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Översikt
Denna redovisning har utarbetats i samband med ett arbete om landhöjningen i Botniabanans
spår1. Det finns flera programvaror som har avancerade verktyg för rumsliga analyser, men
här har ambitionen i första hand varit att utnyttja det som finns inbyggt i Mapinfo. Den här
redovisningen vänder sig i huvudsak till erfarna Mapinfo användare, och de vanligaste
handgreppen för att köra programmet beskrivs inte närmare2. Metoderna som beskrivs är
däremot inte specifika för Mapinfo, utan andra GIS-program kan användas på samma sätt.
Förhoppningen är också att dessa anvisningar ska vara till hjälp för de som sammanställer de
arkeologiska resultaten som framkommit i Botniabaneprojektet. Dessa utgrävningar har unika
förutsättningar för rumsliga analyser eftersom stora ytor har grävts fram, något som är relativt
ovanligt i Norrland.
Med rumsliga analyser (Engelska: Spatial analysis) menar jag här all form av beskrivning
av ytdata, d.v.s. hur man illustrerar på en karta eller plan vilka värden som finns på ytan. Det
kan röra sig om t.ex. höjdvärden, fosfatvärden, fyndkoncentrationer eller fyndsamband. Andra
vetenskaper än arkeologi kan naturligtvis också ha nytta av detta, men mina exempel bygger
på data som insamlats för en arkeologisk analys. Som handbok har jag använt Wheatley &
Gillings 2002, Spatial technology and archaeology. The archaeological application of GIS.
Framförallt kommer två typer av rumsliga analyser att behandlas:
Kontinuerlig data. Till denna kategori hör t.ex. höjddata, fosfatdata m.m. som
mätts in över en hel yta, antingen efter regelbundet mönster eller slumpartat. I slutänden finns
ett rutnät där varje cell har ett värde som ges en färg enligt en viss värdeskala.
Punkt data. Till denna kategori hör t.ex. utbredningskartor över fornlämningar,
där grupperingarna är intressanta för att t.ex. lokalisera bygder. På en utgrävningsplan kan
koncentrationer av fyndpunkter t.ex. ge antydningar om aktivitetsytor.
Inom genren Spatial analysis finns en hel del att läsa på ett tröttande fikonspråk. Vetenskapen
har sina rötter i geometri och statistik. Jag har försökt att undvika formler och statistisk
vokabulär och fokuserar i stället på själva handhavandet av Mapinfo för att få fram enkla,
tydliga kartor och planer som illustrerar hur de arkeologiska resultaten ser ut på en yta.
Regelbundet fördelade punkter
När ytdata är regelbundet fördelat talar man om rutnät (Engelska: grid). Lantmäteriet m.fl.
levererar höjddata i ett regelbundet rutnät. Antingen ligger värdena i långa listor med x,y,z.
De kan också levereras som en stor tabell i rutnätsordning vilket innebär att bara z-värdena
finns med, men ordnade så att rader och kolumner representerar x och y koordinater. Dessa
filer kallas rutnätsfiler och har i Mapinfo ändelsen mig. Det är sällan som kartleverantörer
erbjuder just mig-formatet, utan det brukar vara grd, dem eller liknande, men de kan också
öppnas av Mapinfo. Tyvärr är formaten inte särskilt väl standardiserade och det kan bli
problem med öppnandet. I värsta fall får man begära textbaserade listor på xyz-värden som
görs om till mig via interpolering.
1

En artikel kommer så småningom ut i Arkiv för Norrländska hembygdsforskning. Ett nummer har vigts för
utgivning av en s.k. steg2 rapport om de arkeologiska utgrävningarna som föranleddes av Botniabanans
dragning. I skrivande stund är endast rapporterna utgivna; Lindqvist, A-K, 2004 och Holback m.fl 2004.
2
Förutom Mapinfos manual finns även en arkeologianpassad publikation, nu något föråldrad men fortfarande
användbar; Ian Johnson 1996. Understanding MapInfo, a Structured Guide.
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Rutnätsfiler ser ut som terrängbilder. Färgerna kan ändras efter behov och reliefverkan kan
återges(Karta/Ändra tematisk karta…). Man kan också se dem i 3D (Karta/Skapa 3D
karta…):

