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Sammanfattning  

Städer och infrastruktur är i ständig utveckling och arbetet att uppdatera befintlig 

och äldre data blir ett mödosamt och dyrt arbete. Lantmäteriet undersöker 

möjligheter att effektivisera samhällsprocessen med hjälp av 3D-data. Det är 

framförallt en lösning på en mer effektiv detaljplanering och byggprocess som 

önskas.  

Vi föreslår en metod där en äldre georeferering hos en 3D-modell utnyttjas för att 

uppdatera modellen med nytt objekt. Detta betyder att georefereringen ärvs från 

det äldre objektet. Syftet med studien är att utföra tester och avgöra om 

lägesosäkerhet som Lantmäteriet ställer som krav vid utförande av detaljmätning kan 

uppnås. Kommer det nya objektet att ärva den äldre georefereringen, och vilken 

avvikelse går det att uppnå i relation mellan nytt objekt och äldre modell? Det nya 

objektet fotograferas med olika kameror för att simulera en imaginär men realistisk 

situation, där bilder har samlats in genom crowdsourcing och microtasks.  

En modell skapades över hus 45 Högskolan Gävle med hjälp av äldre bilder som 

fotograferats med en UAS. Fotograferingen skedde på 70 m flyghöjd, där även 

snedbilder har tagits med en lägre flyghöjd runt byggnaden. I programmet Agisoft 

PhotoScan användes bilderna för att skapa 3D-punktmoln och 3D-bildmodeller. 

Studien visar att nya objekt kan ärva georeferering från en äldre modell. Ett snitt 

från båda hörnen visar ett resultat över testmätningar visar en sammanlagd avvikelse 

i plan på 0,051 m och 0,041 m i höjd. Lantmäteriet ställer krav för detaljmätning 

med fyra standardnivåer. Där standardnivå 2 har som krav att en lägesosäkerhet på 

som mest 0,1 m ska kunna garanteras, en nivå som används för kommunal 

detaljplanering och vid detaljplanering av tätort.  

Två olika tekniker används för att utföra mätningar, direkt i 3D-bildsmodell och 

direkt i 3D-punktmoln, mätningarna utförs även i 2D och i 3D. Det stora problemet 

med metoden är arbetstiden är väldigt stor, och att Agisoft PhotoScan har 

begränsningar och direkta problem när det ska användas för att utföra mätningar i en 

3D-bildmodell.  

  

Nyckelord: 3D-modell, Crowdsourcing, Fotogrammetri, Agisoft PhotoScan 
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Abstract  

Urban areas are changing its appearance at a high pace, and therefore cost-effective 

methods to update older 3D-models have been requested by the Swedish National 

Land Survey (Lantmäteriet). In this study, a method is used to update 3D-models 

with the help of older existing 3D-models and its preexisting georeferencing, and 

cooperate it with photogrammetry, crowdsourcing and microtasks.  

An older model that already have gone through the process of georeferencing, can 

be of help to georeference new areas and objects in direct contact of the older 

model. Images are used to update a 3D-model with new objects and combine it with 

the older model.  

How can this method be used in combination with crowdsourcing and microtasking, 

and can the method be used for geodetic surveying? Four cameras are tested with 

the aims to see their reliability and to what extent the choice of camera makes to the 

end results.  

The deviation is measured for each camera with their individual measurements and 

two different measuring techniques are used in both 2D and 3D. The study shows 

that new objects can be georeferenced with the help of the older 3D-model, and 

because of this the time-consuming work of georeferencing could potentially be 

shortened drastically. The new objects showed a combined of deviation 0,051 m in 

plane and 0,041 m in height for the two selected control points. Lantmäteriet uses a 

series of guidelines to decide what level of uncertainty that is required for a 

measuring method when used for urban planning development.  

Their recommendations state that an uncertainty of no more than 0,1 m is to be 

used for work that involves urban planning. Because of limitations of the data that 

we could use from the original model, it had to be georeferenced with natural 

control points. If the georeferencing had been created using ground control points, 

the results from the study could have been improved. Other suggestion to improve 

the original model would be to fly at a lower altitude, and we suggest that the flight 

planning could be done in a more untraditional way.  

Keywords: 3D-modell, Crowdsourcing, Photogrammetry, Agisoft PhotoScan 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Ramverk för Nationella geodata i 3D (Lantmäteriet, 2016a) har tagits fram som 

underlag för alla som samlar in och arbetar med geodata. Där specificeras tre vanliga 

typer av 3D-modeller: 3D-punktmoln som är ett färglagt punktmoln, 3D-

bildmodell som är en triangelmodell draperad med textur och objektorienterade 

3D-modeller. Modellerna är tänkta att kunna användas som underlag och stöd vid 

samhällsplanering med mera.  

Fördelar med 3D-modeller inom samhällsplaneringen beskrivs som dels ekonomiska 

eftersom fältarbetet potentiellt kan minskas. Utöver det så kan 3D-modeller och 

visualiseringen av framtida förändringar bidra till att en ökad förståelse mellan 

parter, vid exempelvis bygglov och utförande av detaljplan. Den digitala 

samhällsprocessen och hur den ska effektiviseras i framtiden är en viktig fråga. 

 Lantmäteriet har av regeringen fått uppdrag att finna vägar för en mer lättåtkomlig 

och effektiv samhällsplaneringsprocess. Framförallt så söks lösningar hur det går att 

utföra en mindre tidskrävande och effektiv detaljplanering och byggprocess. 

(Lantmäteriet u,å)  

En simulering av förändring i miljön kring hus 45 Högskolan i Gävle utfördes genom 

att använda äldre bilder insamlade med Unmanned Aerial Systems (UAS), från dessa 

bilder produceras en 3D-modell som användes som en grundmodell för studien. 

Sedan placerades en låda ut längst en husvägg som representerar en förändring i 

miljön, detta innebar att grundmodellen behövdes uppdateras med det nya objektet 

för att återspegla den nya verkligheten.  

Grundmodellen uppdaterades med det nya objektet genom att lådan fotograferades 

från mark med fyra olika kameror. En ny 3D-modell byggdes sedan ihop genom att 

kombinera bilder tagna med UAS och bilder tagna från mark. Kvalitet för 

punktmolnen kontrollerades med hjälp ett referensmoln som erhålls med 

laserskanning samt att kontrollmätningar från de övre hörnen på lådan.  

Målet var att det nya objektet som tillförs till grundmodellen skulle kunna 

georefereras från äldre data, utan att några nya mätningar krävs. Tillvägagångssättet 

som används för att uppdatera modellen med det nya objektet lämpar sig väldigt väl 

för alternativa vägar av datainsamling.  

