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Sammanfattning 

 

Detta projekt undersöker vilken mätavvikelse man kan få av punktmoln från Unmanned 

Aircraft System (UAS)-insamlade bilder i jämförelse med terrester laserskanning. Skillnaden i 

noggrannhet mellan manuell identifiering och automatisk identifiering av markstödpunkter 

undersöks också. Arbetet undersöker även vad som krävs för att framställa 3D-modeller 

lämpliga för 3D-utskrift utifrån UAS-fotogrammetri. Projektet är en förstudie för 

dokumentation av Hälsingegårdar. UAS är en teknik som har blivit mer och mer populär 

under senaste år då det har blivit tillgänglig för allmänheten efter att tidigare enbart har 

används för militärt bruk. UAS består av en mindre flygfarkost, en sensor, ett 

tröghetsnavigationssystem (Inertial Navigation System, INS), en Global Positioning System 

(GPS)-mottagare, en radiolänk och en styrdator. 3D-modeller skapade från UAS insamling 

kan i sin tur användas för deformationsundersökningar, ombyggnadsprojekt eller friforms-

framställning, även kallat 3D-utskrift. Studieområdet för detta projekt består av en byggnad 

vid Högskolan i Gävle. UAS som användes var en AscTec Falcon 8 oktokoper utrustad med 

Global Navigation Satellite System (GNSS) och en digitalkamera. Två flygningar utfördes, 

första flygningen tog lodbilder från höjden 75 m, andra flygningen tog snedbilder i 

höjdintervallet 10-15 m. Bilderna processades i programmet Agisoft PhotoScan inför 

skapande av ett tätt punktmoln. Jämförelsen mellan automatisk och manuell identifiering av 

markstödpunkter gjordes i PhotoScan med två olika sorters markstödpunkter, kodade A4 

papper och traditionella 40 x 40 cm pappskivor. Byggnaden skannades också in med en 

LeicaScanStation C10 och punktmolnen fördes samman till ett gemensamt punktmoln i 

programmet Leica Cyclone. Punktmolnen, från UAS-bilderna och från laserskanningen, 

jämnfördes i form av stickprov i programmet CloudCompare. Fyra digitala 3D-modeller 

skapades, två utifrån sned- och lodbildernas punktmoln och två utifrån en kobination av 

lodbildernas och laserskanningens punktmoln. Första modellen skapades i PhotoScan som en 

Modelling Enviroment for Software and Hardware (MESH). Andra modellen var även den en 

MESH skapad i CloudCompare. Tredje modellen skapades av en kombination av lodbildernas 

och laserskanningens punktmoln i Cyclone genom att använda polyface-MESH. Fjärde 

modellen skapades i AutoCAD som solida objekt genom att använda modellen från Cyclone 

som referens. Utifrån stickproven i CloudCompare kan det konstateras att matta ytor med 

mörka färger eller ytor som ligger i skugga, avviker mer i avstånd från 

laserskanningspunktmolnet. Vid automatisk identifiering av kodade markstödpunkter från 
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PhotoScan kunde programmet inte hitta några punkter automatiskt. Programmet hade inga 

problem med att hitta de traditionella 40 x 40 cm markstödpunkterna vid en automatisk 

identifiering. Utifrån resultaten från beräkningen av mätosäkerhet för 40 x 40 cm 

markstödpunkterna kan det konstateras att automatisk identifiering är noggrannare än 

manuell, vilket också har påståtts i manualen för PhotoScan. Däremot är skillnaden obetydlig 

och vid val av metod kommer automatisk identifiering vara fördelaktigt tidsmässigt. För att få 

en modell så skalenlig och detaljrik som möjlig så är det att föredra att använda en 

kombination av laserskanning och punktmoln från lodbilder, tills tekniken för att utvinna 

punkmoln från snedbilder har utvecklats mer. 

 

Nyckelord: Friformsframställning, GNSS, Laserskanning, Nätverks-RTK, UAS. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Unmanned Aircraft System (UAS) erbjuder en teknik för bl.a. framställning av 

tredimensionella (3D)-modeller som har blivit mer och mer populär under senare tid. Den 

viktigaste komponenten i ett UAS är själva flygfarkosten (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), 

även populärt kallad för ”drönare”. UAV har en s.k. sensor ombord, i det här arbetet är det en 

traditionell digitalkamera. Vidare består systemet av en Global Navigation Satellite System 

(GNSS)-mottagare ombord på UAV, inte sällan kompletterad med ett tröghets-

navigeringssystem (Inertial Navigation System, INS). Kontrollen av UAV sker via radiolänk 
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och en styrdator opererad av en för flygningen ansvarig pilot. Om sensorn ombord är en 

digitalkamera, krävs också ett kraftfullt bildbehandlingsprogram för att få oftast önskade 

produkter, ortofoto eller 3D-modell via UAV-fotogrammetri. Inmätning med UAS har flera 

användningsområden som t.ex. 3D-dokumentation och kartläggning av arkeologiska och 

kulturella fynd. 3D-modeller skapade från UASinsamling kan i sin tur användas för 

deformationsundersökningar, ombyggnadsprojekt eller 3D-utskrift även kallat friforms-

framställning (Remondino, Barazzetti, Nex, Scaioni & Sarazzi 2011). 3D-utskrift är en teknik 

som har funnits länge men på senare år har blivit lättillgänglig och billigare för allmänheten. 