Syftet med rutnätsfiler (mig-filer) är oftast att illustrera terrängen med höjdkurvor. Just den
rutinen har inte Mapinfo annat än som tilläggsprogram. Det är dock inget problem, för höjder
kan illustreras på många sätt, som exempelvis kartorna ovan. Rutnätsfiler är inte bara
höjdvärden. De kan representera vilken data som helst. Som vi ska se i det följande är
rutnätsfilerna ett resultat av olika sorters beräkningar som görs av data på en yta.
Slumpartad inmätta punkter, interpolering
I praktiken är ofta mätpunkter ganska slumpartat fördelade över en yta. Vill man få en bild av
hur hela ytan ser ut utifrån de inmätta värdena, så måste ett rutnät först skapas där varje ruta
får ett värde beroende av värdet av de närmaste punkterna. Detta kallas för interpolering, och
resultatet sparas i en rutnätsfil som beskrivits ovan.
IDW interpolering
I exemplet nedan visas ett utsnitt av alla inmätta fyndpunkter på Bjästamon. Både skärvsten
och andra fynd är samlade, men alla har ett höjdvärde (z). Först markeras de punkters som ska
användas i en interpolering. Lägg in dem som ett lager i lagerhanteraren som Query1.
Därefter väljs interpoleringsmetod (Karta/Skapa tematisk karta…/rutnät). Börja med standard
och IDW interpolering (inverse distance weight). Filen som vi ska interpoleras bör ligga i
listan som dyker upp. Markera den och se till att rätt kolumn (höjdvärden) beräknas. Om inga
särskilda inställningar görs, ser resultatet ut så här:
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IDW fungerar på så vis att en cirkel (sökradie) sveper över ytan och beräknar värden som
uppstår inom cirkeln. Cirkelns mittpunkt förflyttas i ett rutnät och skriver in nya värden varje
steg. Om inga andra inställningar har gjorts beräknas medelvärdet för alla punkter som
hamnar inom cirkeln, med viss övervikt (exponent) för de punkter som ligger närmast mitten.
I inställningar kan flera modifieringar göras.
I figuren nedan har sökradien begränsats till 1,5 meter och rutnätets celler är 0,5 meter stora.
Höjdvärdena framgår tydligt av färgerna men här visar 3D versionen än tydligare att det finns
strandvallar:
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Vill man markera en höjdlinje, så kan man modifiera färgerna så att en någorlunda skarp
gräns framträder vid en viss nivå. Här exemplifierat som en strandlinje vid 56,4 m.ö.h:

TIN-interpolering
I Mapinfo finns också TIN interpolering som bygger på triangulering (TIN = triangulated
irregular network). Fördelen med TIN är att interpoleringen görs olika noggrant beroende på
hur tätt punkterna är inmätta. Det är speciellt fördelaktigt när mätpunkterna är ojämnt
fördelade över en yta. Exemplet nedan, som bygger på fyndpunkters höjdvärden i en
husgrund, är ett tydligt exempel på ojämnt fördelade mätpunkter. En TIN-interpolering ger i
sådana fall ett bättre resultat än IDW:

Triangulering går ut på att mäta sluttningen i trianglar som förbinder alla punkter. Från
exemplet ovan ser trianglarna ut på följande vis:
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Varje triangel färgas utifrån färgskalan och bara ytor där punkter har kunnat bindas samman
av trianglar färgas. Trianglarna visas normalt inte i Mapinfo, men med tilläggsverktyget
Voronoi kan de skrivas ut.
Hur långt kan man driva interpolering?
Teoretiskt sett räcker det med tre mätpunkter för att en TIN-interpolering ska kunna
genomföras, men naturligtvis blir resultatet tillförlitligare ju mer data som ingår. 14-C
dateringar är t.ex. data som finns i relativt liten omfattning, men resultaten kan ibland ge bra
illustrationer av s.k. horisontell stratigrafi. I det här exemplet från Kornsjövägen har alla
förhistoriska 14-C dateringar interpolerats för att se om det finns horisontell stratigrafi.

En horisontell stratigrafi är knappas skönjbar i detta fall. Möjligen undantaget huset högst upp
till höger som är äldre än de övriga. Som synes verkar det finnas oregelbundenheter i huset
högst upp till vänster. En mer detaljerad analys av det huset ger denna bild:
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Här finns uppenbarligen en tendens till äldre dateringar på ovansidan av huset och yngre
dateringar i den nedre delen. Vilka slutsatser som ska dras är upp till arkeologen, men när det
rör sig om så få mätvärden blir felkällorna påtagliga problem. Interpolering ger tydliga bilder,
inte minst på felkällor.
Punkter som samlas i grupper
När man har punktdata utan något specifikt värde, kan avståndet mellan punkterna ge oss
information om olika saker. Inom arkeologin talar man oftast om koncentrationer eller kluster,
men det finns andra mönster som kan vara intressanta, exempelvis cirklar och linjer . Många
gånger kanske punkterna i sig är tillräckligt tydliga för att man ska kunna se mönster. Det
finns flera metoder att förtydliga mönstren, och det finns avancerade statistiska
beräkningsmetoder. Man kan emellertid komma ganska långt med standardrutinerna i
Mapinfo som inte bygger på avancerade statistiska beräkningar. Här är en plan över ett
delområde vid Bjästamon där alla skärvstenar är inmätta:

Punkttäthet genom att räkna sammanfallande punkter
Mapinfo saknar direkta rutiner för att svepa över en yta och stegvis räkna punkter inom en
viss radie, men det finns möjligheter att kringgå problemet. I verktyget IDW-interpolering
finns olika möjligheter att behandla sammanfallande punkter. Antingen kan punkternas max-,
min-, medelvärde beräknas, eller också kan antalet sammanfallande punkter i sig vara ett
värde. Genom att avrunda x och y-koordinaterna till närmaste heltal (2-tal, 3-tal m.m.)
kommer punkterna att sammanfalla inom en metersruta (2-metersruta, 3-metersruta o.s.v.). I
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inställningarna klickar man för antal. Exponent spelar mindre roll i det här sammanhanget,
och kan sättas till 1, och sökradien bör ha samma värde som cellstorlek.

Avrundningen av koordinaterna utförs genom Tabell/Uppdatera kolumn... där man sedan
använder funktionen Round. När koordinaterna ändrats måste objekten raderas (Redigera/Ta
endast bort kartobjekt) och skapas om med Tabell/Skapa punkter för att punkterna ska bli
sammanfallande.
Punkttäthet med Fuzzy-metoden
När man har relativt få punkter kan det vara lämpligare att använda den s.k. Fuzzy-metoden,
som går ut på att tillskriva varje punkt ett värde av hur många grannar punkten har inom en
viss radie (buffert). Nedan ett exempel där keramikfyndplatser har fått en 10 meters
buffertradie (KeramikBuffer). Sedan räknas alla punkter av vald sort som finns inom de olika
cirklarna. I det här fallet görs en kopia av keramikfyndplatserna utan buffert (Query3).
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En kolumn skapas som visar hur många keramikfyndplatser som finns inom varje buffert. Tätt
liggande punkter får höga värden.
Ett enkelt alternativ att redovisa resultaten av en Fuzzy analys är att färga alla punkter relativt
till hur många grannar som noterats. Denna manöver utförs i Karta/Skapa tematisk
karta…/Intervall. Det finns olika brytpunktera att välja mellan, men standardavvikelse med
fyra brytpunkter ger det tydligaste resultatet med färgskalan vit – gul – grön – röd:

Punkters avstånd från varandra
Statistiskt beräknade kluster med CrimeStat
Beräkning av punkttäthet görs med mycket mer avancerade metoder inom statistiken än
exemplen ovan. En vanlig statistisk beräkning är Kernel density estimate. Metoden har flera
varianter, men liknar i princip IDW interpolering. För att göra sådana beräkningar måste
tilläggsprogram användas. CrimeStat III3 är gratis och anpassat till Mapinfo, men det finns
flera statistikprogram för Mapinfo som kostar extra. CrimeStat används av amerikanska
polisväsendet för att bl.a. spåra bovar. Inte så olikt arkeologens uppgift (?). Programmet siktar
huvudsakligen in sig på att analysera var incidenter är koncentrerade och resultaten illustreras
med röda fläckar eller ringar. Inte utan anledning har tekniken kallats Hot Spot – analys.

3

Program och beskrivning finns på www.nedlivine.com
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Så här blir bilden (ovan) av keramikfynden med Kernel density estimate, med två olika
inställningar av hur många keramikfyndplatser som ingår i klustren.
En annan spatial analysmetod som CrimeStat erbjuder är K-means clustering. I den metoden
bestämmer man antalet kluster som man vill ha optimerade och resultatet levereras som
ellipser som visar klustrens centrum:

CrimeStat ska kunna öppna Mapinfo filer, men det fungerar dåligt. Bäst är att använda andra
format, exempelvis dbf. Det är ändå bara tabellen med x/y värden som används av CrimeStat,
och en kopia är lätt att åstadkomma med Spara kopia som… Likaså är inte CrimeStats export
helt hundra vad gäller Mapinfo-format. Bäst är att spara resultatfilerna som shape (shp) och
importera dem till Mapinfo med Universal translator.
Det är, tycker jag, en ganska krånglig omväg att blanda in för mycket statistik. Dessutom är
det ganska invecklat att flytta data mellan program. Det finns möjlighet, som vi ska se, att
illustrera punktkoncentrationer på ett enklare sätt med enbart Mapinfos standardrutiner.
”Hot polygons”.
Trianguleringens fördelar har vi sett ovan. Metoden kan även användas för att illustrera
avstånd mellan punkter. Bland Mapinfos extra verktyg finns RouteWare Toolbox. Där finns
bl.a. Voronoi som används för triangulering. När rutinen öppnats och filen med keramikfynd
har valts erbjuds en del alternativ. Välj triangulation- region, och en ny fil skapas med
11

