera genom att väganvisningar ritas ut direkt 
på skärmen[16]. 
 
Byggnadsverk 
Man kan använda AR till att visualisera modeller av byggnader. På University of Canterbury har 
man t ex utvecklat en AR-applikation som visualiserar hur staden Christchurch såg ut innan den 
drabbades av en jordbävning[17]. 
 
Utbildning 
Man kan skanna läroböcker med en AR-enhet och låta den visa extra information när den 
upptäcker bilder eller sidor som den är programmerad till att känna igen[18]. 
 
Television 
Sport- och vädersändningar har ofta inslag av Augmented reality. 
 

1.1.4 - Geographic Information System (GIS) 
 
GIS är ett ämnesområde som behandlar system för lagring, insamling, analys och presentation av 
geografiskt data. Datat kan vara i princip vad som helst som går att binda till en viss plats, t ex 
vägar, städer, el- och vattenledningar, kundadresser, brottstatistik, markägande etc, etc. Datat har 
attribut bundet till sig som beskriver objektens olika egenskaper. Om objektet är en väg så kan 
dess attribut exempelvis vara vägunderlag eller hastighetsbegränsning etc. 
 
Informationen lagras ofta i en databas där den med hjälp olika operationer kan analyseras och 
manipuleras. Resultatet kan sedan presenteras på ett lättöverskådligt sätt med hjälp av en karta. 
Kartan är ofta uppdelad i lager som kan visas var för sig. Man kan t ex ha olika lager för städer, 
vägar, floder eller sjöar. Exempel på frågor som ett GIS kan ge svar på kan vara: 

 Hur många kunder bor inom 1000 meter från en basstation 

 Vilken väg ska en brevbärare ta genom sitt distrikt för att minimera sin totala körsträcka 
 
Inom GIS pratar man ofta om sk spatial data. Spatial betyder rumslig och spatial data beskriver 
geografisk position, storlek eller avstånd. Spatial data har utsträckning i rummet och kan därför 
inte representeras i en vanlig relationsdatabas. En adress eller byggnadsarea på ett hus är exempel 
på spatial data medan byggår och färg på huset är icke-spatial. Spatiell data i GIS kan ha två olika 
format: Raster och Vektor. 
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Raster 

 

Figur 4: Illustration av rasterdata[19]. 

 
Rasterdata är uppdelat i ett rutnät av likstora celler där en rastercell är den minsta enhet som kan 
representeras och visas på kartan. En fördel med att dela upp data i celler på det här sättet är att 
det blir enkelt för en dator att utföra analyser. Datorn kan helt enkelt gå igenom varje cell en efter 
och en och jämföra dem med varandra[20]. 
 
En nackdel är dock att man ofta får felaktigheter i kartan eftersom en cell är den minsta enhet som 
kan visas. Vill man ha högre precision så måste man öka antal celler men det innebär också att 
datat tar mer plats att lagra och mer datorkraft att rita ut[21]. Ett annat problem med raster är att 
kartan blir pixlig ifall man zoomar in för mycket vilket kan uppfattas som störande[22]. 
 

Vektor 
 

 

Figur 5: Vektorkarta där en punkt är en brunn, en linje är en flod och polygonen är sjön. 

 
Vektordata består av punkter, linjer och polygoner. En punkt består av en x-, y- och möjligen en z-
koordinat. En linje består av två eller flera punkter och en polygon är en yta bestående av slutna 
linjer. Till skillnad från raster där datat placeras ut i celler så placeras vektordata ut med exakta 
koordinater. Eftersom vektordata är matematiskt definierat så är det inte känsligt för 
skaländringar som rasterdata är. Det ser lika skarpt ut oavsett hur mycket man zoomar och 
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vektorkartor upplevs därför ofta som mer estetiskt tilltalande[22]. En nackdel med detta är dock 
att det för användaren kan verka som att datat har högre precision än vad det egentligen har. 
Precisionen syns inte på något tydligt till skillnad från rasterdata som blir pixligt när man zoomar 
in. 
 

1.1.5 - GIS och Augmented Reality 
 
En viktig del av GIS är att till synes komplex och omfattande information presenteras på ett 
intuitivt och överskådligt sätt. Augmented Reality lämpar sig väldigt bra till att presentera 
information som lagras i ett GIS och gör dessutom att GIS kan användas på nya sätt. Ett exempel är 
inom arkeologin där GIS-data kan användas i kombination med AR genom att placera ut 
rekonstruerade modeller av byggnader och dylikt på fyndplatser vilket gör det möjligt för 
arkeologerna att se platserna från ett nytt perspektiv[23]. 
 
Ett annat exempel är applikationer liknande den som beskrivs i den här rapporten där GIS-data 
över underjordiska konstruktioner visualiseras för användaren med hjälp av AR. Tack vare AR-vyn 
så ser användaren direkt var kablar och rör finns utifrån sin egen position, något som är svårare 
eller åtminstone mer tidskrävande att se med hjälp av en karta. 
 

1.2 - Motivation 
 
Det finns mängder av kablar och rör nedgrävda i marken runt omkring oss. När markarbete utförs 
måste man vara medveten om dessa därför att om de t ex grävs av så kan det resultera i stora 
materiella skador, samhällsstörningar och i värsta fall t.o.m personskador och dödsfall. En 
Augmented Reality-baserad lösning för att visualisera kablar och rör skulle kunna erbjuda ett 
intuitivt och lättöverskådligt sätt för exempelvis en grävmaskinist att se var omkring sig de ligger. 
 