Tekniken bygger på att skapa fysiska 3D-modeller av delar skapade i Computer-Aided Design 

(CAD)-program. Främsta metoderna inom 3D-utskrift är Fused Deposition Modelling (FDM) 

och Selective Laser Sintering (SLS) (Pham & Gault 1998). Samhällsintresset för digitala 3D-

modeller av byggnader är stort och denna studie vill belysa användningen av 3D-utskrift för 

att skriva ut 3D-modeller till fysiska objekt. Tekniken t.ex. kan användas för att spara och visa 

för eftervärlden kulturellt och historiskt viktiga byggnader som riskerar att försvinna.  

 

1.2 Syfte 

 

I detta projekt undersöktes skillnader (mätavvikelser) mellan punktmoln från UAV-

fotogrammetri och från terrester laserskanning. Projektet kommer undersöka skillnaden i 

noggrannhet mellan manuell identifiering eller automatisk identifiering av markstödpunkter 

(flygsignaler). Arbetet undersöker även vad som krävs för att framställa 3D-modeller 

lämpliga för 3D-utskrift utifrån UAV-fotogrammetri. Projektet kan också ses som en förstudie 

för dokumentation av gamla byggnader, som t.ex. Hälsingegårdar. 

Frågeställningar: 

 

 Är UAS en lämplig insamlingsmetod för 3D-modellering och 3D-utskrift? 

 Är det någon skillnad i noggrannhet mellan automatisk och manuell identifiering 

av markstödpunkter? 

 Kan PhotoScan automatiskt hitta kodade markstödpunkter från 75 meters 

flyghöjd? 
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1.3 Tidigare studier 

 

Gunnarsson och Pettersson (2013) gjorde en undersökning av stödpunkters inverkan på 

osäkerheten vid georeferering av bilder tagna med UAS. En flygning över ett stenbrott i 

Mårtanberg, Dalarna, gjordes med en Cinestar 8 ARF oktocopter utrustad med en Sony NEX-

5N digitalkamera. Trettiofem markstödpunkter användes inmätta med nätverks-RTK 

(Network Real Time Kinematic). Trettiotvå bilder med 80 % stråk- och 50 % sido- 

övertäckning togs över området på 5 ha från flyghöjden 130 m. För georefereringen av den 

Triangular Irregular Network (TIN)-modell som skapades av punktmolnet från bilderna, 

delades stödpunkter upp i nio olika konfigurationer. Konfigurationerna innehöll olika antal 

stödpunkter och geometri, för att testa hur stödpunkterna påverkar osäkerheten. Lägsta 

osäkerhet som erhölls i plan blev 65 mm och då användes 17 stödpunkter. Lägsta osäkerheten 

i höjd blev 29 mm vilket erhölls från 4 stödpunkter jämnt utplacerade i hörnen av området. 

Författarna kom fram till att användningen av fyra eller fler stödpunkter rekommenderas, 

placerade med en god geometri över området. Används fler än fem stödpunkter med god 

geometri ses inga signifikanta förbättringar. Författarna konstaterar att placeringen av 

stödpunkter har störst inverkan på osäkerheten, detta påvisades då osäkerheter blev allt större 

hos kontrollpunkterna ju längre bort de låg från stödpunkter som användes för georeferering. I 

studien av Moussa Ouédraogo, Degré, Debouche, Lisein (2014) undersöks lämpligheten med 

att använda antingen Terrester laserskanning (TLS) eller UAS som insamlingsmetod för att 

skapa en högupplöst digital höjdmodell av ett jordbruksområde. En Leica GNSS1200 

användes för att lägesbestämma laserskanningsuppställningar på området med hjälp av 

nätverks-RTK. Skanningen gjordes med en Trimble Gx laserskanner från 14 

stationsuppställningar. Beroende av väder och jordbrukarnas verksamhet kunde en skörd från 

samma åker ta flera dagar eller veckor. Detta ledde till att individuella skanningar fick göras 

varje gång ett nytt område på åkern skördades för att säkerhetsställa att marknivån avbildades. 

UAS-inmätningen av området gjordes med flygplanet Gatewing X100 utrustad med GNSS, 

INS och en Ricoh GR Digital III kamera. Totalt 760 bilder togs med 80 % stråk- och sido- 

övertäckning. Tio stycken markstödpunkter lades manuellt ut och användes för georeferering 

av bilderna. Den digital höjdmodell som skapades av laserskanningen och den digitala 

höjdmodellen från UAS-inmätningen jämfördes med 1098 stycken markstödpunkter som 

mätts in med en Leica GNSS1200 som loggade statiskt positionsdata. Mark-stödpunkterna 

utgjorde ett rutnät med ca 10 m mellan punkterna. För att jämföra noggrannheten mellan en 
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digital höjdmodell från UAS-insamlingen och en digital höjdmodell från laserskanning 

beräknades ett flertal jämnförbara parametrar ut som RMS värde, medelvärde och 

standardavvikelse. Författarna kom fram till att en digital höjdmodell skapat från 

laserskanning var noggrannast med ett RMS värde på 0.045 m.  Höjdmodellen från UAS gav 

RMS värden på 0.090 m (i programvaran MicMac) och 0.139 m (i programvaran PhotoScan). 

Vidare misslyckades en digital höjdmodell från laserskanningen att rekonstruera enskilda åsar 

och fåror i jordbruksmarken. I ett arbete av Xu, Wu, Shen, Li, Wang och Wang (2014) 

skannades Liao Family Temple, Kina, in med en Riegl VZ-4000 TLS och fotograferade med 

en Canon 50D för texturering. Flygfotografering gjordes med en Canon DSLR digitalkamera 

monterad på en BNU D8-1 UAS oktocopter. 16 stödpunkter placerade runt templet mättes 

med GNSS-RTK för relativ positionering. Två grupper av punktmoln från UAV-bilder och 

laserskanning registrerades ihop och gav en komplett 3D-modell av byggnaden. Författarna 

anser att en UAS-flygfotografering är en flexibel teknik som producerar ett texturerat 

punktmoln med något ojämn objektupplösning, medan en kombination av laserskanning och 

UAS-fotografering drar full nytta av både modellnoggrannhet och täckning. Likt Xu et al. 