trianglar som ligger mellan alla punkter. Varje triangel kan ges ett värde i tabellen. Genom att
uppdatera en kolumn kan vi skriva in omkretsen (perimeter) på varje triangel. Detta blir ett
mått på avståndet mellan punkterna i triangeln i fråga. Divideras omkretsen med 3 får vi
medelavståndet mellan punkterna.
När vi väl har områden (trianglar) med värden i en kolumn, kan man använda sig av de
vanliga redskapen för att göra tematiska kartor (Skapa tematisk
karta…/Intervall/Områdesintervall). Här kan man laborera med alla möjliga brytpunkter och
färger. En bra tumregel är som tidigare att använda medelvärde och standardavvikelse som
brytpunkter. Då behövs max 4 färger. Många gånger är standardavvikelsen större än
medelvärdet och då räcker tre färgskalor. Beräkning av standardavvikelse och medelvärde
görs i Urval/Beräkna statistik

När trianglarna färglagts utifrån deras omkrets framträder inte bara tre områden, utan vi ser
även koncentrationer inom områdena. Den här metoden har jag inte funnit beskriven tidigare,
så om ingen protesterar får jag namnge den. Vad sägs om ”Hot polygons”?
Hot-polygon metoden är speciellt lämpad för att lokalisera linjemönster. Exempelvis om man
vill se linjemönster som kan ha samband med forna färdvägar.
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Ovan har fyndplatser4 med skiffer triangulerats och medelavståndet mellan varje punkt i
trianglarna är grund för färgskalan. I gula områden är medelavståndet mellan punkterna 1-2
mil, och i röda mindre än en km. Övriga är blanka. Sen är det arkeologens uppgift att tolka
exempelvis det avlånga bandet längs Gideälven längst upp. Är det en färdväg för
skifferbrukande grupper?
Nedan visas samma metod men med flintfyndplatser och en annan färgskala. Alla polygoner
mellan fyndplatserna har färg. Fyndplatserna tycks bilda ett sorts ringmönster:

4

Datan har erhållits av Per Ramqvist, Umeå universitet.
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Stenar som bildar mönster
Även polygoner, exempelvis stenar som ritats ut med sin omkrets, kan behandlas som
punkter. Det kan, liksom i exemplen ovan, vara av intresse att se om de bilder kluster m.m.
Men har man omkretsen på stenarna erbjuds möjligheter att hitta mönster på annat sätt.
Som exempel har jag valt en folkvandringstida husgrundsgrävning i Gallsätter i
Ångermanland5. Här har stenarna ritats in och huskonturerna är relativt tydliga i sig. Genom
att färga stenarna i intervall utifrån deras omkrets blir konturerna mer tydliga. Först
uppdateras en kolumn så att omkretsen på varje sten skrivs in i tabellen. I det här fallet har
stora block exkluderats. Sedan väljer man Karta/Skapa tematisk karta/Intervall varvid man
kan experimentera med olika brytpunkter och färger (nedan t.v.).

Med diverse experimenterande framstår eventuellt en grupp, som kännetecknar väggar
exempelvis. Dessa stenar kan vi välja ut särskilt med Urval/Välj…och lägga till
lagerhanteraren. Sedan öppnas Routeware toolbox/Minimum spanning tree som binder ihop
stenarna med varandra enligt principen närmaste granne (ovan t.h.). I bästa fall kan denna
metod ge uppslag till teser om rumsindelning m.m.

5

Lindqvist A-K 1996. Gallsätter : arkeologisk undersökning av fornlämningskomplex raä nr 7 i Skog socken,
Ångermanland 1994-1995, med bidrag av Per H. Ramqvist och Barbro Hårding.
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Andra varianter att undersöka mönster utifrån stenarnas storlek är att helt enkelt göra IDW
interpolering med stenarnas omkrets som värde. I exemplet nedan t.h. kännetecknas blå ytor
av att de innehåller små stenar och de röda består mest av stora stenar.
Stenarnas avstånd sinsemellan kan illustreras med triangulering på samma sätt som med ”hot
polygon” metoden. Trianglar skapas mellan alla stenars mittpunkter, och när trianglarna
färgas utifrån sin omkrets får man förtydligat var stenarna ligger som tätast (nedan t.v.).
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Kombinera metoderna, se olika sorters samband
För det mesta är det inte bara en kategoris koncentrationer som är intressant. För att komma
vidare vill man se sambandet med andra företeelser. Att mäta samband och undvika statistik
är svårt, men det går att göra enkla analyser visuellt också. I exemplet med keramiken från
Bjästamon ovan är t.ex. mängden inte synlig. Mängden går att visualisera med vanliga
proportionella symboler (Karta/Skapa tematisk karta…/Symboler)