1.3 - Val av SDK 
 

Det finns en del Augmented Reality-SDK tillgängliga. För att välja ut ett lämpligt sattes följande 
kriterier upp: 
 

 Måste finnas gratislicenser. 

 Bra stöd för positionsbaserad Augmented Reality 

 Väldokumenterat 
 
Efter att ha sållat på Internet så stod valet mellan två st: Wikitude[24] och Metaio[25]. 
 

Wikitude 
 
Wikitude är ett SDK som har stöd för både bild- och positionsbaserad AR och finns tillgängligt för 
Android, iOS, Google Glass, Epson, Vuzix, PhoneGap och Titanium. Själva API:t är byggt i Javascript 
och AR-delen skapas som ett vanligt webbprojekt med HTML, CSS och Javascript ovanpå själva 
appen. Det erbjuder några olika licenser beroende på vilka behov man har. 
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Licens Features Pris 

SDK Lite  Positionsbaserad AR 

 Obegränsat antal 
användare 

599 EUR 

SDK Pro  Positionsbaserad AR 

 Bildbaserad AR 

 Rendering av 3d-
modeller 

 Optimerad för AR-
glasögon 

 6 månaders support 

 Obegränsat antal 
användare 

1499 EUR 

SDK Edu  Positionsbaserad AR 

 Bildbaserad AR 

 Rendering av 3d-
modeller 

 Optimerad för AR-
glasögon 

 6 månaders support 

 Max 200 användare 

 Endast för 
utbildningssyfte 

0 EUR 

Figur 6: Sammanfattning av Wikitudes licenser. 

 
Wikitude är välanvänt och väldokumenterat samt har ett aktivt forum där utvecklarna bakom ofta 
svarar på frågor. Det har dock en väsentlig begränsning. Det finns förvisso stöd för att placera ut 
punkter på givna geografiska koordinater men det klarar inte av att rita linjer mellan dessa. 

 
Metaio 

 
Metaio finns tillgängligt för Android, iOS, Windows, Mac OS X, Unity, Google Glass, Epson och 
Vuzix. I Wikitude låg AR-delen ovanpå själva appen, i Metaio kan man välja. Antingen bygger man 
in den i appen och använder något av deras plattformsspecifika SDK eller så bygger man den 
ovanpå appen genom att använda något som de kallar för AREL. AREL står för Augemented Reality 
Experience Language och är baserat på Javascript, XML och HTML5.  
 
Metaio har stöd för bildbaserad och positionsbaserad Augmented Reality. Det kan även spåra 3d-
modeller och miljöer samt streckkoder och QR-koder. De har också två features som de kallar för 
SLAM Instant Tracking och Continues Visual Search. SLAM Instant Tracking innebär att man under 
körning kan välja ut bilder och objekt i miljön som sedan spåras. Continues Visual Search innebär 
att man kan lagra sina trackingbara bilder på en server som kontrolleras av Metaio. Servern tar 
sedan under körning emot bilder från kameran och sköter all beräkning som behövs för trackingen 
och levererar resultatet tillbaka till telefonen. Detta innebär att mindre belastning läggs på 
telefonen.  
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Licens Features Pris 

 SDK Basic   Positionsbaserad AR 

 Bildbaserad AR 

 3d-modellbaserad AR* 

 SLAM Instant 
Tracking* 

 Continuous Visual 
Search 

 Markörlös 3d-tracking 
baserad på CAD-data* 

 Skanna streckkoder 
och QR-koder 

2950 EUR 

SDK Pro  Positionsbaserad AR 

 Bildbaserad AR 

 3d-modellbaserad AR 

 SLAM Instant Tracking 

 Continuous Visual 
Search 

 Markörlös 3d-tracking 
baserad på CAD-data 

 Skanna streckkoder 
och QR-koder 

4950 EUR 

SDK Free  Positionsbaserad AR* 

 Bildbaserad AR* 

 3d-modellbaserad AR* 

 SLAM Instant 
Tracking* 

 Continuous Visual 
Search* 

 Markörlös 3d-tracking 
baserad på CAD-data* 

 Skanna streckkoder 
och QR-koder* 

0 EUR 

Figur 7: Sammanfattning av Metaios licenser. *Vattenmärkning. 

 
Även Metaio har några olika licenser. En jämförelse mellan dessa visas ovan. På hemsidan listas 
fler features men bara de väsentligaste har tagits med här. Den största skillnaden mellan 
licenserna är vattenmärkningen. Free har alltid en vattenmärkning på skärmen medan Basic har 
det på vissa features. Pro däremot är helt utan vattenmärkning. 
 