(2014) gjordes en 3D modell av St. Nicholas Katedral i Greifwald, Tyskland, av Nauman & 

Grenzdörffer (2016). Lägre våningar skannades in med en TLS, en Photon 120 från FARO. 

Sedan fotograferades kyrkan med en Olympus PEN-E P2 12MP digitalkamera monterad på 

ett MD4-1000 flygplan. Författarna anser att kombinationen av laserskanning och UAS-

fotografering är en mycket logisk och kostnadseffektiv metod för dokumentation av 

byggnader, då metoderna kompenserar för varandras svagheter och resultatet blir ett mycket 

högupplöst punktmoln. I ett annat arbete av Roca, Lagüela, Díaz-Vilariño, Armesto & Arias 

(2013) gjordes en flygning i Vigo, Spanien, med en multikopter Okto XL. Frakosten var 

utrustad med en inmatningsenhet för rörelseavkänning (Microsoft Kinect sensor), 3 axliga 

accelerometrar och gyroskop. Fasaden av en byggnad fotograferades in med Red, Green, Blue 

and Depth (RGB-D)-bilder som framför allt innehåller djup, för att sedan framställa 

punktmoln av fasaden med hjälp av olika algoritmer. Flygfarkosten flögs med ett avstånd på 

3-4 m från byggnaden med en lägre hastighet (2 m/s) för att behålla ett konstant avstånd och 

motverka fel som kan uppstå med sensorn vid inmätning. Kinect sensorn projicerar ett raster 

över ytan som fotograferades, vilket visar formen av objektet. Bilderna togs med en 

övertäckning på 90-95 %, olika algoritmer användes för att minska brus, identifiera ytor och 

detaljer, eller generera ett punktmoln som bäst representerade fasadens olika egenskaper. 

UAS-punktmolnet över fasaden jämfördes mot ett punktmoln inskannat med TLS, en Riegl 

LMS Z-390i. Författarna anser att en Kinect sensor har problem med allt för mycket 
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bakgrundsljus t.ex. direkt solsken, samt blanka ytor, som t.rx. glas. Slutsatsen enligt 

författarna är att UAS-fotografering med Kinect sensor lämpar sig främst som ett komplement 

till TLS-mätningar (Roca et al. 2013). I en annan studie där en digital 3D-modell av tre olika 

dagbrott lokaliserade sydväst från Kunming i Yunnan provinsen i Kina skapades (Tong, Liu, 

Chen, Liu, Li, Liu, Liu, Xie, Jin och Hong 2015). Det projektet visar även det en kombination 

av laserskanning och fotogrammetri, med användning av UAS till insamling av bilder över 

området. Flygfarkosten som användes var en ISAR-II utrustad med en Single Light Reflex 

digitalkamera av modellen Canon EOS 5D Mark II, som totalt tog 1688 bilder från de olika 

områdena. 

Laserskannern som användes var en Leica HDS8800 för att skapa punktmoln av lutningarna i 

dagbrotten. Nittiosju stödpunkter användes för projektet och mättes in med både RTK, GNSS 

och Totalstation. Blockutjämning användes till tre olika scenarior i georefereingen av UAS-

bilderna; Scenario 1 – användes UAS-bilderna med stöd INS. Scenario 2 – med stöd av INS 

och markstödpunkter inmätta med GNSS. Scenario 3 – med stöd av INS, markstödpunkter 

inmätta med GNSS och punktmolnen från TLS. 

Reslutaten för Jianshan dagbrottet blev: 

I scenario 1 – RMS-värden på 3,91 m i X-led 1,76 m i Y-led och 8,51 m i Z-led. 

I scenario 2 – 0,14 m i X-led, 0,09 m i Y-led, 0,64 m i Z-led. 

I scenario 3 – 0,13 m i X-led, 0,09 m i Y-led, 0,62 m i Z-led. 

Detta påvisar potentialen i att använda 3D-punktmoln från TLS som stödpunkter, för 

förbättring av noggrannheten i georeferering av UAS-bilder. Författarna anser att 

kombinationen av UAS-bilder och laserskanning kan producera detaljerad information med 

hög noggrannhet, men att det då är viktigt att använda stödpunkter eftersom det kan vara svårt 

att matcha naturliga objekt (Tong et. al. 2015).   

 

2 Metod och material 
 

I denna studie har följande utrustning och program använts: 

UAS: Astec Falcon 8, SONY Alfa 7R 

TLS: Leica ScanStation C10 

3D-skrivare: Stratasys 1200es 

GNSS: Leica GS14 

Programvaror: Leica Cyclone, Agisoft PhotoScan, Leica Geo Office, CloudCompare och 

Autodesk AutoCAD 2015. 
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2.1 Flygningar  
 

Två flygningar över en byggnad vid Högskolan i Gävle utfördes av Metria den 11 april 2016, 

med en Falcon 8 AscTec oktocopter (tabell 1). En oktokopter är en helikopterliknande 

flygfarkost utrustad med åtta rotorblad (figur 1). Oktokoptern var utrustad med en Sony Alfa 

7R digitalkamera (tabell 2) och en GNSS-mottagare som gav positioner i referenssystemet 

WGS 84, senare kunde bildernas koordinater transformeras med hjälp av kontrollpunkterna. 