En potentiell lösning för effektivisering vid insamlandet av data, är att ta hjälp av 

allmänheten genom så kallad crowdsourcing och microtasks. Detta fungerar 

eftersom metoden enbart har två ställda krav. 1. En 3D-modell över området måste 

finnas sedan tidigare. 2.  
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En arbetsuppgift ska utföras genom att fotografera objektet som ska kontrolleras 

eller presenteras. Resultaten som erhölls ställdes i relation mot Handbok i mät- och 

kartfrågors (HMK) standardnivåer. 

HMK - Geodatakvalitet (2015) beskriver olika standardnivåer för geodatainsamling. 

HMK:s standardnivåer fungerar som ett hjälpmedel när en mätmetod ska väljas inför 

ett specifikt ändamål. Standardnivåerna är främst tänkta att vara till hjälp för en 

beställare av geodata (HMK-introduktion), så att beställarens krav enkelt ska kunna 

kopplas till den metod som ska användas.  

Den är uppbyggd enligt fyra stycken nivåer med namnen HMK-standardnivå 0,1,2 

och 3.  Standardnivå 0 är det lägsta ställda kravet på lägesosäkerhet på det ska som 

ska mätas, och kravet för nivån är lika med eller mindre än en meters 

lägesosäkerhet.  

För standardnivå 1 så ligger kravet att lägesosäkerheten ska vara mindre än en meter 

och kan enkelt beskrivas som att annars komplicerade strukturer presenteras med en 

enkel geometri.  

För standardnivå 2 så ligger kravet för lägesosäkerheten på lika med eller under tio 

centimeter, och mer komplicerade strukturer ska klaras av att presenteras in i detalj. 

Standardnivå 2 används för kommunal detaljplanering och detaljplanering av tätort.  

För att klara de ställda kraven på standardnivå 2 så bör Real Time Kinematic (RTK), 

Nätverks RTK eller verktyg med bättre mätosäkerhet användas.  

Standardnivå 3 är den nivå med högst ställda krav från beställaren och således den 

nivå som kräver instrument med lägst mätosäkerhet. Standardnivå 3 används för 

enklare projekteringsmätning av vägar och bebyggelse, som exempel så ska hus 

kunna redovisas med husliv och en detaljerad tak-konstruktion. Det generella kravet 

för standardnivå 3 är att lägesosäkerheten aldrig ska överstiga fem centimeter och att 

nivån av redovisade detaljer är hög.  Detta innebär att verktyg som totalstation och 

terrester laserskanning ofta används för denna nivå.    
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1.2 Fotogrammetri 

Att mäta med hjälp av fotografier är ingen ny företeelse, redan år 1849 påbörjades 

experiment för att mäta genom olika perspektiv på en husfasad. Mellan 1860-1890 

så utvecklades fototeodoliten, som är en kombination av en kamera och teodolit och 

den användes för att hålla reda reda på orienteringvinklar.  

Kring 1900-talet utvecklades stereoskopet, ett instrument som gjorde det möjligt 

att mäta i två bilder samtidigt. Detta var ett mycket stort framsteg för 

fotogrammetrin. Nästa framgång för fotogrammetrin kom genom införandet av 

analoga beräkningar, och denna metod rönte stora framgångar under 1900-talet 

(Kyle, Luhmann, Robson & Boehm 2013).  

Semi-Global Matching (SGM) är en algoritm som har varit kritisk för 

populariseringen av tät bildmatchning under 2000-talet, främst genom att den 

erbjöd förbättringar på punktmoln genom en minskad osäkerhet och ökad täthet 

mellan punkterna (Toth et al., 2015).  

SGM till skillnad från global matching begränsar sig till att avsöka ett begränsat 

område för varje bild, och det område med bäst förutsättningar väljs ut. Detta 

medför att SGM blir en betydligt effektivare algoritm än den äldre och tidskrävande 

algoritmen global matching (Kyle et al., 2013).  

Tät bildmatchning är en teknik som skapar en uppsjö av mervärden för geodetisk 

mätning. Utöver den konventionella mätdatan så är det enkelt att från den att skapa 

punktmoln, ytmodeller, 3D-modeller och ortofoton. (El Meouche, Hijazi, Poncet, 

Abunemeh & Rezoug 2016).   

Bhatla, Choe, Fierro och Leite (2012) beskriver en övergripande process kring 

skapandet av en 3D-modell. Fotogrammetri är i grunden en teknik som används för 

att skapa 3D-modeller från bilder i 2D. Detta sker generellt genom tre steg: 1. 

Gemensamma objekt i de båda bilderna väljs ut, genom algoritmer och beräkningar i 

programvara; 2. Sedan beräknas kamerans position och orientering, för varje bild 

som ska ingå i modellen. 3. Skapandet av 3D-modellen. Som avslutning utförs en 

blockutjämning som förfinar 3D-koordinaterna till en lägre osäkerhet med hjälp av 

triangulering och kalibrerade kamerapositioner för alla bilder.  

Det krävs inga avancerade kameror för att skapa en 3D-modell, vanliga 

digitalkameror fungerar bra.  
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Det finns några begränsningar för att få ihop ett punktmoln, programmen är 

beroende av bra ljusförhållanden, eller om bilderna som ska bildmatchas har för få 

detaljer som skiljer ut bilderna ifrån varandra. Enligt Rosnell och Honkavaara, 

(2013) så är fördelarna som kan nås med en högupplöst kamera att punktmolnet får 

mindre brus och som har en tätare struktur. Utöver det så rekommenderas det vid 

flygfotografering att det används kameror med en slutartid som är kortare än 

1/2000 s, detta för att kunna få bilder som ej har rörelseoskärpa.   

1.2.1 UAS 

UAS utvecklades i militärt syfte, men under senare åren har tekniken blivit allt mer 

populär för andra användningsområden, bland annat för skog och odling, 

övervakning och fotogrammetri för 3Dmodellering (Siebert & Teizer, 2014). Till 

skillnad mot traditionella flygfoton så är UAS ett billigt och mer flexibelt alternativ 

(Siebert & Teizer, 2014). Ett UAS-system tänkt för mätning kostar 1 000 – 500 000 

kr beroende på instrument, lyftkraft och hur mycket den ska vara automatiserad 

(Nex & Remondino, 2014).   