Metaio är inte lika väldokumenterat som Wikitude. Det finns förvisso API-dokumentation men 
beskrivningarna är ofta knapphändiga och ibland svåra att förstå. Forumet är heller inte lika aktivt 
och frågor lämnas ofta obesvarade. Dock var det lättare att komma igång med. Det finns färdiga 
template-projekt som man kan ladda ner och importera till t ex Eclipse och komma igång nästan 
direkt utan att behöva ändra särskilt mycket. Det fanns inte till Wikitude utan där fick man 
antingen sätta upp projektet själv och läsa sig till hur det skulle konfigureras eller så ladda ned ett 
stort exempelprojekt och skala bort alla delar som man inte behöver, vilket var många. Wikitude 
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kräver även konfiguration för att få igång debuggning till AR-delen. I Metaio krävdes inget sådant 
eftersom man helt enkelt kunde använda sig av debuggern i Eclipse. 
 
Metaio lider dock av samma brist som Wikitude – det kan nämligen inte heller rita ut linjer mellan 
geografiska punkter. Dock förser det en med bättre verktyg för att göra detta själv. Metoden som 
valdes för detta var att placera ut en 3d-cylinder mitt mellan punkterna och sedan rotera och skala 
den så att den sträckte sig från den ena punkten till den andra(mer om detta i teoriavsnittet). I 
Metaio finns flera sätt att beräkna rotation. Man kan använda eulervinklar, quaternions eller axis-
angle. I Wikitude kan man bara ange rotation som eulervinklar vilket kräver besvärliga 
beräkningar. I Metaio kan man också få punkternas skärmkoordinater så att man helt enkelt kan 
rita ut linjer mellan dem själv. Ingen särskilt elegant lösning men om inget annat skulle fungera så 
kunde det vara någonting att falla tillbaka på. Detta i kombination med enkelheten att komma 
igång gjorde att valet föll på Metaio. 
 

1.4 - Problemställning 
 
Kablar måste ritas ut till skärmen på rätt position och på ett snyggt sätt. MetaioSDK kan placera ut 
punkter på givna geografiska koordinater men saknar inbyggt stöd för att rita linjer mellan 
punkterna. En metod för detta måste därför utvecklas. 
 
Det geografiska området som hämtas in från databasen måste begränsas. Man vill inte behöva 
hämta mer data än nödvändigt samt att för många kablar antagligen skulle belasta telefonens 
hårdvara väldigt mycket när de sedan ska ritas ut. Ett problem som uppstår när man avgränsar ett 
område är att kablar inte alltid går rakt genom området utan kan slingra sig in och ut över 
gränserna flera gånger. När man då klipper bort alla delar av kabeln som går utanför så får man 
kvar flera mindre kablar innanför. Man måste på något sätt kunna hålla reda på vilken hel kabel 
som dessa mindre delar tillhör. 
 

1.5 - Avgränsning 
 
Höjdled hos kablarnas ändpunkter i denna applikation anges relativt till användarens position och 
inte i deras verkliga höjd utifrån t ex havsnivån. En ändpunkt kan alltså exempelvis placeras två 
meter under användaren eller tre meter över. Höjdavståndet relativt till användaren kommer alltid 
att vara detsamma oavsett hur användaren själv rör sig i höjdled. 
 
Anledningen till detta är att GPS har väldigt dålig precision i höjdled. Vid test av telefonens GPS så 
kunde höjden variera med 20-30 meter och ibland ännu mer. En kabel som ska ligga två meter under 
användaren kan då alltså helt plötsligt visas 20 meter ovanför vilket inte är önskvärt. Eftersom det 
primära syftet med den här applikationen är att visualisera kablar som ligger nedgrävda i marken 
under användaren så ansågs denna avgränsning som rimlig. 
 
Databasen som applikationen hämtar sitt data ifrån är inte extern utan den ligger på telefonen och 
simulerar bara en extern databas. I ett verkligt scenario så skulle databasen ligga på en server någon 
annanstans som telefonen sedan kommunicerar med. Avgränsningen har gjorts på inrådan av 
isMobile eftersom syftet med applikationen är att visa konceptet och inte att den ska vara en 
fullskalig lösning som är redo att implementeras hos en kund. Därför ansågs det som tillräckligt att 
lägga databasen på telefonen. Programmet är dock skrivet så att det ska vara enkelt att lägga över 



11 

 

databasen på en server utan att behöva ändra programlogiken. Det enda man behöver göra är att 
lägga till funktionalitet för att sköta kommunikationen med servern. 
 

2 - Relaterat arbete 
 
Amir H. Behzadan och Vineet R. Kamat har utvecklat en prototyp som använder AR för att 
visualisera underjordiska rör och ledningar för grävmaskinister[26]. CAD-modeller skapas utifrån 
geografiskt data och placeras sedan ut i vyn. Deras system kräver dock flera specialiserade 
hårdvaru-enheter så som kamera, antenner och head-mounted display för att fungera. Systemet 
som den här rapporten beskriver kräver endast en telefon som kör Android, vilket innebär att i 
princip vem som helst kan använda det. 
 
Gerhard Schall, Dieter Schmalstieg och Sebastian Junghanns har utvecklat en handhållen AR-enhet 
vid namn Vidente som kan rendera mycket verklighetstrogna modeller av underjordiska 
konstruktioner[27]. Modellerna baseras på GIS-data och renderas i realtid men även här krävs det 
speciell hårdvara eftersom man måste använda sig av deras enhet. 
 