Området, inklusive hus 45, som fotograferades är ca 0.5 ha stort och beläget i västra delen av 

Högskolan i Gävle campus. Första flygningen planerades i ett dataprogram och gjordes 

automatiskt med hjälp av en förbestämd rutt på flyghöjden 75 m. Lodräta bilder togs över 

området. Den andra flygningen med snedbilder fokuserade på byggnaden (hus 45) och 

genomfördes manuellt från en höjd på ca 10–15 m. Bilderna från den andra flygningen fick 

ingen positionsdata och övertäckningen varierade påtagligt i jämförelse med lodbilderna. På 

grund av detta behövde snedbilderna kompletteras med bilder tagna från marken, med en 

Nikon DX digitalkamera den 28 april. Bilderna från flygningarna var 7360 pixlar breda och 

4912 pixlar höga och hade en storlek på 8.5–16.9 Megabyte (Mb) och var komprimerade i 

.JPEG format. Tretiosex kompletterande bilder, tagna från marken, var 4928 pixlar breda och 

3264 pixlar höga. 

 

 

Tabell 1 Specifikationer för UAS. 

Fabrikat AscTec Falcon 8 

Rotorblad 8 stycken 

Flygtid 12–22 min 

Batterier LiPo 6250 mAh 

Vikt 2.3 kg 
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Figur 1 Oktokoptern AscTec Falcon 8 med tillhörande styrdator och en Sony Alfa 7R digitalkamera. 

 

Tabell 2 Specifikationer för Sony Alfa 7R digitalkamera. 

Upplösning 36.8 MP 

Sensorstorlek 35.9 x 24 mm 

Brännvidd 35 mm 

Bildstorlek 7360 x 4912 MP 

Vikt 0.465 kg 

 

 

2.2 Terrester laserskanning 
 

TLS-mätningarna utfördes den 12 April 2016, med en Leica ScanStation C10 (tabell 3). Nio 

uppställningar användes, fem över de markstödpunkter som även användes för UAS-

mätningen och fyra som enbart användes för laserskanning (figur 2). Första uppställningen 

gjordes över punkt V2 och skannade in, tillsammans med byggnaden, HDS-signalen (sfären) 

över markstödpunkten V8 och punkt 102. Vid nästa station över punkt 102, skannades HDS-

signalen över V2 och 103 in. På så vis fortsatte inskanningen av byggnaden (figurerna 3 och 

4). Punkttätheten valdes till 0.005–0.007 m. 
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Tabell 3 Specifikationer för Leica ScanStation C10. 

Typ Pulsmätning 

Färg Grön, våglängd 532 nm 

Laserklass 3R 

Distans Min 0.1 m, max 300 m 

Avsökningshastighet Upp till 50 000 punkter/s 

Synfält, Field-of-View (FOV) 360° horisontellt, 270° vertikalt 

 

 

 

Figur 2 Placering av uppställningar för laserskanning. 
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Figur 3 Leica ScanStation C10 över uppställningspunkt 102.       Figur 4 HDS-signal över markstödpunkt V2.    

     

2.3 Placering och inmätning av markstödpunkter 
 

Markstödpunkterna och de fyra extra uppställningarna för laserskannern mättes in i SWEREF 

99 1630 med en Leica GS14 GNSS med hjälp av nätverks-RTK. För att undvika systematiska 

avvikelser, beräknades koordinater som medelvärdet av två mätningar med 45 minuters 

mellanrum (Odolinski 2010). Under varje mätning loggades positionen en gång/sekund under 

en minut enligt rekommendationer från Mårtensson, Reshetyuk & Jivall (2012). 

Markstödpunkterna bestod av papplattor av storleken 40 x 40 cm som placerades jämnt ut 

över området, totalt nio stycken (figur 5). Gunnarsson & Pettersson (2013) gav riktlinjer för 

markstödpunkternas placering. Markstödpunkter placerades ut i varje hörn samt fyra extra 

runt byggnaden och en ungefär i mitten av studieområdet. Fem extra markstödpunkter, 1–5, 

var utskrivna på A4 papper från programmet Agisoft PhotoScan och användes i detta arbete 

för att testa om programmet automatiskt kunde identifiera markstödpunkterna vid 

georeferering av bilderna (figur 6). Se figur 7 för placering av alla markstödpunkter i 

studieområdet. Programmet Leica Geo Office (LGO) som är ett beräkningsprogram, användes 

för att beräkna medelvärde och standardavvikelse av markstödpunkterna (formler 1 och 2). 
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Från LGO exporterades koordinaterna till textfiler som användes till georeferering av bilder 

och laserskanningspunktmoln.  

Formel för medelvärde av storheten 𝑙 vid n stycken upprepade mätningar lyder: 

 

𝑙 ̅ =
1

𝑛
∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1       (1) 

 

I GUM används den traditionella standardavvikelsen som skattning på osäkerhet, men 

benämns som standardosäkerhet. Standardosäkerhet i en enskild mätning lyder: 

 

𝑢(𝑙) = √
1

(𝑛−1)
∑ (𝑙 ̅ − 𝑙𝑖)2
𝑛
𝑖=1     (2) 

 

Formeln för det kvadratiska medelvärdet (RMS) av storheten 𝑙 vid n stycken upprepade 

mätningar lyder: 

 

𝑅𝑀𝑆 = √𝑙1
2+𝑙2

2+...+𝑙𝑛
2

𝑛
     (3) 

 

Formeln har använts för att beräkna genomsnittliga avvikelser (RMS) i 2D och 3D i tabellerna 

i bilaga 2. 

 

 

 

 



 

16 

 

                 

Figur 5 traditionell 40 x 40 cm markstödpunkt. Figur 6 Kodad markstödpunkt på A4 papper 

utskriven från PhotoScan. 