1.2.2 Flygplanering 

Vid planering av ett flygstråk så krävs det att man väljer en önskad nivå av 

övertäckning inom stråken och mellan stråken och bestämmer en lämplig flyghöjd 

som ska användas (Toth et al., 2015).  Det finns vissa samband som kan vara viktiga 

att tänka på före man börjar planera en flygrutt. Pixelstorleken på marken har en 

korrelation med flyghöjden, ytan och dess storlek som ska fotograferas, alla faktorer 

påverkar hur många flygstråk som kommer krävas, och höjdvariationer i terrängen 

påverkar övertäckningen mellan bilderna (El Meouche et al., 2016).  

Nex och Remondin (2014) tycker det viktigaste att tänka på inför en 

flygfotografering är att övertäckningen ligger mellan 60 och 80%. När bilderna är 

tänkta att användas och för att skapa en detaljerad 3D-modell så krävs även en låg 

flyghöjd. Rosnell och Honkavaara (2013) föreslår att en ökning för övertäckningen 

inom stråken från 80% till 90% kan ge ett påtagligt bättre punktmoln.  

Den geometriska upplösningen även kallat ground sample distance (GSD) är 

storleken av en pixel på marken, det betyder att en GSD på 1 cm gör att en pixel 

representerar 1x1 cm på marken. Vilken GSD det blir på mätningen beror helt på 

vilken flyghöjd och vilken kamera som används (El Meouche et al., 2016). Siebert 

och Teizer (2014) testar två olika flyghöjder, 30 m och 50 m, upplösningen för 30 

m levererar en pixelstorlek på 0,007 m medan 50 m gav en pixelstorlek på 0,012 

m.  Ett förväntat resultat enligt Nex & Remondino (2014) är en kvadratisk 

medelavvikelse på två till tre pixlar.   
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1.2.3 Algoritmer och programvara 

Li et al. (2016) beskriver hur man med enkelhet kan generera en 3D-modell i 

programvaran Agisoft PhotoScan. Genom en serie med bilder tagna i 2D så kan 

programmet bygga upp en 3D-modell. Programvaran har inte som krav att det finns 

kontrollpunkter mellan bilderna och vinkel och position mellan bilderna kan 

beräknas av programmet och det är därav inte ett krav att exempelvis horisontera 

bilderna. Det enda kravet är att det måste finnas gemensamma punkter mellan två 

matchande bilder, och detta sker genom att bilderna har övertäckning mot varandra. 

Niederheiser, Mokroš, Lange, Petschko, Prasicek, & Elberink (2016) och 

Remondino et al. (2014) jämför olika program som använder olika algoritmer för att 

bygga punktmoln, båda arbetena kommer fram till att alla programmen som testas 

presterar ett likvärdigt resultat. Högsta standardavvikelsen mellan två olika 

algoritmer blev 0,001 m (Remondino et al, 2014).  

Det första steget som utförs när ett 3D-bildpunktmoln skapas i Agisoft PhotoScan är 

att kameran och bildernas position justeras och bestäms mot varandra, detta steget 

ska utföras samtidigt för alla bilder som använts. När processen är utförd så 

produceras ett glest punktmoln för alla punkter som finns gemensamt i minst två 

bilder (Agisoft, 2017).  

Skulle resultatet inte anses vara bra nog efter denna process är utförd, så kan detta 

bero på ofokuserat objekt i bilderna. Det kan då vara nödvändigt att utesluta dessa 

objekt för att få ett bra resultat. Detta görs genom att applicera en mask över 

området som ska uteslutas för varje bild. Exempel på objekt som bör uteslutas är 

moln eller andra objekt i rörelse (Agisoft, 2017).  

Agisoft PhotoScan kan med enbart en serie av bilder och dess EXIF-data uppskatta 

den interna och externa orienteringen, och behöver ingen ytterligare information 

för att utföra det. Det som krävs för att Agisoft PhotoScan ska kunna beräkna 

fokallängdens värde i relation till pixlar är kännedom om fokallängdens värde i 

millimeter, samt vilken pixelstorlek som kamerasensorn har i millimeter. När EXIF-

data inte är tillgänglig så kommer Agisoft PhotoScan att automatiskt anta att 

fokallängden är 50 mm (Agisoft, 2017). 

Vid georeferering så knyts koordinater med utsatta markeringar i programvaran till 

punktmolnet, markeringarna refererar till var i punktmolnet som den koordinaten 

tillhör. Efter georeferering så förbättras och förändras punktmolnet genom 3 

translationer, 3 rotationer och en skalförändring.  

När detta har utförts så kan ett tätt punktmoln skapas, även kallat ett 3D-

bildpunktmoln.  
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Till viss mån avgör användaren själv hur många punkter som punktmolnet ska bestå 

av, men utförande från tidigare steg och kvalité på bilderna bestämmer vissa 

begränsningar för det. När 3D-punktmolnet är skapat så går det att producera en 

3D-bildmodell. Vid skapandet av 3D-bildmodellen så finns det alternativ att enbart 

skapa en 3D-bildmodell där det finns punkter för det, eller att interpolera och 

uppskatta områden för där det inte finns punkter men där osäkerheten blir högre.  

(Agisoft, 2017)  

1.2.4 Kvalitetssäkring 

Siebert och Teizer (2014) talar om två typer av georeferering. Direkt georeferering 

håller reda på bildernas position via Global Positioning System (GPS) från när 

bilderna togs kombinerat med orientering som erhålls via en inertial measurement 

unit (IMU). Indirekt georeferering så behövs referenspunkter mätas in. Det kan vara 

manuellt placerade punkter eller naturliga stödpunkter. Naturliga stödpunkter är 

objekt som redan förekommer i området, exempelvis brunnar eller vägmärken.   

Indirekt metod ger en lägre osäkerhet, men kräver betydligt mer tid att utföra 

(Rosnell och Honkavaara, 2013).  

I ett test som utförs av Siebert och Teizer (2014) där kontrollpunkter mäts in med 

en osäkerhet på 0,001 m, så fick det producerade punktmolnet en osäkerhet på 

0,056 m i plan och 0,025 m i höjd. Nex och Remondino (2014) utför ett liknande 

test till en osäkerhet på 0,037 m i plan och 0,023 m i höjd. Minst tre 

referenspunkter behövs för att en indirekt georeferering ska vara möjlig att utföra, 

men fler blir bättre (Siebert & Teizer, 2014).  