3 - Teori 
 
Som nämndes i problemställningen så har inte Metaio stöd för att rita linjer mellan punkter. 
Metoden som har valts för att lösa det är att istället skapa en 3d-cylinder som placeras ut mitt 
mellan två ändpunkter. Cylindern roteras sedan så den står i linje med ändpunkterna och till sist så 
skalas den på längden så att den sträcker sig från den ena ändpunkten till den andra. Att placera ut 
och skala cylindern är inte särskilt avancerat men rotationen kräver däremot en del matematiska 
beräkningar och dessa kommer att förklaras här. 
 
Geografiska positioner anges ofta i latitude, longitude och altitude men för att utföra de 
vektorberäkningar som används i den här applikationen så måste koordinater först omvandlas till 
kartesiska ENU (East, North, Up)-koordinater. Detta är ett koordinatsystem där x-axeln pekar mot 
öst, y-axeln mot norr och z-axeln rakt uppåt. Origo för koordinatsystemet väljs till mobiltelefonens 
position. 
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Figur 8: Illustration av ECEF och ENU. 

 
Omvandlingen sker genom att först omvandla latitude, longitude och altitude till ECEF-
koordinater. ECEF står för Earth Centered, Earth-fixed och är ett kartesiskt koordinatsystem där 
jordens mittpunkt är origo. ECEF-koordinaterna omvandlas sedan till ENU och beräkningarna kan 
börja. Algoritmerna för dessa omvandlingar är hämtade från Internet så teorin bakom dessa 
beskrivs inte djupare i denna rapport. 
 

 

Figur 9: Utgångsläge för rotation. A = cylinder, B = ändpunkt, r = riktningsvektor. 

 
Utgångsläget för rotationen kan illustreras enligt figur 7. A är i det här fallet cylindern som ska 
roteras och B är ändpunkten som den ska roteras mot. A och B har positionsvektorerna va och vb 
och b har riktningsvektor r som är parallell med y-axeln. Eftersom rotationen sker i 3d så finns det 
också en z-axeln. Den pekar ut från skärmen och syns inte på bilden. 
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Figur 10: A = cylinder, B = ändpunkt, r = riktningsvektor. 

 
Vektorn vc är vektorn som går mellan va och vb enligt figur 8 och ges av: 

 
 𝑣𝑐 = 𝑣𝑏 − 𝑣𝑎  (1) 

 
När rotationen är klar så kommer r att vara parallell med vc. Vinkeln mellan r och vc fås genom: 
 

 cos 𝜃 =
𝑟 ∘ 𝑣𝑐

|𝑟| |𝑣𝑐|
 (2) 

 
Om rotationen hade varit i 2d så hade det här varit tillräckligt för att kunna utföra den men 
eftersom den är i 3d så måste man även beräkna axeln som r ska roteras runt. Detta är vektorn 
som är vinkelrät mot både r och vc och ges av kryssprodukten av r och vc. 
 

 𝑎𝑥𝑖𝑠 = 𝑟 × 𝑣𝑐  (3) 

 

Nu vet man både axel och vinkel och beräkningarna är klara. Metaio har metoder för att utföra 
rotation utifrån axel och vinkel så resten sköts av API:t. 
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4 -  Implementation 
 

 

Figur 11: UML-diagram över hela applikationen. 

 
Applikationen är uppdelad i tre huvudsakliga delar enligt figuren ovan. Datapaketet har rollen som 
modell och Graphicspaketet har rollen som vy. Dessa två är helt omedvetna och oberoende av 
varandra. Mainpaketet har rollen som controller och sköter programlogiken. Härnäst följer en 
beskrivning av paketen och dess olika klasser. 
 

Datapaketet 
 
Det här paketet innehåller klasser för hämtning av data från en extern databas och lagring av data 
i en intern databas. Databaserna som används är Spatialite-databaser. Spatialite är ett tillägg till 
SQLite och har stöd för spatiella funktioner på vektordata. Kort sagt kan man säga att det är ett 
GIS-databassystem baserat på SQLite[28]. 
 
Nu ligger ju den "externa" databasen i den här applikation också på telefonen och ska alltså bara 
simulera en extern databas. I en fullt utvecklad implenentation av applikationen så skulle den ligga 
på en server någon annanstans och då skulle man antagligen använda något annat än Spatialite. 
Motsvarande funktioner som används i Spatialite finns dock även i fullskaliga GIS-databassystem 
som PostGIS så en övergång till ett sådant är relativt enkel. 
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DatabaseHandler 
 

 

Figur 12: DatabaseHandler. 

 
DatabaseHandler är en basklass för hantering av databaser. Den innehåller funktionalitet för att 
skapa, öppna och stänga en databas. 
 

GeometryTable och GeometryRow 
 

 

Figur 13: GeometryTable och GeometryRow. 

 
Dessa klasser används när data ska skickas från den externa databasen till den interna och när 
data ska skickas från den interna för att ritas ut i programmet. GeometryRow representerar en 
enskild kabel och har fält som anger kabelns ID-nummer och antal volt. Geoms är WKT-
representationen av kabeln och kan sättas till vilken WKT-typ man önskar. I programmet används 
dock LineString för att beskriva kabeln. Anledningen till att den är en lista är att, som nämndes 
tidigare, kabeln flera gånger kan gå in och ut ur det geografiska området som man hämtar data 
från. Kabeln delas då upp i flera delar och lagras i listan. 
 
GeometryTable är en lista av GeometryRows och innehåller alla kablar som har lästs in från 
databasen vid det aktuella databasanropet.  