                    

 

 

Figur 7 Placering av markstödpunkter i studieområdet. 
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2.4 Bearbetning av flygbilder 
 

Lodbilderna från första flygningen lästes in i programvaran PhotoScan som är en fristående 

programvara som utför fotobearbetning av digitala bilder och genererar 3D-rumslig data. 

Preliminära positioner av kamerorna beräknades genom att programmet letar efter och 

matchar gemensamma punkter i bilderna. Programmet hittar kamerans position för varje bild 

och förfinar kamerakalibreringsparametrarna, vilket resulterar i ett glest punktmoln över 

området. Textfilen med varje markstödpunkts koordinater importerades till programmet för att 

georeferera bilderna. I detta skede konverterades även lodbildernas koordinater från det 

inmätta systemet från flygningen, WGS 84, till markstödpunkternas koordinatsystem, 

SWEREF 99 1630. Tre olika identifikationer av markstödpunkter gjordes för att undersöka 

hur noggrann en automatisk identifiering av markstödpunkter är i jämförelse mot en manuell 

identifiering. Enligt PhotoScans manual ska automatisk identifiering vara noggrannare än 

manuell, detta testades genom att skriva ut PhotoScans egna markstödpunkter som är kodade 

och en automatisk identifiering utfördes. Automatisk identifiering av kodade markstödpunkter 

utfördes i fem olika scenarier (tabell 4). I manuell identifikation genomsöks varje bild och en 

markör skapas för varje 40 x 40 cm markstödpunkt. Även för de traditionella 40 x 40 cm 

markstödpunkterna gjordes en automatisk identifikation men med manuell finjustering.  

 

Tabell 4 Scenarier för den automatiska identifikationen av kodade markstödpunkter i PhotoScan. 

Scenario Förhållande   

1 Sökning med beräknade kamerapositioner 

2 Sökning med beräknade kamerapositioner och manuell identifiering av 

markstödpunkt i en bild vardera 

3 Sökning med beräknade kamerapositioner och manuell identifiering av 

markstödpunkter i tre bilder vardera 

4 Sökning med beräknade kamerapositioner och manuell identifiering av 

markstödpunkterna i en bild vardera, med koordinater från textfil. 

5 Sökning med beräknade kamerapositioner och manuell identifiering av 

markstödpunkterna i tre bilder vardera, med koordinater från textfil. 

 

Resultatet av automatisk identifiering jämfördes mot manuell identifiering i form av 

avvikelser från punkternas koordinater, där textfilen med GNSS-inmätta markstödpunkter 

anses ha sanna koordinater. När en godkänd positionering av kamerorna hade uppnåtts 
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skapades ett tätt punktmoln över byggnaden, Punktmoln A (figur 8). Snedbilderna lades in i 

samma grupp som lodbilderna för att lättare kunna hitta rätt positioner för dessa. På grund av 

att snedbilderna inte fått några koordinater ifrån flygningen samt att bilderna innehöll 

varierande övertäckning, behövdes kompletterande bilder från markplan läggas till. Nittio 

naturliga stödpunkter placerades på byggnaden i Photoscan för att kompencera för den dåliga 

överteckningen och för att kunna positionera kamerorna (figur 9). När en godkänd 

positionering av kamerorna hade uppnåtts skapades ett tätt punktmoln av byggnaden, från 

både lod- och snedbilder, punktmoln B (figur 10).   

 

 

Figur 8 Punktmoln A, visat i Cyclone. 
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Figur 9 Naturliga stödpunkter placerade på byggnaden i PhotoScan 

 

Figur 10 Punktmoln B, från lod- och snedbilder i PhotoScan 

 

2.5 Bearbetning av punktmoln från terrester laserskanning 
 

Nio punktmoln från laserskannerns uppställningar, lades ihop i en registrering med hjälp av 

programmet Leica Cyclone. Det gemensamma punktmolnet georefererades genom att lägga 

till textfilen med markstödpunkterna och fyra laserskanningsuppställningar. Eftersom TLS är 

markbaserad så representerade det gemensamma punktmolnet enbart väggarna av byggnaden 



 

20 

 

och kommer i rapporten benämnas som punktmoln C (figur 11). Punktmolnet exporterades i 

filformatet ASCII .TXT för att användas i jämförelsen av punktmoln i CloudCompare. 

 

 

Figur 11 Gemensamt punktmoln från laserskanning i Cyclone 

2.6 Jämförelse av punktmoln 
 

Punktmoln B och C registrerades i CloudCompare, som är ett 3D-punkmolns 

bearbetningsprogram som även kan hantera Modelling Enviroment for Software and 

Hardware (MESH) och kalibrerade bilder. Registreringen gjordes inför jämnförelse mellan 

punktmoln med hjälp av Interactive Closest Point (ICP) som är en algoritm som minskar 

skillnaden mellan två punktmoln. Detta görs genom att välja ett punktmoln som referens, i 

detta fall punktmoln C, och ett punktmoln som källa, punktmoln B. Källan flyttas genom en 

kombination av transformation och rotation för att minimera distansen mellan 

punktmolnen.  För att beräkna avstånd mellan punktmoln använder CloudCompare, om ingen 

lokal modell väljs, Nearest Neighbour distansen. Nearest Neighbour är ett 

optimeringsproblem för att hitta närmaste eller mest liknande punkter. Jämförelsen mellan 

punktmolnen B och C gjordes i form av stickprov (figurerna 12-14).  
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Figur 12 Placering av stickprov 1-3 i CloudCompare .        Figur 13 placering av stickprov 4. 

           

 

Figur 14 Placering av stickprov 5-7. 

 

Punktmoln A, från enbart lodbilder, kombinerades i CloudCompare med punktmoln C, TLS-

mätningar, för att skapa ett punktmoln över hela byggnaden i reserv om resultatet från 

PhotoScan skulle vara bristande, punktmoln D (figur 15). 