Thoeni, Giacomini, Murtagh och Kniest (2014) använder terrester laserskanning 

(TLS) för att kontrollera avvikelser i programvaran cloudcompare mellan olika 

fotogrammetriska mätningar. Två mätningar från olika vinklar används för 

laserskanningen och georeferering utförs med indirekt metod mot markeringar på 

väggen som är inmätta med reflektorlös TLS, en avvikelse på 0,002 m uppnås för 

3D-punktmolnet.  Studien visar även att terrester fotogrammetri med enklare 

kameror kan leverera bra resultat, objektet som mättes var en bergvägg och 

resultaten jämfördes mot ett sant värde som antogs genom TLS. Kameror som 

Iphone 4S (5 Mp) fick en medelavvikelse på 0,016 m mot det sanna värdet och en 

Canon EOS 7D (18 Mp) fick en medelavvikelse på 0,007-0,008 m.  

Genom ett fälttest visar Ladai och Miller (2014) att med en UAS utrustad en enkel 

Iphone 4 (5 Mp) klarar av att skapa modeller som är jämförbara till resultatet mot 

klart dyrare system.  
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1.3 Punktmoln 

Toth et al. (2015) skriver att programvara och kamerans kvalitet är den största 

faktorn för den relativa kvaliteten på punktmolnet, och att en instrument med en låg 

mätosäkerheten vid inmätningen av Ground Control Points (GCP), även kallat 

geostödpunkter är det som gör störst skillnad för den absoluta kvaliteten på 

punktmolnet. Utöver det så fastslås att GCP levererar en lägre osäkerhet än 

användandet av naturliga punkter. 

Enligt Rosnell och Honkavaara (2013) så kan fel på punktmoln delas in i två olika 

kategorier, dels hur komplett ett punktmoln har blivit skapat. Det som påverkar hur 

komplett ett punktmoln är beror på övertäckningen i bilderna och dolda ytor. Den 

andra kategorin är den absoluta osäkerheten på punkterna som skapats.  

För att ett punktmoln ska användas till geodetisk mätning så är det obligatoriskt att 

det först utförs en form av kontroll på punktmolnets absoluta osäkerhet.  

Mätningsmetoder med en låg mätosäkerhet rekommenderas som kontroll, detta för 

att kunna jämföra mot punktmolnets resultat (Siebert & Teizer 2014). 

 

1.4 Crowdsourcing 

Brabham. (2013) beskriver crowdsourcing som något där ett problem kan lösas 

kollektivt och det ska sammanbindas via internet.  

Stathopoulou, Georgopoulos, Panagiotopoulos& Kaliampakos (2015) undersöker 

möjligheten att med hjälp av fotografier som tagits av allmänheten, utföra 

rekonstruktioner och digitalt återskapa byggnader som förfallit. Metodens viktiga 

egenskap är alltså att något kan återskapas även efter det försvunnit, genom internet 

och databaser med sparad data och bilder på objektet. I studien noteras svårigheterna 

i att hantera vädrets påverkan mellan bilder, främst beroende på varierande ljus när 

bilderna har samlats in. Det uppstår även problem med texturskillnader som kan ske 

när ett foto är insamlat under sommaren och ett annat under vintern.  

Frahm, Heinly, Zheng, Dunn, Fite-Georgel & Pollefeys (2013) löser problemet 

med ej kompletta fasader som kan uppstå på byggnader när 3D-bildpunktsmoln har 

skapats med hjälp av UAS och lodbilder. I studien används insamlade fotografier 

över fotograferade byggnader genom geotags, och kompletterar med bilder från 

google street view. Detta för att få en form av enkel georegistrering, och för att 

hjälpa till med att skalförändra sina modeller.  
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Geo tagging är en form av geodetisk information som är lagrad i en databas, där 

bilden är sparad och är direkt kopplad till bilden. Vidare beskriver geotagen i vilket 

område som bilden har fotograferats. Informationen som ges är långt ifrån specifik, 

utan är mer generell. Geotagen ger således heller ingen direkt hjälp för den 

fotogrammetriska bildmatchningsprocessen, utan används till störst del för att hitta 

lämpliga bilder som senare kan användas. 

 

 

 

       Figur 1: Exempel på arbetsgång med crowdsourcing.  

 

 

Somogyi, Barsi, Molnar & Lovas (2016) och Verstockt, Gerke & Kerle (2015) har 

liknande arbeten som båda undersöker möjligheten att skapa 3D-punktmoln av 

objekt som fotograferats av turister, där bilderna erhölls från en bilddelningssida. 

Från bilddelningsdatabsen valdes lämpliga bilder från bildens geotag.  

Efter det är utfört, så sorteras olämpliga bilder bort och övriga behålls för att 

används till att försöka skapa ett 3D-bildpunktsmoln. Genom denna metod så går 

det att producera 3D-bildpunktmoln i varierande kvalitet, men som är helt skapade 

med hjälp av crowdsourcade bilder och till en relativt låg arbetsbörda.  
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Processens signum är att skapa modeller från äldre foton som redan är tagna och där 

jobbet så att säga redan är utfört, det viktiga med den här metoden är att förädla 

processer för extraktionen av lämpliga bilder.  

En variant av crowdsourcing, är något som kallas för microtasks. Brabham. (2013). 

beskriver microtasks och dess arbetsgång (figur 1) genom att stora men enkla 

arbetsuppgifter bryts ner i mindre bitar och enkelt kan utföras med allmänhetens 

hjälp.  

En organisation eller person sköter överseendet av arbetet, som slutligen kan 

sammanfoga de individuella mindre arbetena till en större helhet. Metoden skiljer 

sig från den generella arbetsgången som beskrivits ovan under namnet 

crowdsourcing, genom att med microtasks så är det en uppgift som måste utföras av 

en person eller i vissa fall en dator.  

Det viktiga vid microtasks är att den sökta arbetsuppgiften har klara direktiv och det 

finns en specifik arbetsuppgift att utföra. Teevan. (2016). The future of microwork. 

Crossroads, 23(2), 26.  
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2 Metod  

I den utförda studien har följande utrustning och programvaror använts eller haft en 

påverkan:   

UAS: Asctec Falcon 8  

Kamera UAS:  SONY Alfa 7R  

Kameror mark: 

iPhone4 

(5 MP) 

 

Canon 

PowerShot G7 X 

Mark II 

(20,1 MP)  

Lumia 950 XL 

(20 MP) 

 

Canon 550D. 

(18 MP) 

 

 

Multistation: Leica MS50  

GNSS: Leica GS14   

Programvaror: Agisoft PhotoScan Professional 1.31, CloudCompare beta 2.9, 

Microsfot Excel.  

