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Sammanfattning 

Geodetiska deformationsmätningar utförs med antingen punktbaserade metoder som t.ex. 

mätning med totalstation, avvägningsinstrument och GNSS-mottagare eller ytbaserat med 

exempelvis terrester laserskanning (TLS). I den här rapporten föreslås ett nytt, billigare, 

alternativ för ytbaserad mätning av deformationer som sedan utvärderas och jämförs med 

TLS. Den nya metoden kallas fotobaserad skanning (FBS) och baseras på digital 

bildmatchning genom vilken tredimensionella punktmoln kan skapas. Deformationer 

simulerades på ett testobjekt (en spånskiva) som sedan mättes in med både FBS och TLS. 

För FBS användes en digitalkamera Nikon D7000 och för TLS en laserskanner Leica 

ScanStation C10. Efterbehandling av data skedde i programvarorna PhotoModeler 

Scanner och Leica Cyclone 7.3.  Plan anpassades till punktmolnen och deformationerna 

analyserades. Resultaten för FBS i den här studien stämmer bra överrens med en del 

tidigare studier. I det andra experimentet (FBS2) är avvikelserna från de kända 

deformationerna är mindre än 5 mm och hypotesprövning från visar att alla utom en av de 

simulerade deformationerna kan upptäckas. TLS presterade dock ännu bättre, alla 

avvikelser är mindre än 1 mm och enligt hypotesprövningen kan alla deformationer 

upptäckas. För att få FBS att ge bäst resultat finns dock vissa faktorer som behöver tas 

hänsyn till, den viktigaste bedöms i denna studie vara kamerans riktning mot objektet. 

Avslutningsvis kan det konstateras att FBS har stor potential inom deformationsmätning 

men att vidare studier krävs för att utreda en del frågor.  



iv 

 

Abstract 

Deformation monitoring with geodetic methods is done by either point-based methods 

such as using total stations, leveling and GNSS or surface-based methods using e.g. 

terrestrial laser scanning (TLS). In this study a new, cheaper alternative for area-based 

deformation monitoring is presented which also is evaluated and compared to TLS. The 

new method is called photo-based scanning (PBS) and is based on digital image matching 

from which 3D point clouds can be created. Deformations were simulated on a test object 

(a particle board) which was measured with both PBS and TLS. A Nikon D7000 digital 

camera was used for PBS and a Leica ScanStation C10 for TLS measurements. Post 

processing was made in PhotoModeler Scanner and Leica Cyclone 7.3. Planes were fitted 

to the point clouds and the deformations were analyzed. The results for PBS in this study 

are similar to some of the earlier studies that have been made. The deviations from the 

known deformations are all below 5 mm for the second experiment (PBS2) and the results 

from the statistical hypothesis test of PBS2 shows that all but one of the simulated 

deformations can be discovered. However, the results from TLS are even better, all 

deviations are below 1 mm and all deformations can be discovered according to the 

statistical hypothesis test. To achieve the best results with PBS there are a few factors to 

consider. In this study the angle between the camera station and the object is regarded as 

the most important one. In conclusion, PBS have a large potential as a technique for 

deformation monitoring but additional studies should be made to resolve some of the 

issues.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Geodetiska instrument som totalstation, avvägare och GNSS-mottagare har länge varit de 

mest framträdande vid deformationsövervakning. Det som dessa instrument har 

gemensamt är att mätningar sker på ett fåtal väl markerade punkter. Detta leder till att 

deformationer endast upptäcks punktvis. Ett sätt att mäta deformationer på en yta, eller ett 

helt objekt, är att använda en teknik som istället fångar alla geometriska egenskaper hos 

mätobjektet. En av dem är att använda laserskanning för att generera tredimensionella 

punktmoln som sedan används i deformationsanalyser. De senaste åren har många studier 

undersökt dessa möjligheter, en utav dem är Alba, Fregoneses, Prandi, Scaioni och 

Valgoi (2006). Resultatet av deras studie visar att metoden har stora möjligheter inom 

området.  

 

Ett annat sätt att skapa punktmoln är en metod kallad fotobaserad skanning (FBS). För att 

göra detta används bildmatchning av stereopar (Kolecka, 2011). Metoden har uppkommit 

från utvecklingen av digitala kameror och specialiserade programvaror, vilket har gjort 

det möjligt att skapa punktmoln med en kvalité som tidigare bara laserskanning har 

kunnat uppnå (Haala, 2009). Idag finns programvaror tillgängliga för allmänheten som 

kan göra detta genom att använda bilder från en kommersiell högupplöst digitalkamera. 