 

 

Figur 15 Punktmoln D, kombination av laserskanningens och lodbildernas punktmoln. 
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2.7 Modellering av byggnaden 
 

Punktmoln B, från lodbilder och snedbilder, användes i PhotoScan för att skapa en Modelling 

Enviroment for Software and Hardware (MESH) av byggnaden. MESH är en 3D 

representation som består av punkter, linjer och triangelytor. En andra modell skapades i 

CloudCompare, från punktmoln B, som ett MESH. I Cyclone skapades en tredje modell 

utifrån punktmoln D, kombination av lodbilder och laserskanningspunktmoln, med hjälp av 

polyface-MESH, som är en MESH med sammankopplade ytor. Modellen från Cyclone 

exporterades i filformatet .DXF och användes som referens för skapande av en fjärde modell i 

programvaran Autodesk AutoCAD (tabell 5). 

 

Tabell 5 Program som används för skapande av 3D-modeller. 

Modell Program Data 

1 PhotoScan Punktmoln B, lod- och snedbilder 

2 CloudCompare Punktmoln B 

3 Cyclone Punktmoln D, punkmoln från enbart lodbilder i kombination 

med laserskanning 

4 AutoCAD Modell från Cyclone som referens 

 

 

2.8 3D-utskrift 
 

Högskolan i Gävles egna 3D-skrivare, en Stratasys 1200es (tabell 6) som använder FDM-

metoden att skriva ut i plast, användes för detta projekt. FDM-metoden skriver ut material på 

en plattform som rör sig i Z-led, från ett munstycke som rör sig i X- och Y-led. Munstycket 

har en inre uppvärmningsenhet som smälter materialet, exempelvis plast eller metall, som 

sedan “skrivs” ut på en plattform som reglerar temperaturen av materialet, detta gör att 

modellen inte deformeras pga. att den svalnat för fort eller för långsamt. När nästa lager skrivs 

ut smälter materialen samman med föregående lager och modellen byggs långsamt upp (Pham 

& Gault 1998). Modellen som användes för 3D-utskrift exporterades i filformatet .ITP till ett 

CAD-program och senare till .STL som läses in av 3D-skrivaren. 
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Tabell 6 Specifikationer för Starasys 1200es 3D-skrivare. 

Storlek 838 x 737 x 1143 mm 

Vikt 148 kg 

Modellmaterial ABSplus 

Stödmaterial Soluble 

Lagertjocklek 0.33 mm eller 0.254 mm 

Byggnadsstorlek 254 x 254 x 305 mm  

 

 

3 Resultat 
 

3.1 Beräkning av avvikelser av markstödpunkter 
 

Beräkningar av mätosäkerheter av markstödpunkterna, inmätta med GNSS, gjordes i 

programvaran Leica Geo Office. Största standardavvikelsen blev 0.018 m i plan och 0.012 m i 

höjd (bilaga 1).  

 

3.2 Beräkningar av avvikelser av markstödpunkterna i PhotoScan  
 

Vid den automatiska identifieringen av de kodade markstödpunkterna kunde inte programmet 

identifiera några av punkterna automatiskt i något av de olika scenarierna och gav därmed 

inget resultat för mätosäkerhet. Programmet hade inga problem med att hitta traditionella 40 x 

40 cm markstödpunkter vid en automatisk sökning, däremot identifierades enbart fem av totalt 

nio punkter. Vid den manuella identifikationen av 40 x 40 cm markstödpunkterna låg största 

avvikelsen på ca 0.054 m i plan och ca 0.393 m i höjd. Vid den automatiska Identifieringen av 

de traditionella 40 x 40 cm markstödpunkterna låg största avvikelsen på ca 0.054 m i plan och 

ca 0.387 m i höjd. 2D-avvikelsen gav 0.024 m för både automatisk och manuell identifiering. 

3D-avvikelsen gav 0.065 m för automatisk identifiering och 0.66 m för manuell identifiering 

(bilaga 2).   

 

Beräkning av mätosäkerhet i Cyclone gjordes för alla uppställningar vid georefereringen. På 

grund av en liten förflyttning av punkt V2 vid borttagning av en 40 x 40 cm markstödpunkt, 

användes inte punkten vid georeferering av punktmolnen. Georefereringen gav ett fel som 

högst på 0.007 m i plan och 0.016 m i höjd (bilaga 3). 
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3.3 Jämförelse av punktmoln 
 

Resultat för jämförelsen mellan punktmoln i CloudCompare av stickproven visas nedan 

(tabell 7). Det individuella resultatet för varje stickprov kan ses i bilaga 4. 

 

Tabell 7 Resultat från CloudCompare för jämförelse mellan punktmoln. 

Stickprov nr. Lokalisering Medelavvikelse (m) Standardavvikelse (m) 

1 Norra väggen, röd träpanel + 0.032 0.024 

2 Norra väggen, grå träpanel + 0.093 0.095 

3 Norra väggen, fönster + 0.037 0.053 

4 Norra väggen, brun träpanel + 0.026 0.027 

5 Östra väggen, grå betongdel + 0.068 0.032 

6 Östra väggen, grå träpanel, port 1 + 0.038 0.034 

7 Östra väggen, svart plåt + 0.050 0.034 

  

 

3.4 Modellering av byggnaden 
 

Modell 1 som gjordes i PhotoScan med punktmoln från lod- och snedbilder resulterade i en 

”grumlig” MESH (figur 16). 

 

 

Figur 16 MESH av byggnaden från PhotoScan, modell 1. 
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Modell 2 som gjordes i CloudCompare blev även den en ”grumlig” MESH av byggnaden 

(figur 17). 