I det här exempelet från Bjästamon framgår nu att en enskild fyndplats har stor mängd
keramik räknat i vikt, som ligger mellan områden med spridda förekomster av keramik. Andra
fynd kan också vara av intresse att se i förhållande till keramiken. Nedan visas spetsar i form
av en symbol som gjorts av ett foto och lagts i symbolbiblioteket. Anmärkningsvärt är att en
anläggning utan keramik har många spetsar:
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Buffertmetoden
Ett vanligt samband som arkeologen söker i en utgrävningsplan är förhållandet mellan
anläggningar och fynd. För att göra en sådan analys mer övergripande kan man använda sig
av buffertmetoden igen. Först skapar man en fil med buffertar, som tidigare beskrivits (sid. 9),
för anläggningarna. Sedan modifieras bufferttabellen så att det finns flera kolumner där vi kan
föra över antalet fynd av olika slag. Därefter uppdateras kolumnerna så att de fynd som ingår i
buffertradien räknas och skrivs in. Slutresultatet är en tabell med anläggning och fyndlista till
varje anläggning. Visserligen görs ofta detta manuellt i rapporten, men här har vi nu möjlighet
att utöka radien långt utanför anläggningens gränser.

Ovan exempel från Kornsjövägen där varje anläggning fått en 2,5 meter stor buffert. Ur
fyndlistan har sedan valts olika fyndkategorier (Urval/Välj…) som förts över till
bufferttabellen (Uppdatera kolumn). Många fynd hamnar i flera cirklar, så antalet fynd totalt
sett blir avsevärt större än i verkligheten.
Thiessenpolygonmetoden
Ett alternativ till buffertmetoden är att söka optimala gränser mellan punkter, exempelvis
anläggningar. Därvid kommer hela ytan att tillskrivas någon av anläggningarna, och fynden
tillskrivs bara ett område. För att genomföra denna operation används återigen verktyget
RouteWare toolbox/ Voronoi. Denna gång använder vi Thiessenpolygon-region. En fil med
polygoner skapas där gränserna ligger mitt mellan alla punkter. Därefter räknas fynd som
förekommer inom polygonerna på samma sätt som när man räknar fynd inom en buffert.
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Ett problem som kan uppstå med Thiessenpolygoner är s.k. kanteffekter. Här hamnar ett hus
utanför området p.g.a. att dess anläggning ligger i ytterkanten. Det går att undvika genom att
lägga till punkter (i det här fallet anläggningar) i ytterlägena och radera dem när polygonerna
skapats.
Cirkeldiagram på karta
Enklaste sättet att illustrera hur den samlade fyndbilden fördelar sig över ytan är att göra en
tematisk karta med cirkel- eller stapeldiagram för varje område. (Karta/Skapa tematisk
karta…/Staplar eller Cirklar). Eventuellt måste värdena viktas så att de får en representativ
betydelse. Exempelvis kan antalet skärvstenar bli så dominerande att inte andra kategorier
syns. För att fyndkategorierna ska bli jämförbara divideras värdena i kolumnerna med sin
respektive summa. Denna operation utförs enkelt med Urval/Beräkna statistik, där summan
framgår, och Tabell/Uppdatera kolumn, där kolumnen divideras med sin summa.

Ovan har Thiessenpolygoner skapats för anläggningar, undantaget stolphål och andra
konstruktionsdetaljer i huset. Efter att fynden summerats i varje polygon har tabellen viktats.
Till sist har tre fyndkategorier valts ut för cirkeldiagrammen. Ganska tydligt framgår att
vänstra delen av det större huset är relativt rik på ben, högra delen är rik på skärvsten, och
området mellan husen är relativt rik på keramik. Här måste man hålla i minnet att keramiken
är väldigt sparsamt representerad (6 bitar), vilket inte framgår efter viktningen. Man får inte
tappa kontakten med källdatan!
En sådan här sammanställning hjälper oss att se samband mellan anläggningar och fynd, men
för att komma längre måste statistik tillämpas.
Multivariat statistik
Det effektivaste sättet att behandla komplexa fyndlistor är att göra en multivariat statistisk
analys6, men det fungerar inget vidare i Mapinfos värld. Tabellerna bör exporteras till
6