2.1 Äldre data 

Äldre data används till att skapa originalmodellen i studien. Bilderna som använts till 

studien är tagna under 2016 i Kungsbäck över Hus 45, Högskolan i Gävle. Bilderna 

bestod av 85 lodbilder och 51 snedbilder som hade fotograferats med kameran Sony 

Alpha 7R (ILCE-7R), 36 MP, 35 mm objektiv. Fotograferingen utfördes 

ursprungligen med hjälp av en oktokopter, Asctec Falcon 8. Lodbilderna är 

fotograferade från 70 meters höjd och fotades i 5 stråk, med en hastighet på ca 10 

m/s och togs med en slutartid på 1/1000 sekund. Flygningen tog omkring 3 

minuter att utföra. Snedbilderna är fotograferade runt om byggnaden, och inte 

genom traditionella stråk (figur 2).  
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Figur 2: Otillräcklig övertäckning mellan två bilder vid ett av byggnadens hörn.  

 

I figur 3 representerar de övre prickarna lodbildernas stråk, och nedre representerar 

snedbildernas stråk. Snedbilderna är fotograferade med varierande avstånd till 

byggnaden, och ibland med bristande övertäckning, den sämre övertäckningen (figur 

2). Ett hål i stråket uppstår vid ett av hörnen på grund av bristande övertäckning 

(figur 3).  

 

 

  

Figur 3: Flygstråken för lod och snedbilder runt hus 45.  
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2.2 Georeferering 

Indirekt georeferering med naturliga stödpunkter användes för att georeferera 

modellen. Geometrin på de valda punkterna kring hus 45 kan ses i figur 4.   

Naturliga stödpunkter mättes in med hjälp av en nätverks-RTK GNSS (LEICA 

GS14) (figur 5). Varje vald punkt mättes under 60 sekunder, och varje punkt mättes 

två gånger med 60 minuters intervall. Koordinaterna sparades i SweRef 99TM och 

RH2000.  

 

 
  

Figur 4: Representation av punkter placerade med naturliga stödpunkter skapad utifrån GSD- 

Fastighetskartan vektor © Lantmäteriet. (2017)  

  

När koordinaterna för de naturliga stödpunkterna var beräknade, så kunde de 

användas till att ge programvaran en referens om vilken punkt i en bild som 

koordinaten tillhör (figur 6). För varje bild där en naturlig stödpunkt var synlig, 

skapades en markering med dess givna namn. När alla punkter var markerade i 

programvaran återstår att koordinatsätta dem.  

 

 

Figur 5: Naturlig stödpunkt mellan tre stenar.            Figur 6: Manuellt placerade konnektionspunkter.  
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2.3 Agisoft PhotoScan Professional 

2.3.1 Maskning 

Maskning utfördes på alla bilder som användes för att skapa grundmodellen och till 

nya objekt som tillfördes modellen. Detta betyder att objekt som ej var önskvärda 

klipptes bort och används ej för att positionera bilderna.  

I figur 7 ses ett exempel där himmel och moln, samt grönområde i bakgrunden 

maskerats. Det är viktigt att objekt som befinner sig i rörelse mellan olika bilder 

maskeras bort till så stor grad som möjligt.  

 

 

Figur 7: Himmel har klippts bort genom en maskning, det syns tydligt på vänstra delen av foto där träden är 
mycket mörkare än marken.  

 

2.3.2 Positionering av bilder  

Inställningar som användes för att positionera bilderna var med high som 

förinställning för positioneringens noggrannhet. Det maximala antalet key points 

som användes var 200 000, och för tie points så sattes gränsen till 40 000. Generic 

preselection, constraint feature by mask och adaptive camera model fitting 

användes. 

2.3.3 3D-punktmoln 

Inställningar som användes för att bygga 3D-bildpunktsmoln var med inställningen 

high för kvalitet, och för depth filtering valdes alternativet moderate.  
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2.4 Nytt objekt 

Simulering av en förändring, i detta fall en tillbyggnad, utfördes genom att placera 

en låda i trä längs den norra väggen på hus 45 (figur 8 och 9).  

 

 

Figur 8: Före nytt objekt.                                           Figur 9: Efter nytt objekt.  

 

2.4.1 Fotografering 

Objektet som representerade förändringen i modellen fotograferades med fyra olika 

kameror. Markeringar (figur 10) placerades ut på marken. Detta gjordes för att 

kunna fotografera från samma position med olika kameror för att en så rättvis 

jämförelse som möjligt mellan de olika kamerorna. Fotograferingen utfördes med 

två mobilkameror, en Iphone 4 (5 MP) och en Lumia 950 XL (20 MP), en 

kompaktkamera Canon PowerShot G7 X Mark II (20 MP) samt en systemkamera 

Canon 550D (18 MP)  

 

 

Figur 10: Markeringar, för att fotografier ska tas från samma positioner.  
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2.4.2 Leica MS 50 

Kontrollmätningar utfördes med en Multistation LEICA MS 50, och utfördes genom 

en fri stationsetablering mot kända bakåtobjekt. Med multistationen så utfördes 

mätningar av lådans yttersta övre hörn med hjälp av reflektorfri mätning. 

Koordinaterna från lådans yttre hörn användes till att jämföra mot koordinater som 

hämtas från 3D-punktmoln och 3D-bildmodeller. Objektet laserskannades med 

multistationen från två uppställningar och laserskanningen georefererades genom en 

direkt metod och med 0,002 m mellan punkterna. Det skapade punktmolnet ska 

användas som en referens mot punktmolnen som skapats från de fyra kamerorna. 

2.5 Uppdatering av 3D-modellen 

Bilderna från den simulerade tillbyggnaden sammanfogades med de äldre bilderna 

som var insamlade under 2016. Därefter skapades en modell för varje kamera. För 

att hjälpa programmet med matchningen av bilder, så maskerades det område där 

det nya objektet uppskattas befinna sig på de äldre bilderna (figur 11). 

Konnektionspunkter krävdes för att guida de nya bilderna till den äldre modellen.  

 

 

Figur 11: Ett område i en äldre bild har maskerats för att inte störa den nya modellen.  
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2.6 3D-bildmodell 

Inställningar som användes vid skapandet av 3D-bildmodell var arbitrary för surface 

type, och 3D-bildmodellen skapades från ett dense cloud. Facecount för modellen 

valdes som high och interpolation sattes som aktivt.  

2.7 Textur 

Grundinställningar som användes för texturering av 3D-bildmodell skedde genom 

att mapping mode sattes till generic och blending mode skedde genom alternativt 

mosaic. Funktionen enable hole filling användes. 