 

 

Figur 17 MESH av byggnaden från CloudCompare, modell 2. 

 

Modell 3 gjordes i Cyclone med enbart lodbildernas punktmoln i kombination med 

laserskanningens punkmoln som grunddata, modellen är gjord som polyface-MESH (figur 

18). 

 

 

Figur 18 Modell 3 av byggnaden gjord i Cyclone. 

 

Modell 4 gjordes i AutoCAD med modell 3 som referens och använder sig av solida objekt 

(figur 19). 



 

26 

 

 

 

Figur 19 Modell 4 av byggnaden gjord i AutoCAD. 

 

3.5 3D-utskrift 
 

Nedan visas den utskrivna modellen av hus 45, med modell 4 från AutoCAD som grunddata 

(figur 20). 

 

 

Figur 20 Utskriven i plast, modell 4. 
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4. Diskussion 
 

Beräkningen av mätosäkerheter från LGO visar på god osäkerhet i plan och höjd. Från 

resultaten av beräkningen av mätosäkerhet för 40 x 40 cm markstödpunkterna kan det 

konstateras att automatisk identifiering är noggrannare än manuell som också har påståtts av 

manualen för PhotoScan. Däremot är skillnaden obetydlig och vid val av metod kommer 

automatisk identifiering vara mest fördelaktigt tidsmässigt. Vid automatisk identifiering av 

kodade markstödpunkter kunde inte PhotoScan hitta några av punkterna. Detta tros bero på 

flyghöjden, då inga artiklar har hittats som stödjer detta, enbart forum på internet, kan det vara 

intressant för framtida projekt att kontrollera vilka flyghöjder som programmet stödjer i 

automatisk identifiering av kodade markstödpunkter. Vid automatisk identifiering av 40 x 40 

cm markstödpunkterna hittades enbart fem av totalt nio markstödpunkter, programmet 

hittande en i varje hörn av studieområdet samt en i mitten. Orsaken till detta har inte påträffats 

i några studier eller på forum vad författarna har vetskap om vid skapandet av denna rapport. 

2D-avvikelser och 3D-avvikelser visade inte någon större skillnad mellan automatisk och 

manuell identifiering. Värdena från jämförelsen av punktmoln ifrån CloudCompare, 

representerar avstånd mellan punktmolnen och ger därför inte någon osäkerhet för avståndet 

mellan TLS-punktmolnet och UAS-punktmolnet, utan enbart ytornas avvikande 

medelavstånd. Utifrån stickproven i CloudCompare kan det konstateras att matta ytor med 

mörka färger eller ytor som ligger i skugga, avviker mer i avstånd från TLS punktmolnet. Om 

väggen är belyst, är blank eller har ljusa/starka färger så ger det mindre avståndsskillnader 

mellan punktmolnen. Utifrån hur väggarna lutar utåt i punktmolnet från UAS-bilderna, kan 

det tyda på en brist av synliga markstödpunkter i snedbilderna eller att bilderna inte är tagna 

vinkelrätt från byggnaden, eller en kombination av dessa faktorer. Vid modellering av 

byggnaden gav PhotoScan ett bättre resultat än CloudCompare vid framställande av MESH. 

Orsaken till att författarna inte valde att använda MESH från PhotoScan till 3D-utskrift, var 

den bristande informationen från snedbilder. I artikeln från Nauman & Grenzdörffer (2016) 

visas en mycket högupplöst modell av St. Nicholas Katedral i Greifwald, Tyskland, gjord i 

PhotoScan med en kombination av laserskanning och flygfotografi. Detta kunde även ha 

appliceras i detta arbete, istället fortsatte modellering av byggnaden i form av en kombination 

mellan laserskanningens och lodbildernas punktmoln, i ett program som författarna hade mer 

erfarenhet av, Cyclone. Modellen från Cyclone använde sig av polyface-MESH som inte 

lämpade sig för 3D-utskrift. För att kunna använda sig av 3D-utskrift behöver en modell vara 

helt ”vattentät” som menas med att alla objekt bör sitta ihop utan glipor. Författarna av detta 
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arbete tror att polyface-Mesh, som är en MESH med sammankopplade ytor, inte uppfyller det 

kravet. En modell gjordes då i AutoCAD som använder sig av solida objekt och en utskrift 

kunde göras. En MESH från PhotoScan kan säkerligen användas till 3D-utskrift och skulle då 

förenkla 3D-modellering av exempelvis kulturella byggnader eller terräng. Att en 

kombination av laserskanning och flygfotografier är fördelaktig har konstaterats i flera artiklar 

som säger att vardera metod väger upp för varandras brister.  Författarna av denna rapport 

rekommenderar en kombination av laserskanning och punktmoln från lodbilder vid skapande 

av 3D-modellering med målet att skriva ut i 3D. Denna metod kan tillämpas på till exempel 

dokumentationen av världsarvet Hälsingegårdar som är en samling av välbevarade äldre 

bondgårdar i Hälsingland, Sverige, eller andra kulturella byggnader som i artikeln från Xu et 

al. (2014) som skannade in och fotograferade Liao Family Temple.     
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5 Slutsats 
 

För att få en modell så skalenlig och detaljrik som möjlig är det att föredra att använda en 

kombination av laserskanning och punktmoln från lodbilder, tills tekniken för att utvinna 

punkmoln från snedbilder har utvecklats mer. Automatisk identifiering av punktmoln är något 

bättre än manuell, speciellt tidsmässigt. UAS-fotografering är en lämplig insamlingsmetod för 

3D-modellering inför 3D-utskrift, däremot krävs bra övertäckning mellan snedbilder för att få 

ett godtyckligt tätt punkmoln för en byggnad innan det kan jämnföras med den noggrannhet 

och detaljrikedom som en laserskanning ger. PhotoScan kan inte hitta kodade 

markstödpunkter vid en höjd på 75 m och det hade varit intressant för framtida studier att 

undersöka varför. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 – Koordinater för markstödpunkter och uppställningar för laserskanner  
 
Koordinater för markstödpunkter inmätta med GNSS i koordinatsystemet SWEREF 99 16:30, beräknade i LGO. 