Multivariata analysmetoder finns i olika varianter såsom clusteranalys, korrespondensanalys m.fl. En bra
överblick över olika statistiska metoder finns på www.statsoftinc.com/textbook/stathome.html. För arkeologer
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särskilda program som utför dessa analyser. Resultaten av analyserna importeras därefter till
Mapinfo igen om man vill se dem på grävplanen eller kartan. Innan man väljer att göra en
multivariat statistisk analys bör man veta vilken form av data som kan användas och hur
resultaten ska tolkas. Det finns en hel del litteratur i ämnet7 som kräver stort utrymme att
redogöra för. I grova drag kan man ändå säga att ändamålet med analyserna är att reducera
komplexa tabeller genom att dela upp kolumner (i det här fallet fyndkategorier) i grupper
som var och en har likartad spridning. Som exempel kan vi välja korrespondensanalys8, som
brukar användas på tabeller av den sort vi har gjort ovan.
Innan analysen kan göras så måste ett programtillägg, CAPCA, installeras i Excell. Därefter
exporteras tabellen från Mapinfo (lämpligen i dbf-format) och öppnas i Excell.
Korrespondensanalysen (CA) bör nu finnas tillgänglig bland Excells verktyg. En hel del
inställningar kan göras som gäller viktning bl.a. men om inga särskilda inställningar görs så
blir resultatet enligt diagrammet nedan:
7
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Här har ett kombinerat diagram valts där både variabler (fyndkategorier) och objekt
(anläggningars närområden) har plottats ut på nya axlar som beräknats genom analysen. Yaxeln påverkas mest av kvarts och keramikfynden och X-axeln av skärvsten. Negativa värden
har ett speciellt programpaket utvecklats; The Bonn Archaeological Software Package (BASP) som finns
tillgängligt på olika servrar, och utan licens kan det provas 30 dagar.
7
Se exempelvis Baxter, M. J. 1994 Explorative Multivariate analysis in Archaeology.
8
Torsten Madsen, avd. förhistorisk arkeologi vid Aarhus universitet, har nyligen gjort en modul till Excell som
genomför principalkomponentanalys och korrespondensanalys – CAPCA. Modulen kan hämtas på
www.archaeoinfo.dk och en utförlig beskrivning av analysmetoderna följer med.
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på x-axeln betyder att ben och flinta är dominerande. Sedan kan man se vilka områden som
karaktäriseras av denna fyndsammansättning. A70 och A72 karaktäriseras av mycket
skärvsten, A61 av mycket ben och flinta, A10 av mycket kvarts och keramik, o.s.v.
Det finns flera sätt att illustrera de här resultaten på grävplanen. Exempelvis kan analysens
värden mot X-axeln skrivas in i tabellen med Thiessenpolygoner. Områden med höga xvärden (rött) har då mycket skärvsten, och områden med negativa x-värden har mycket flinta
och ben (mörkgrönt):
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Repetition och steg för steg anvisningar i Mapinfo. (Här 7.0)
Öppna och bearbeta en rutnätsfil (mig)
1. Öppna rutnätsfilen:

2. Ändra tematisk karta:

3. Ändra format, d.v.s. utseendet:
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4. Skapa en 3D karta som kan vridas och vändas. Använd mus och vänsterknapp på 3D
kartan.

IDW-interpolering
1. Öppna tabell och skapa tematisk karta, välj Rutnät standard:

2. Välj Rutnät standard

3. Välj tabell, kolumn med värden m.m. Om bara ett urval av tabellens ska interpoleras, läggs
först urvalet som ett skikt i lagerhanteraren.
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4. Gå till inställningar

5. Ställ in interpolerings parametrar

6. Ställ in brytpunkter och färgskalor i Format knappen (punkt4)
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TIN-interpolering
Öppna tabell och skapa tematisk karta som ovan fram till punk 4.
1. Välj TIN. Gör eventuellt ett urval först, och lägg i lagerhanteraren.

2. Välj i inställningar rutornas (cellernas) storlek (påverkar upplösningen) och längsta avstånd
mellan närliggande punkter.
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3. Välj i format lämpliga färger och brytpunkter. De kan ändras efterhand.

Hot-spot med avrundningsmetoden
1. Öppna en tabell (kopia med x och y värden). Välj Tabell/Uppdatera kolumn
2. Välj hur mycket x och y värdena ska avrundas, vilket avgör upplösningen på rutnätet.
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3. Gör tabellen redigerbar i lagerhanteraren.

4. Markera alla objekt och radera dem med Rediger/Ta endast bort kartobjekt
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5. Spara en kopia av tabellen och återställ den när den stängs. Skapa nya punkter med kopian
av tabellen med Tabell/Skapa punkter…Eventuellt bör koordinaterna flyttas till mitten av
cellerna med Tabell/Uppdatera kolumn. Koordinaterna adderas exempelvis med 1,5 om de
avrundats till jämna 3 meter.

6. Gör en IDW-interpolering som ovan, men välj Antal längst ner i inställningarna.

Hot-spot med Fuzzy-metoden
1. Öppna tabell med punkter som ska buffras med en viss radie, t.ex. anläggningar av viss
sort. Gör tabellen redigerbar. Öppna Objekt/Buffert.