2.8 Mätning i 3D-modellen 

När punktermolnen och modellerna var skapad, så mättes koordinater från hörnen 

på lådan in i Agisoft PhotoScan genom att placera markörer. Koordinater som mätts 

in med programvara jämfördes mot koordinaterna som mättes in med hjälp av 

multistation. Koordinater mättes i Agisoft genom två olika metoder, dels direkt i 

3D-bildspunktmolnet och i en 3D-bildmodell. För att mäta direkt i punktmolnet 

placerades linjer ut längs objektets kanter. Detta för att kunna uppskatta hörnets 

troligaste position och riktning (figur 12). I 3D-bildmodellen mättes koordinater 

med två metoder. För att få en 3D-koordinat så placerades en markör ut i hörnet, 

och för att få en koordinat i plan som inte var beroende av en enda mätning 

placerade det ut flera markörer längst hela kanten på lådan (figur 13). För samtliga 

mätmetoder och kameror så beräknas en medelavvikelse för varje yttre hörnkant av 

objektet.  

 

 

 Figur 12: Metod för mätning i 3D-bildpunktsmoln, med linjer som guide för att lättast möjligt hitta hörnet.  
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Figur 13: Metod för mätning i en 3D-bildmodell, 10 punkter längst kanten används för att finna ett snitt i 
plan.  

2.9 Cloudcompare 

Punktmolnen som skapats i Agisoft PhotoScan, tillsammans med 

referenspunktmolnet som skapats med hjälp av multistation importerades till 

programvaran Cloudcompare. I Cloudcompare så matchades varje punktmoln från 

kamerorna individuellt mot referensmolnet för att sedan kunna jämföras mot 

varandra. Verktyget som användes var avståndsmätning mellan moln till moln. 
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3 Resultat  

3.1 Avvikelser mellan kameror 

Resultaten är uppdelade enligt hörn på objektet, kameramodell och mätningsmetod 

och kan ses i tabell 1 och tabell 2.  

 

Tabell 1 Resultat från mätningar som utförts i 3D-bildmodell och i punktmoln, och för varje mätning så 
presenteras resultat för plankoordinater och 3D-koordinater. 

  

 

I resultaten saknas resultat för iPhone 4 i 3D-koordinat för punktmoln, och är 

markerat med rött. Resultatet är överstruket beroende på att resultat för iPhone4 

vid mätningen i 3D-bildpunktsmolnet var omöjligt på den högra sidan. Detta 

beroende på att det hörnet var av sådan undermålig kvalitet att det helt enkelt inte 

fanns några punkter i närheten av hörnet där mätningen skulle utföras, vilket kan ses 

i figur 14. Problemet är att punktmolnet saknar punkter både på fronten i det högra 

övre hörnet och på sidan av objektet i det övre hörnet. Modellen uppvisar större 

avvikelser i östlig riktning, än i nordlig.  

Det absoluta medelvärdet med både vänster och höger hörn inräknat visar att 

mätningarna i 3D-bildmodell och 3D-punktmoln ger liknande avvikelser i både plan 

och i 3D. För plankoordinater som mättes med en 3D-bildmodell så erhölls bäst 

resultat för iPhone4 med ett absolut medelvärde på 0,037 m, högst absolut absolut 

medelvärde fick Microsoft Lumia 950XL med 0,057 m att jämföra med medelvärdet 

för alla fyra kameror som var 0,044 m. För 3D-koordinat som mättes in med hjälp 

av en 3D-bildmodell så visade Canon 550D bäst resultat med ett absolut medelvärde 

på 0,027 m, sämst resultat fick iPhone 4 med ett absolut medelvärde på 0,076 m, 

Kamera Nordlig (m) Östlig (m) Höjd (m) Nordlig (m) Östlig (m) Höjd (m)

Canon 550D 0,026 0,007 - 0,048 -0,004 -

Iphone 4 0,025 0,024 - 0,023 0,033 -

Canon PowerShot G7 X Mark II -0,006 0,020 - 0,048 0,059 -

Microsoft Lumia 950 XL 0,058 -0,027 - 0,050 0,008 -

Canon 550D 0,007 -0,001 -0,042 0,040 0,018 -0,014

Iphone 4 0,012 0,011 -0,034 -0,022 0,166 -0,088

Canon PowerShot G7 X Mark II -0,002 0,008 -0,052 0,039 0,066 -0,039

Microsoft Lumia 950 XL 0,003 -0,068 -0,027 0,037 0,014 -0,011

Canon 550D 0,052 0,018 - 0,072 -0,015 -

Iphone 4 0,039 0,047 - 0,012 0,031 -

Canon PowerShot G7 X Mark II 0,027 0,020 - 0,067 0,060 -

Microsoft Lumia 950 XL 0,058 -0,027 - 0,050 0,008 -

Canon 550D 0,045 0,015 -0,039 0,064 0,021 -0,036

Iphone 4 0,044 0,044 -0,038

Canon PowerShot G7 X Mark II 0,015 0,019 -0,057 0,049 0,056 -0,044

Microsoft Lumia 950 XL 0,048 -0,045 -0,053 0,064 0,019 -0,037
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medelvärdet för alla fyra kameror blev 0,053 m. Plankoordinater som mättes in 

med punktmoln så fick iPhone 4 det bäst absoluta medelvärdet med 0,047 m, sämst 

absolut medelvärde fick Canon 550D med 0,064 m, medelvärdet för alla fyra 

kameror blev 0,051 m. För 3D-koordinat som mättes med punktmoln så fick 

Canon 550D den lägsta totala medelvärdet med 0,047 m, och iPhone4 kunde ej 

leverera ett tillfredsställande resultat, medelvärdet för alla fyra kameror blev 

XX:XX. 

 

Tabell 2 Resultat uppdelat per kamera, Canon 550 D (Källa: Canon, u.å.a), iPhone 4S (Källa: Apple, u.å.), 
Canon Powershot G7 X Mark II (Källa: Canon, u.å.b), Lumia 950 XL (Källa: Microsoft, u.å.).  