Punkt id. N (m) E (m) H (m) Standard-

avvikelse N 

(m) 

Standard-

avvikelse E 

(m) 

Standard-

avvikelse H 

(m) 

1 6728592.025 183526.823 44.752 0.018 0.0026 0.0003 

2 6728635.001 183578.203 44.278 0.0023 0.0007 0.009 

3 6728688.447 183566.493 44.226 0.0005 0.0028 0.0098 

4 6728666.910 183472.579 44.184 0.0012 0.0031 0.0005 

5 6728569.518 183507.720 44.320 0.0016 0.0023 0.0005 

102 6728581.726 183517.032 44.571 0.007 0.0009 0.0044 

103 6728594.801 183556.272 44.496 0.0054 0.0002 0.0033 

104 6728646.750 183566.559 44.443 0.0071 0.0005 0.0035 

105 6728644.137 183470.702 44.189 0.0075 0.0028 0.0013 

v1 6728591.236 183526.894 44.709 0.0001 0.0024 0.0038 

v2 6728569.682 183506.149 44.372 0.0016 0.0001 0.0021 

v3 6728579.943 183580.748 44.485 0.002 0.0027 0.012 

v4 6728641.299 183591.838 44.959 0.0007 0.0004 0.0039 

v5 6728689.595 183566.246 44.217 0.0018 0.0011 0.0071 

v6 6728670.054 183507.883 44.568 0.0063 0.0042 0.0009 

v7 6728668.821 183470.001 44.523 0.0007 0.0002 0.0093 

v8 6728624.058 183495.021 44.764 0.0027 0.0004 0.0033 

v9 6728600.537 183518.080 55.008 0.0005 0.0008 0.0084 
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Bilaga 2 – Koordinater beräknade i PhotoScan 
 

Nedan visas resultaten av koordinater beräknade i Photoscan för manuell och automatisk 

identifiering av markstödpunkter samt beräknad avvikelse. 

 

 
Koordinater för markstödpunkter beräknade i PhotoScan efter automatisk identifiering. 

Punkt id 

Beräknad N 

(m) 

Beräknad E 

(m) 

Beräknad H 

(m) 

v2 6728569.722 183506.155 44.220 

v3 6728579.971 183580.744 44.349 

v5 6728689.585 183566.257 44.219 

v7 6728668.807 183470.013 44.406 

 

 
Koordinater för markstödpunkter beräknade i PhotoScan efter manuell identifiering. 

Punkt id 

Beräknad N 

(m) 

Beräknad E 

(m) 

Beräknad H 

(m) 

v2 6728569.721 183506.156 44.217 

v3 6728579.972 183580.743 44.348 

v5 6728689.586 183566.257 44.219 

v7 6728668.806 183470.014 44.405 

 

 
Avvikelser automatisk identifikation. 

Punkt id 

Avvikelse E 

(m) 

Avvikelse N 

(m) 

Avvikelse H 

(m) 

2D-

avvikelse 

3D-

avvikelse 

v2 0.040 0.007 -0.153 0.041 0.158 

v3 0.028 -0.003 -0.136 0.028 0.139 

v5 -0.009 0.010 0.002 0.013 0.014 

v7 -0.014 0.012 -0.117 0.018 0.118 

Medelvärde 0.011 0.007 -0.101 0.013 0.102 

Standardavvikelse 0.023 0.006 0.061 0.024 0.065 

RMS 0.019 0.118   

 

Avvikelser manuell identifikation. 

Punkt id 

Avvikelse E 

(m) 

Avvikelse N 

(m) 

Avvikelse H 

(m) 

2D-

avvikelse 

3D-

avvikelse 

v2 0.039 0.008 -0.155 0.040 0.160 

v3 0.028 -0.005 -0.137 0.028 0.140 

v5 -0.008 0.011 0.002 0.014 0.014 

v7 -0.014 0.013 -0.118 0.019 0.120 

Medelvärde 0.011 0.007 -0.102 0.013 0.103 

Standardavvikelse 0.023 0.007 0.061 0.024 0.066 

RMS 0.019 0.119   
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Skillnader mellan automatisk och manuell identifikation av markstödpunkter. 

Punkt id 

Differens E 

(m) 

Differens N 

(m) 

Differens H 

(m) 

2D-

avvikelse 

3D-

avvikelse 

v2 -0.001 0.001 -0.002 0.001 0.002 

v3 0.000 -0.002 -0.001 0.002 0.002 

v5 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 

v7 0.000 0.001 -0.001 0.001 0.001 

Medelvärde 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.001 

Standardavvikelse 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 

RMS 0.001 0.001   
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Bilaga 3 – Felvektorer för registrering av laserskanningspunktmoln från Cyclone 
 

 
Resultat av registrering i Cyclone. 
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Bilaga 4 – Resultat för stickprov från CloudCompare 
 

Nedan visas resultat av avståndsmätningar mellan punktmoln för varje stickprov i 

CloudCompare.  

 

 
Stickprov 1. 
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Stickprov 2. 
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Stickprov 3. 
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Stickprov 4. 

 



 

39 

 

 
Stickprov 5. 
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Stickprov 6. 
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Stickprov 7. 