16 

 

GeomUtils 
 

 

Figur 14: GeomUtils. 

 
Den här klassen innehåller en samling statiska metoder som är nödvändiga för att kunna läsa in 
data som är avgränsat inom ett visst geografiskt område. Alla metoder som finns med används 
inte längre men har fått vara kvar för att de kan vara användbara ifall man vill vidareutveckla 
applikationen. Metoderna kommer inte att beskrivas närmare i detalj här utan aktuella metoder 
kommer att beskrivas utförligare längre ned i rapporten där de används i applikationen. 
 

ExternalDatabaseHandler 
 

 

Figur 15: ExternalDatabaseHandler. 

 
Den här klassen ansvarar för att hämta in data från den externa databasen. Metoden queryLines 
hämtar alla kablar inom ett område i form av en rektangel där användarens position är i mitten av 
rektangeln. De delar av kabeln som går utanför rektangeln klipps bort och om den går in och ut ur 
rektangeln flera gånger så delas kabeln upp i flera delkablar. Anledningen till att formen är en 
rektangel och inte en cirkel (som kanske kan kännas mer logiskt) är att den version av Spatialite 
som finns till Android inte har någon funktion som skapar en cirkel. Funktion som skapar en 
rektangel finns dock. Formen spelar dock inte så stor roll eftersom syftet bara är att begränsa 
området av kablar som hämtas från databasen. 
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Figur 16: Screenshot från queryLines. 

 
Figur 14 visar hur metoden ser ut. Felhantering är borttagen på bilden för att spara plats i 
rapporten. 
 
Metoden kan i ord beskrivas så här: 

 Först skapas rektangeln som ska avgränsa det geografiska området.  

 Sen skapas en query som skickas till databasen. Queryn betyder: "Hämta alla kablar från 
databasen som skär polygonen". 

 För varje kabel som fås som svar från databasen: Läs in ID och volt samt klipp bort de delar 
som är utanför rektangeln och spara i en GeometryRow. Lägg sedan till raden i ett 
GeometryTable och returnera detta när alla kablar är inlästa. 

 

Figur 17: Screenshot från getLinesWithin. 

 
Figur 15 visar metoden getLinesWithin. Textsträngen från databasen som representerar kabeln 
parsas först till ett LineString-objekt. Klasserna som representerar WKT-objekten samt 
WKTParsern tillhör ett bibliotek som finns färdigt och kan laddas ner på Internet som heter 
LWKT[29]. 
 
LineStringen samt rektangeln skickas sedan till en metod som heter linesWithin som innehåller 
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algoritmen för att ta bort alla delar av kabeln som är utanför rektangeln. 

 

  Figur 18: Screenshot från linesWithin. 

 
linesWithin stegar igenom listan med punkter som hör till varje linje och lägger punkterna som 
ligger innanför i listan pointsWithin och fungerar så här: 

 Kontrollera om punkten ligger innanför rektangeln 

 Om nuvarande punkt p(i) är den första punkten som går innanför rektangeln och den inte 
är den första punkten i listan så finns det en punkt p(i - 1) som ligger utanför rektangeln. 
Skärningspunkten mellan rektangeln och linjen som bildas av p(i) och p(i - 1) beräknas då 
och läggs till i pointsWithin. Algoritmen för att beräkna skärningspunkter är hämtad från 
Internet[30] 

 Lägg till punkt p(i) i pointsWithin 

 När linjen sen går ut ur rektangeln så måste en ny skärningspunkt beräknas på samma sätt 
som tidigare och läggas till i pointsWithin. Denna gång läggs inte punkten p(i) till i listan 
eftersom den ligger utanför rektangeln 

 pointsWithin innehåller nu alla punkter som ligger innanför rektangeln samt 
skärningspunkter mellan linjen och rektangeln. Den färdiga listan görs om till en LineString 
och sparas i listan av linjer som ska returneras 
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Figur 19: Screenshot från linesWithin. 

 
Sedan kontrolleras ifall länken i fråga skär rektangeln men har båda sina ändpunkter utanför. I 
sista steget kontrolleras ifall linjen tog slut innanför rektangeln. Isåfall har den inte lagts till i listan 
av färdiga linjer så detta görs då här. 
 
 

 

Figur 20: Illustration av kabel och rektangel före avgränsning. 

 
Här visas resultatet från en testkörning där koordinater har lästs av manuellt och plottats ut på 
Google Maps i efterhand. Figur 18 visar hur linjen ser ut före de delar som är utanför rektangeln 
har tagits bort. 
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Figur 21: Illustration av kabel och rektangel efter avgränsning. 

 
Och så här ser den ut när algoritmen är klar. Alla delar som är utanför har tagits bort och 
skärningspunkter med rektangeln har lagts till. Rektangelns sidor är ca 800 meter vardera. På 
bilden är den dock större men den slutliga storleken är alltså satt till 800 meter. Algoritmen som 
skapar rektangeln använder sig dock av sk storcirkelavstånd. Det innebär att man antar att jorden 
är en helt rund sfär. I verkligheten är jorden dock formad som en elips som är plattare vid polerna. 
Det innebär att man kommer att få ett visst mätfel. Ju närmare polerna man kommer desto större 
blir felet. Felmarginalen på den beräknade sträckan ligger på ca 0,5 %. 
 