 

 

Kamera Nordlig (m) Östlig (m) Höjd (m) Nordlig (m) Östlig (m) Höjd (m)

XY Mesh 0,026 0,007 - 0,048 -0,004 -

XYZ Mesh 0,007 -0,001 -0,042 0,040 0,018 -0,014

XY Punktmoln 0,052 0,018 - 0,072 -0,015 -

XYZ Punktmoln 0,045 0,015 -0,039 0,064 0,021 -0,036

XY Mesh 0,025 0,024 - 0,023 0,033 -

XYZ Mesh 0,012 0,011 -0,034 -0,022 0,166 -0,088

XY Punktmoln 0,039 0,047 - 0,012 0,031 -

XYZ Punktmoln 0,044 0,044 -0,038

XY Mesh -0,006 0,020 - 0,048 0,059 -

XYZ Mesh -0,002 0,008 -0,052 0,039 0,066 -0,039

XY Punktmoln 0,027 0,020 - 0,067 0,060 -

XYZ Punktmoln 0,015 0,019 -0,057 0,049 0,056 -0,044

XY Mesh 0,058 -0,027 - 0,050 0,008 -

XYZ Mesh 0,003 -0,068 -0,027 0,037 0,014 -0,011

XY Punktmoln 0,058 -0,027 - 0,050 0,008 -

XYZ Punktmoln 0,048 -0,045 -0,053 0,064 0,019 -0,037
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3.2 Resultat från cloudcompare 

Resultat som är framtagen med hjälp av programvaran cloudcompare presenteras i 

(figur 14). För varje kamera och varje sida på objektet har en jämförelse gjorts mot 

ett sant värde, och det maximala avståndet i meter från det sanna värdet kan ses i 

bilderna med hjälp av en färgskala. Utöver det så visar figur 15 en gauss-fördelning 

för varje kamera där den generella kvaliten på molnet kan ses tydligt, och är 

uppdelad genom avstånd i meter från det sanna värdet, och antalet punkter som 

återfinns i olika intervall. I figur 14 kan man se att sidorna av objektet på modellen 

som är framtagen med hjälp av Canon 550D skiljer sig från övriga modeller. 

Anomaliteten kan även ses i gauss-fördelningen som tyder på att något har gått snett 

antingen vid bildmatchningen eller vid sammankopplingen av molnen i 

programvaran cloudcompare. Alla moln har sämst kvalitet på den högra sidan, och 

då främst i det översta vänstra hörnet av höger sida. I figur 14 går det även att se en 

dubblett av molnen för Iphone 4, där en felaktig vägg har skapats utanpå referensen. 

Fenomenet syns tydligt på front och topp-bilderna från Iphone 4. Den högra sidan 

för Iphone 4 är även den uppenbart sämre än övriga, och det speglas tydligt i det 

extremt tunna moln som skapats på den sidan av objektet.   

 

  

 Figur 14: Resultat från lådans relativa avvikelser mot en referensmodell som är framtagen genom 
laserskanning, lådan presenteras från framsida och kortsidor och avvikelserna är i meter.  
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När kamerorna rangordnas enligt deras gauss-fördelning och deras medelavvikelse 

och standardavvikelse, så visas den totala kvaliteten för punktmolnet.  

Resultat med lägst avvikelser erhålls för kameran Canon PowerShot G7 X Mark II 

med en medelavvikelse på 0,011 m och en standardavvikelse på 0,005 m, för Lumia 

950 XL erhålls en medelavvikelse på 0,011 m och en standardavvikelse på 0,005 m, 

Canon 550D visar 0,014 m och en standardavvikelse på 0,008 m och Iphone 4 visar 

0,0193 m med en standardavvikelse på 0,012 m.  

Överlag så presterar kamerorna likvärdiga resultat och majoriteten av skapade 

punkter ligger inom intervallet 0-2 cm från det sanna värdet, men punkttätheten 

skiljer sig kraftigt från kamera till kamera.  

  

Figur 15: Gaussfördelning över avstånd mellan punkter i referensmodellen.  
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4 Diskussion 

Agisoft visade sig vara en tungarbetad programvara. Bildmatchning tog omkring 5 

timmar att utföra, utöver det så krävdes det ytterligare 10 timmar att producera det 

täta punktmolnet. Programvaran fick problem att direkt positionera bilderna för 

grundmodellen. Detta berodde på att bildserien hade en undermålig övertäckning 

kring vissa hörn, och att på den norra sidan av huset var bilderna tagna så nära 

fasaden att det endast gick att skapa en 2D-geometri med hjälp av 

konnektionspunkter.  

Med fler foton och speciellt hur dom var tagna så hade det kunnat sparas många 

timmars arbetstid. En bättre planering av flygstråken kombinerat med ett lägre val 

av flyghöjd vid fortografering av originalmodellen, och ett generösare insamlade av 

bilder hade enligt vår mening underlättat arbetet med bildmatchningen. Den extra 

tid och det hårddiskutrymme som krävs för att hantera en dubblering av antalet 

tagna bilder får anses som ett litet problem jämfört med problem som kan uppstå 

när en bildmatchning ska utföras.  

Under flygningen 2016 så fotograferades snedbilderna runt om byggnaden, men vi 

hade önskat en flygning med traditionella stråk men en vinkel på runt 30 grader och 

även att flygningarna utfördes för varje stråk och i dubbla riktningar. Utöver det 

föreslår vi att flyga i ett rutnät och inte i linjer, för att på så vis få snedbilder från fyra 

håll. En vedertagen sanning inom fotogrammetri är att osäkerheten aldrig kan bli 

bättre än pixelstoleken, så flyghöjd och kameramodell är avgörande.  

Som El Meouche et al. (2016) skriver så är osäkerheten helt boerende av 

pixelstorleken på bilderna, hade vi själva fått styra över planeringen och haft en 

flyghöjd på 50 m istället för 70 m så hade vi kunnat uppnå lägre osäkerhet i 

georefereringen och den lägre flyghöjden gör även identifiering och markering av 

stödpunkter enklare.  

I samtliga punktmoln på den högra kortsidan av lådan, noterar vi att i det övre 

vänstra hörnet saknas det punkter för alla fyra kameror. Detta tror vi beror på att 

fotograferingen skett i motljus.  

Vi observerar även att Canon 550D presterar väldigt bra resultat och dess 2D-bild 

och framsida är väldigt ren och tydlig, resultat som är att vänta av en systemkamera. 

Men på kortsidorna av modellen från Canon 550D så är avvikelsen större än för 

andra modeller, det är möjligt att något fel har skett i bildmatchningen.  

För kameran med lägst upplösning Iphone 4, så har det genererats en dubblett av 

framsidan. Där den yttre väggen är felaktig, och högersidan är av väldigt låg kvalitet.  
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För Iphone 4 var vi tvungna att utesluta ett antal foton, och endast sju stycken foton 

användes för att utföra bildmatchningen. Detta berodde på att det var så undermålig 

kvalitet i bilderna, och som bilder som skiljde sig väldigt mycket i ljus. Canon 

PowerShot G7 X Mark II är en kompaktkamera och visar bäst resultat, vilket enklast 

kan noteras i gauss-fördelningen. Lumia 950 XL har väldigt jämna resultat för att 

vara en mobilkamera. 