2. Gå vidare (förbi aggregerings inställningar, tryck OK) Buffertområden läggs i slutet av
tabellen och är markerade.
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3. Invertera markeringarna (Urval/Invertera markering) så att punkterna markeras i stället för
buffertområdena. Lägg markerade punkter som nytt lager (Query) i lagerhanteraren.
4. Öppna Tabell/Uppdatera kolumn och fyll i frågorna så att sammanfallande punkter och
buffertområden räknas enligt följande:

5. Öppna Karta/Skapa tematisk karta/Intervall och välj tabell samt kolumnen (Fält) där
räkneresultaten samlats.

6. Ställ in färger och brytpunkter för punktsymbolerna.

Hot-spot med CrimeStat (Kernel density och K-means cluster)
1. Öppna tabell med x och y värden och exportera en kopia i .dbf format.
2. Installera CrimeStatIII (finns på www.nedlivene.com ) och starta programmet. Välj dbffilen som just exporterats och specificera var x och y värdena finns:
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Specificera även koordinatsystem och måttenhet som gäller.
3. Tryck på fliken Reference file och skriv in max-min värden på koordinater för området som
ska analyseras. För att se koordinaterna så ställ in Mapinfos inforuta längst ner till vänster på
Pekarens läge. Mapinfos fönster är alltjämt aktivt och pekaren visar koordinatvärdena på
kartan.

Ange också hur stora rutnätsceller som önskas (avgör upplösningen).

29

4. Tryck på flikarna Spatial Description och Hot-Spot analysisII för att beställa K-means
clustering. Specificera hur många cluster som ska skapas samt var resultaten ska sparas och i
vilket format (SHP).

5. Tryck på flikarna Spatial modelling och Interpolation för att beställa Kernel density
estimate Spara resultatet som SHP-fil även här.

6. Tryck på Compute och beräkningarna utförs. Stäng sedan CrimeStat.
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7. Öppna Mapinfos verktyg Universal translator och konvertera de två SHP-filerna som
CrimeStat skapat till Mapinfos TAB-format.

8. Öppna de konverterade filerna varvid rutnät (Kernel density) och ringar (K-means cluster)
ritas på kartan. Precisera hur brytpunkterna i rutnätet ska färgas med Karta/Skapa tematisk
karta/Intervall.

Modifiera även färgerna för ringarna (K-means clusters, här i gult) och andra attribut, såsom
fyndpunkter och anläggningskonturer, i lagerhanteraren.
Hot-polygon metoden
1. Öppna en tabell och gör eventuellt ett urval, exempelvis skifferfynd. Lägg till urvalet i
lagerhanteraren och gör lagret redigerbart
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2. Öppna Routeware Toolbox/Voronoi och specificera vilken tabell som ska trianguleras. Välj
Triangulation-region. Vilken kolumn som identifierar Z spelar mindre roll här. Det ska
egentligen vara ett identitetsnummer.

3. Eventuellt meddelas att några punkter sammanfaller och en lista på vilka det är presenteras.
Flytta i så fall isär sammanfallande punkter något på planen med pilmarkören. Är det många
punkter kan det eventuellt vara nödvändigt att sprida punkterna med verktyget Sprida punkter.
Själv har jag inte lyckats få verktyget att fungera.
4. Ett nytt lager med trianglar skapas som visas i nytt kartfönster. Uppdatera en av
kolumnerna med värdet Perimeter(obj, "m")/3 vilket innebär att triangelns omkrets delat med
3 skrivs in i meter. Det motsvarar medelavståndet mellan triangelns hörn, och följaktligen
punkternas inbördes medelavstånd.

5. Färglägg trianglarna med Tabell/Skapa tematisk karta/Intervall med lämpliga färger och
brytpunkter, med utgångspunkt från medelavståndet som just skrivits in. Lägg till de lager
som ska visas ovanpå triangellagret.
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Skapa tabell för analys av fyndsamband, buffertmetoden
1. Öppna tabell med anläggningar eller andra attribut som ska relateras till deras närliggande
fynd.
2. Gör tabellen skrivbar i lagerhanteraren och välj de objekt som ska få en buffert via
Objekt/Buffert. Skriv in lämplig buffertradie (värde) samt övriga specifikationer enligt
följande:

3. Fortsätt förbi aggregerings frågorna (tryck OK) varvid buffertområden läggs till tabellens
sista rader. De är nu markerade. Gör markeringen omvänd genom Urval/Invertera
markeringen och tryck på delete. Nu är endast buffertområdena kvar i tabellen. Spara en
kopia och stäng/återställ.
4. Öppna kopian (bufferttabellen). Ändra tabellens struktur via
Tabell/underhåll/Tabellstruktur…Lägg till kolumner som ska ingå i bufferttabellen, d.v.s. de
fyndkategorier som ska räknas.
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5. Öppna tabeller med x och y koordinater som ska länkas till bufferttabellen, exempelvis
fyndlistan. Välj ut en grupp som ska föras över till bufferttabellen.