InternalDatabaseHandler 
 

 

Figur 22: InternalDatabaseHandler. 

 
InternalDatabaseHandler har som namnet antyder hand om programmets interna databas. Den 
fungerar som en buffert där data läses in från den externa databasen, sedan skapas en mindre 
rektangel inuti den som visades ovan och linjerna innanför den laddas in till programvyn. Storleken 
på denna rektangel är 400 meter och är beräknad på samma sätt som den större. När användaren 
har rört sig en viss sträcka så att han/hon är inom 100 meter från den mindre rektangelns kant så 
laddas data in på nytt från den interna databasen. När en kant från den mindre rektangeln 
kommer inom 100 meter från en kant från den större så läses data in på nytt från den externa 
databasen. 
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ExternalDataHandler 
 

 

Figur 23: ExternalDatabaseHandler. 

 
Denna klass är tänkt att fungera som ett interface mellan den externa databasen och resten av 
applikationen. Som applikationen är implementerad nu så gör den inget annat än att anropa 
queryLines i den externa databashanteraren och returnera resultatet men om man senare vill 
använda någon annan typ av databas som kanske ligger på en server så kan man modifiera denna 
klass och låta den sköta kommunikationen utan att övriga delar av applikationen behöver ändras. 
 

Grafikpaketet 
 
Denna modul innehåller klasser som används för att rita ut kablarna till programmets vy. 
 

Geometry 
 

 

Figur 24: Geometry. 

 
Denna klass innehåller 3d-modellerna som kablarna består av. Modellen är skapad i Blender och 
har laddats in som ett IGeometry objekt som skickas med i konstruktorn enligt UML-diagrammet 
ovan. IGeometry är en klass som hör till MetaioSDK. 
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EndPoint 
 

 

Figur 25: EndPoint. 

 
Kablarna består av länkar som i sin tur består av två ändpunkter med en 3d-geometri mellan. 
Denna klass representerar en sådan ändpunkt. 
 

Link 
 

 

Figur 26: Link. 

 
Det här är länken som kablarna består av. Som nämndes tidigare så består en länk av två 
ändpunkter och en geometri. De metoder som är intressanta här är placeEdge och make. 
 



23 

 

 

Figur 27: placeEdge. 

 

Figur 28: getPointBetween. 

 
Edge syftar på cylindern mellan ändpunkterna och i placeEdge så placeras den ut mitt mellan båda 
ändpunkter enligt figur 25 och 26.  
 
I metoden make så roteras cylindern så att den står i linje med ändpunkterna och skalas sedan ut 
på längden så att den sträcker sig från den ena ändpunkten till den andra. Som nämndes i 
teoriavsnittet så måste latitude, longitude och altitude omvandlas till kartesiska koordinater för att 
utföra de vektorberäkningar som krävs för att beräkna rotationen. Algoritmer för att göra denna 
omvandling har hämtats från Internet och finns med i referenser[31]. Hur rotationen sedan 
beräknas har redan förklarats i teoridelen och beskrivs därför inte närmare här. 
 

Line och LineStructure 
 

 

Figur 29: Line och LineStructure. 

 
Line representerar en kabel och innehåller en lista med de länkar som kabeln består av. 
LineStructure innehåller i sin tur den lista med kablar som ska ritas ut till programvyn. UML-
diagrammen torde vara relativt självförklarande. 
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Utils 
 

 

Figur 30: Utils. 

 
Precis som datapaketet så innehåller också grafikpaketet en klass med statiska hjälpmetoder som 
används för att kunna rita ut grafiken. 
 

Mainpaketet 
 
Det här är den del som sköter själva programlogiken. Paketet innehåller två klasser: 
LocationHandler och ARActivity. 

LocationHandler 
 

 

Figur 31: LocationHandler. 

 
LocationHandler lyssnar efter uppdateringar av användarens position och meddelar nya positioner 
till ARActivity. Innan en ny position accepteras och meddelas vidare så kontrolleras ifall den är mer 
korrekt än den gamla. För att avgöra det görs en avvägning mellan hur gammal den förra 
positionen är och hur hög precision som har angets på den nya jämfört med den gamla. 
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Algoritmen som används för detta är tagen från Googles hemsida[32]. 
 

ARActivity 
 

 

Figur 32: ARActivity. 

 
Det här är klassen som agerar kontroller och styr flödet i applikationen. Den hämtar data utifrån 
användarens position från den externa databasen och skickar den vidare till den interna samt ser 
till att rätt data beroende på position läses in från den interna databasen och ritas ut i 
programvyn. 
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4.1 - Programflöde 
 

 

Figur 33: loadContents. 

 
Programmet startar i loadContents där det börjar med att leta efter användarens position. Om den 
hittas så läses data in från den externa databasen till den interna. Därefter laddas det data som 
ska visas upp i vyn in från den interna databasen och sedan roteras länkarnas 3d-cylindrar på plats. 
 

 

Figur 34: loadFromExternalData. 

 
Varje gång data laddas från databaserna så sparas användarens position så att man senare ska 
kunna hålla reda på hur långt användaren har rört sig sedan senaste inläsning och ladda in nytt 
data ifall användaren börjar närma sig slutet av det område som hittills har lästs in. 
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Figur 35: updateScene. 