Relativt små skillnader i prestanda mellan kamerorna kan noteras, en generell 

slutsats är att kameror med minst fem megapixels upplösning är bra nog för att 

användas till att skapa 3D-bildpunktmoln, vilket även Agisoft PhotoScan har som 

lägsta krav för att använda deras produkt (Agisoft, 2017).  

Generell förståelse (Lantmäteriet, 2016b) säger att 3D-bildmodeller normalt inte 

används för att utföra mätningar. En teknik för att utföra mätningar i 3D-

bildmodeller som fungerar genom att begränsa det området som är av intresse och 

efter det skapa en triangelmodell där mätningen ska utföras. Det är viktigt att 

modellen är baserad på ett finmaskigt rutnät, som den vänstra sidan i figur 16. 

 

 

Figur 16: Triangelmodell för det nya objektet och den äldre modellen, det nya objektet är fotat på kortare 
avstånd och får ett tätare rutnät.  

Nya objekt som kompletteras in i den äldre modellen tycks ärva den äldre 

georefereringen. Eftersom det nya objektet ärver georefereringen och därav även 

dess osäkerhet, kan det betyda att det går att ha en form av förtroende för modellens 

osäkerhet även utan en ny fysisk kontroll.  

Genom crowdsourcing och microtasks ges olika alternativ för att samla in bilder av 

ett nytt objekt. Det går att använda sig av riktade direktiv till en enskild individ få 

ett objekt fotograferat, vid exempelvis lägeskontroller och specifikt vid tillbyggnad. 

Eller genom att vid större projekt mer öppet och fritt ta hjälp av den som vill och 

kan för att uppdatera befintliga 3D-modeller där förändringar i miljön skett. 

Vi identifierar det stora problemet med att använda crowdsourcing eller microtasks 

för fotogrammetri och mätning, med hur det sökta objektet ska bli georefererat. Vår 

metod löser problemet med att få koordinater på ett nytt objekt från bilder där inga 

nya mätningar har krävts för att georeferera objektet.  
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Eftersom det finns väldigt få studier med utgångspunkten crowdsourcing, micro 

tasks, fotogrammetri och geodetisk mätning, så finns det heller inga eller få direkta 

studier om hur objekten ska georefereras. Tanken om att vilja få koordinater på sin 

insamlade 3D-modell är främmande. Det som tidigare arbeten främst koncentrerar 

sig på är att få rent estetiskt tilltalande modeller, men med ett lågt geodetiskt värde.   
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5 Slutsats 

Georefereringen av grundmodellen skedde genom naturliga stödpunkter, och 

resultatet blivit bättre med utplacerade punkter.  

Storleken på det nya objektet som georefererades in i 3D-modellerna var relativt 

litet, och ett större objekt kan säkert stöta på större svårigheter att georefereras 

korrekt.  

Vi upplever trotts detta att det är  teoretiskt möjligt att använda vår föreslagna 

metod, där objekten ärver koordinater från den äldre modellen. Mätningar visar att 

georefereringen behålls intakt, och avvikelserna ligger under kravet för HMK 

standardnivå 2 som är 0,1 m.  

Den största avvikelsen mellan mätt objekt och sant värde beror på mätningsmetod 

som väljs, och om det krävs koordinater i 2D eller i 3D. Med en nog bra 

grundmodell och med en individuell bedömning av hur väl sammanförandet 

fungerat mellan äldre och nyare data, så bör det gå att avgöra om modellen håller 

nog bra kvalité för enklare detaljmätning.  

Problemet blir givetvis att det ej finns någon form av kontroll, och fel blir svåra eller 

omöjliga att upptäcka. Det största problemet identifieras oavkortat som 

tidsåtgången.  

Undersökningar av annan programvara bör göras, för att finna något som är mer 

lämpat för stora projekt än Agisoft PhotoScan.  

Kravet för att genom crowdsourcing georeferera en modell, är att det nya objektet 

som ska georefereras finns i kontakt med en äldre 3D-modell.  

När det kriteriet är mött så fungerar metoden genom, 1. Insamling av bilder 2. 

Leverans av bilder 3. Sortering av bilder 4. Skapa ett punktmoln av det nya objektet 

5. Sammanfoga det nya objektet med den äldre modellen.  
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Vidare studier 

Att öka avståndet och storlek på objektet som ska georefereras och fortsätta utanför 

den äldre modellen. Förslagsvis genom att fortsätta bygga modellen utåt (figur 17) 

med enbart terrester fotogrammetri.   

 

 

Figur 17: Fortsatt tillbyggnad av 3D-modellen.  

 

Vilken nivå av georeferering kan det nya objektet ärva? Blir resultaten sämre längre 

bort från originalmodellen och hur snabbt försämras det? Det nya objektets storlek 

bör väljas med omsorg. Pröva att i praktiken göra en insamling av nya bilder genom 

crowdsourcing och microtasks, förslagsvis genom att placera ut information kring 

högskoleområdet.  

Enklare instruktioner bör ingå på vad som ska fotograferas och vilken teknik som är 

lämplig att använda. Personer som bidrar till skapandet av modellen kan vara med i 

en utlottning eller liknande för att skapa incitament för att delta i projektet.  

En idé för framtida studier med möjligheter att förbättra kvaliteten på en modell, är 

använda en liknande metod som används för att finskanna en stödpunkt i 

laserskanning.  

Lodbilder fotograferas på flera höjder kring stödpunkterna, säg att hela modellen är 

fotograferad på 70 meters höjd, då går det att att flyga ner på 10-20 m höjd just 

kring stödpunkterna och fotografera extra närbilder. När sedan bildmatching har 

utförts, så utförs georefereringen enbart i bilderna som är tagna med en låg flyghöjd.  

Det kanske kan vara problematiskt för programmet att bildmatcha bilder som är 

tagna på 20 m flyghöjd tillsammans med bilder tagna med 70 m flyghöjd. En lösning 

på det problem är att fota ner som en pyramid på höjderna 70 m, 50 m, 40 m, 30 m 

och slutligen 20 m.  
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På så vis måste programmet kunna bildmatcha ner till en låg flyghöjd utan att 

använda sig av konnektionspunkter mellan bilderna. Denna metod skulle potentiellt 

kunna fungera med multikoptrar och inte med flygplan. I figur 18 återspeglas hur 

det blir enklare att placera ut korrekt position beroende på flyghöjden som 

stödpunkten är fotograferade.  

  

  

  

Figur 18: Där rutnätet illustrerar pixelstorlek över ett objekt, på 20 m är det många fler pixlar och därför blir 
det lättare att placera ut konnektionspunkter.  
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