6. Använd Tabell/Uppdatera kolumn för att räkna antal punkter från urvalet (här skiffer) som
sammanfaller med buffertområden. Resultaten skrivs i bufferttabellen.

7. Upprepa proceduren från punkt 5 för varje fyndkategori.
Skapa tabell för analys av fyndsamband, Thiessen metoden
1. Öppna tabell med exempelvis anläggningar som ska avgränsas med Thiessenpolygoner.
2. Lägg eventuellt till två punkter i ytterkanterna med ritverktyget så att polygonerna täcker in
hela det område som ska analyseras. Tabellen måste då vara redigerbar.
3. Öppna Verktyg/Rout Ware toolbox/Voronoi, välj tabell, och sedan Voronoi-Thiessen
region. En ny fil (lager som heter Voronoi-region) med polygoner skapas. Gör filen
redigerbar och ta eventuellt bort de extra polygoner som lagts till för att utöka området.
4. Utöka polygontabellen med nya kolumner via Tabell/Underhåll/Tabellstruktur. Lägg till
kolumner som ska ingå, d.v.s. de fyndkategorier som ska räknas.
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5. Öppna tabeller med x och y koordinater som ska länkas till polygontabellen, exempelvis
fyndlistan. Välj ut en grupp som ska föras över till polygontabellen.

6. Använd Tabell/Uppdatera kolumn för att räkna antal punkter från urvalet (här skiffer) som
sammanfaller med polygonerna. Resultaten skrivs i polygontabellen.

7. Upprepa proceduren från punkt 5 för varje fyndkategori.
Visa samband med cirkeldiagram
1. Öppna tabell med områden och tillhörande fynd, exempelvis en tabell som skapats när fynd
förts till Thiessenpolygoner. Vilken tabell som helst duger där områden ligger i rader och
variablerna ligger i kolumner.
2. Beräkna summorna för varje kolumn med Urval/Beräkna statistik. Anteckna summan med
vanlig penna på ett papper (Alternativt kan beräkningen göras via en SQL-beräkning, varvid
en ny tabell med summorna erhålls, men proceduren är inte särskilt tidsbesparande).
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3. Vikta värdena med Tabell/Uppdatera kolumn. Dividera varje kolumn med sin respektive
summa.

4. Öppna Karta/Skapa tematisk karta/Cirklar och lägg till de kolumner vars värden ska
illustreras i cirkeldiagrammen.

5. Justera eventuellt cirklarnas storlek, färger m.m. i Format. Det kan göras efterhand via
Karta/Ändra tematisk karta. Cirkeldiagrammen kan sedan läggas ovanpå lämpligt underlag
såsom andra tematiska kartor eller anläggningsplaner.
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Analysera samband med statistik
1. Spara kopia av tabell som ska analyseras i DBF-format. Flera variabler (kolumner) måste
finnas och de måste vara numeriska, som t.ex. fyndtabell som kopplats till Thiessenpolygoner.
2. Installera CAPCA som kan hämtas på www.archaeoinfo.dk. Installationsanvisningar och
andra anvisningar medföljer.
3. Öppna Excell och DBF-tabellen. I Excells verktyg finns CAPCA tillgängligt efter att det
hämtats med Tillägg.

4. Öppna CAPCA och fyll i vilka celler som ska analyseras, m.m.

5. Välj statistisk metod (här CA) och tryck på Run CA
6. Resultaten skrivs in i ett nytt kalkylblad. Tryck på Go to diagrams.
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7. Fyll i de diagram som önskas och tryck på Make diagrams.

Resultaten finns nu samlade i olika kalkylblad som kan nås via flikarna längst ner.
8. (överkurs) Om resultaten ska visas på plan eller karta så måste de åter till Mapinfo.
Markera i Excells blad över resultaten Object Coordinates och flytta över (kopiera – klistra
in) till nytt kalkylblad, samt spara (det går bra att spara som Excell fil - XLS)

9. Öppna Excell filen i Mapinfo och en tabell skapas.
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10. För över värdena till den första tabellen med Tabell/Uppdatera kolumn och koppla ihop
dem via id-kolumnen ( i det här fallet anläggningsnummer).

11. Skapa tematiska kartor utifrån de nya kolumnerna som erhållits av
korrespondensanalysen. Vad kolumnerna representerar för fyndkombinationer framgår av
diagrammen i Excell.
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