 
När locationHandler rapporterar en ny position så anropas updateScene som uppdaterar 
programmet. Koden visas i figur 32. Först hämtas den nya positionen från locationHandler. Om 
användaren är nära kanten av området som har laddats in från den externa databasen så hämtas 
ett nytt område in från den externa till den interna och data hämtas sedan från den interna och 
laddas in i programmet. Om användaren är nära kanten av området som har laddats in från den 
interna databasen så laddas ett nytt område in från denna. När nytt data hämtas in till den interna 
så raderas det gamla. När nytt data hämtas från den interna in till programmet så raderas det 
gamla datat i programmet och det nya ritas ut. 
 

5 - Test 
 
Test har utförts för att se hur applikationen fungerar när det finns många ledningar. Telefonen 
som användes var en Sony Xperia Z1 Compact som är utrustad med en Qualcomm Snapdragon 800 
Quad-core 2.2 GHz, 2 GB i ram och Adreno 330 GPU. Testfallen bestod av att 50, 100, 500 och 
1000 st ledningar bestående av två ändpunkter vardera lades in i den externa databasen. 
Ledningarna placerades ut på ungefär samma ställe så att man skulle kunna se hur programmet 
fungerade när alla var i bild samtidigt. Exakt avstånd mellan dem var 0,0000005 grader latitude 
och lika många grader longitude. Tiden för inläsning från den externa databasen, skrivning till den 
interna, inläsning från den interna samt tid för att ladda in och placera ut 3d-modellerna mättes. 
Tiden mättes med hjälp av SystemClock.uptimeMillis som hör till Android[33]. När alla ledningar 
var inladdade så observerades hur applikationen fungerade. Kändes den responsiv? Blev det några 
krascher eller buggar?  
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 Tid (ms) Tid (ms) Tid (ms) Tid (ms) 

Antal ledningar 50 st 100 st 500 st 1000 st 

Från extern 
databas 

116,5 225 806,5 1702,75 

Till intern databas 3984,25 7825 39825 83670,25 

Från intern 
databas 

119,25 184,25 753,5 1324 

Ladda in modeller 39 69,75 329 538,75 

Totalt 4259 8304 41714 87235,75 

Figur 36: Tabell över uppmätta tider 

 
Tabellen visar de uppmätta tiderna. Storleken på datat i databastabellen är 102 bytes per ledning. 
Som synes så är det inläsning till den interna databasen som tar överlägset mest tid. Vid 1000 st 
ledningar så tog det ca 87 sekunder innan programmet hade laddat klart och hela 83 sekunder av 
denna tid bestod av att lägga in ledningarna i den interna databasen. 
Vid 50 st ledningar så fungerade programmet utan några prestandaproblem. När man ökade till 
100 så märkte man dock att bilden började släpa efter lite när alla var i bild. När de var utanför bild 
så flöt det på bra och inget lagg märktes. När man ökade till 500 st så kunde en del lagg kännas av 
även när ledningarna var utanför bild. Med alla 500 ledningar i bild så gick det dock mycket 
långsamt. Vid 1000 st ledningar så var applikationen i stort sett oanvändbar. Mycket lagg uppstod 
när ledningarna var utanför bilden och när de var i bild så gick det så långsamt att uppskattad 
framerate låg på ca 1 fps. Inga buggar eller krascher observerades dock i något av testerna. 
 
Exakt vad som orsakar prestandaproblemen när ledningarna blir många är i dagsläget oklart. CPU-
användningen gick vid 1000 st ledningar aldrig över 30 %, använt RAM-minne låg på 48 mb och 
belastningen på GPU:n låg på ca 40-50 %. En spekulation skulle kunna vara att det på något sätt är 
relaterat till videominnet, t ex att det tar slut eller att någon buffert blir full. Någon djupare studie 
i detta har det inte funnits tid med. En sådan analys skulle kräva goda kunskaper i OpenGL och 
Androids minneshantering. Detta är utanför examensarbetets syfte och att läsa in sig på dessa 
ämnen skulle ta lång tid och den tiden ryms inte inom den 10 veckors tidsram som detta 
examensarbete är satt till. Detta lämnas därför till eventuellt framtida arbete. 
 

Test har också gjorts för att kontrollera att rätt område läses in i från databaserna och att nya 
områden läses in när man rör på sig. Testet har utförts genom att placera ut en lång kabel och följa 
den till fots ett antal kilometer. Detta har fungerat som planerat och inga fel har upptäckts. När 
man har rört sig en viss sträcka så läses ett nytt område in från den interna databasen till vyn och 
när man börjar närma sig slutet av det område som finns buffrat så hämtas ett nytt område in från 
den externa databasen. 
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5.1 - Diskussion 
 

 

Figur 37: Screenshot från app samt översiktsbild. 

 
Figur 33 visar hur appen ser ut under körning. På marken ser man kabeln som går under vägen och 
om man klickar på den så dyker informationsrutan som man kan se längst ner på skärmen upp och 
visar information om kabeln. Längst upp till vänster visas användarens nuvarande position och 
längst upp till höger visas en radarbild där varje prick är en länk i kabeln. Bilden till höger visar en 
översiktsbild från en karta där man kan se kabeln och användarens position. Kartbilden är tagen 
från en app som har utvecklats för att på ett enkelt sätt placera ut kablar och spara dem i 
databasen. Den appen hör dock inte till examensarbetet och kommer därför inte att beskrivas 
vidare här. 
 
Appen fungerar bra till att visa på ett ungefär var kablar ligger men några meters fel får man räkna 
med pga GPS:ens osäkerhet. Grovt uppskattat kan felet under klara väderförhållanden ligga på c:a 
5 meter. Om det är molnigt blir osäkerheten större. Enligt tester som ESRI har utfört så ger GPS-
chippen som sitter i smartphones under bra förhållanden en precision på ca 3 meter[34]. Det är 
dock svårt att säga exakt hur stort felet blir eftersom kablarnas ändpunkter är utplacerade med 
Google Maps vilket i sig introducerar en osäkerhet på någon meter. 
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Figur 38: Uppmätt position vs Google Maps position. 

 
Figur 34 visar en markör som är utplacerad med Google Maps. Den gröna pilen visar GPS-
koordinaternas korrekta position på kartan. Denna position är uppmätt av US National Geodetic 
Survey[35]. Som synes på bilden så hamnar markören en liten bit bortanför. Ett bättre sätt att 
placera ut kablarnas ändpunkter hade varit att mäta ut dem med något GPS-instrument med hög 
precision så att man vet exakt var de ligger. Detta skulle dock kräva utrustning som det inte fanns 
tillgång till under utvecklingen av den här applikationen. 
 

 

Figur 39: Kompassen får modellen av kablar att vrida sig. 

 
Tittar man på en kabel långt framför sig så kommer även kompassens osäkerhet att påverka 
precisionen. Det är därför väldigt viktigt att kompassen i telefonen man använder är bra och 
välkalibrerad därför att om den visar fel så hamnar allting snett. Origo för koordinatsystemet som 
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används av Metaio är telefonens egen position. Fel orsakade av kompassen är därför mindre ju 
närmare sig själv man tittar och större längre bort. Kompassen på telefonen som testen utfördes 
på var dock aldrig helt stabil så även när den visade ungefär rätt så svängde den lite hela tiden 
vilket även fick strukturen av kablar att svänga. 
 

6 - Slutsats 
 
Appen kan användas för att visa på ett ungefär var kablarna ligger men man bör vara medveten 
om att precisionen kan ligga på några meter och inte se den som något precisionsverktyg. 
Applikationen kan användas av markarbetare som ett hjälpmedel för att lokalisera och visualisera 
kablar men ledningarnas position på skärmen bör endast ses som en indikation på att det ligger en 
ledning där under inom några meter. Tänker man gräva i närheten så bör man använda andra 
metoder, t ex en karta, för att försäkra sig om exakt var ledningen finns. 
 
Vidare bör man se till att enheten den körs på har en någorlunda bra GPS och framför allt en bra 
och kalibrerad kompass eftersom kvaliteten på sensorerna är det som har störst påverkan på hur 
bra appen fungerar. Det hade varit intressant att provköra applikationen på en enhet med hög 
precisision på sensorerna för att se hur bra resultat mjukvaran kan leverera. Felaktigheter och 
instabilitet hos kompassen var det som hade störst negativ påverkan under körningar eftersom 
det fick strukturen av kablar att vridas och svänga fram och tillbaka. När den höll sig stabil så 
fungerade appen dock bra. 
 
Angående prestandan så är slutsatsen att om man har 100 st eller fler kabellänkar i bild samtidigt 
så uppstår prestandaproblem och applikationen börjar kännas långsam. Detta scenario borde dock 
inte uppstå särskilt ofta i verkligheten. Har man 500 st eller fler så börjar det dock gå långsamt 
oavsett om de är i bild eller ej samt att laddtiderna blir väldigt långa. 
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6.1 - Förbättringar och framtida arbete 
 
Som nämndes i begränsningar så ligger appens externa databas i dagsläget inte på en server utan 
på telefonen. För en fullt utvecklad version av applikationen så måste funktionalitet för att hämta 
data från en server läggas till. I ett verkligt scenario vill man antagligen ha fler attribut i 
databastabellen också – diameter på kabeln, vem som äger den eller dylikt. Detta är dock väldigt 
enkelt att lägga till eftersom man bara behöver ändra tabellen och läsa in fler kolumner när man 
hämtar in data i programmet. 
 
Att lägga in ledningarna i den interna databasen går i dagsläget väldigt långsamt. Detta skulle man 
eventuellt kunna snabba upp eller så läsa in datat på något sätt som gör att programmet inte 
stannar upp. Man skulle t ex kunna köra inläsningen i en separat tråd och lägga in lite åt gången 
tills det är klart. Förslagsvis skulle man kunna börja med att läsa in det som ligger närmast 
användaren och sedan jobba sig utåt. 
 
Man skulle även kunna göra förbättringar i interfacet. T ex använda olika färg på kablarna 
beroende på spänning eller djup under marken. Detta är heller inte svårt att genomföra eftersom 
man isåfall bara behöver lägga till fler 3d-modeller som man använder till att rita ut kablarna eller 
använda samma modell fast med olika texturer. Man skulle också kunna lägga till en kartvy i appen 
så att man får en översiktsbild över sin egen position och hur kablarna runt omkring sig ligger. 
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