FBS har bland annat använts för modellering av historiska minnesmärken (Barazzetti, 

Binda, Scaioni & Taranto, 2011). Resultatet i den studien visar att fotobaserad skanning 

är ett billigare alternativ till laserskanning. 

1.2 Ordlista 

I detta avsnitt förklaras en del av de begrepp som förekommer i rapporten för att 

underlätta förståelsen för läsaren. 

 

Bildhuvudpunkt 

Den punkt på bildplanet där normalen till projektionscentrum utgår ifrån.  

Deformation 

Form- eller volymförändring som en kropp genomgår. 

Punktmoln  

En samling av inmätta punkter i 3D. 
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Felteckning 

Förvrängning i en bild orsakat av linsen. Kan delas upp i radiell- och 

decentreringsfelteckning. 

Georeferering 

Koordinatbestämma data i ett specifikt referenssystem. 

RMS (Root Mean Square) 

Ett mått på spridningen av avvikelser jämfört med ett känt värde. 

Signal 

En måltavla som känns igen av programvaran och används som konnektionspunkt eller 

till georeferering. 

Stereopar 

Två överlappande bilder tagna bredvid varandra vilket möjliggör 3D-seende. 

 

1.3 Syfte 

Syfte med studien är att utforska möjligheten att använda FBS för 

deformationsmätningar. Detta görs med en kommersiell programvara och en 

digitalkamera. De forskningsfrågor som ska svaras på är: 

 Kan FBS upptäcka simulerade deformationer? 

 Hur små deformationer går att bestämma? 

 Vilka områden kan det tillämpas i? 

 Hur uppnås det bästa resultatet? 

 Vilka för- och nackdelar finns jämfört med terrester laserskanning (TLS)? 

 

1.4 Teori bakom FBS 

FBS är en metod som används för att skapa täta punktmoln i 3D från ett stereopar. 

Tekniken bygger på stereofotogrammetri kombinerat med digital bildmatchning. 

Proceduren börjar med en kalibrering av kameran där parametrar för kamerans inre 

orientering (IOP) bestäms. De viktigaste parametrarna som bestäms är bildhuvudpunktens 

koordinater (xp och yp), kamerakonstant (brännvidd) samt felteckning (Luhmann, Robson, 

Kyle & Harley, 2006). Vissa programvaror gör det dock möjligt att utläsa information om 

kamerans estimerade IOP utan att en kalibrering utförs (Haneberg, 2008). 
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Efter att kalibrering av kameran utförts ska relativ orientering genomföras. Där ska 

bilderna som utgör stereoparet orienteras till ett gemensamt lokalt koordinatsystem. För 

att göra detta så bestäms tre rotationer (ω, φ, och κ) och tre translationer (bx, by och bz) 

för varje bild. Translationerna och rotationerna för första bilden kan sättas till noll vilket 

gör att den blir fixerad. En av translationerna för den andra bilden bestäms vara konstant 

för att fastställa skalan (vanligtvis bx = 1) vilket lämnar fem okända parametrar som 

måste fastställas. Figur 1.1 visar hur bilderna orienteras.  

 

Ett annat tillvägagångssätt för relativ orientering är att definiera stereobasen (b) som x-

axel och ena bildens projektionscentrum (O’) bestäms vara origo för det gemensamma 

lokala koordinatsystemet. Även här bestäms bx vara konstant som ovan vilket lämnar fem 

rotationer att bestämma. Båda tillvägagångssätten kräver minst fem konnektionspunkter 

med bildkoordinater i båda bilderna för att kunna lösa dessa fem parametrar. För att 

säkerställa kvaliteten av orienteringen rekommenderas dock 8-10 (Luhmann m.fl., 2006). 

Vissa programvaror gör det möjligt att utföra denna process automatiskt. I t.ex. 

PhotoModeler Scanner som används i denna studie görs detta antingen med utskrivna 

måltavlor eller med naturliga kännetecken som upptäcks i bilderna och matchas 

automatiskt (Eos Systems, 2011). 

 

 

Figur 1.1. Relativ orientering av två bilder. x’, y’ och z’ definierar den vänstra bildens 

koordinatsystem. x’’, y’’ och z’’ definierar den högra bildens koordinatsystem. x, y och z 

definierar det gemensamma koordinatsystemet. P är en objektpunkt och P’ och P’’ är dess 

motsvarighet i bilderna. O’ och O’’ är projektionscentra för bilderna. Figuren baseras på 

Luhmann m.fl. (2006). 
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Efter att relativ orientering av stereoparet är genomförd kan ett punktmoln i 3D skapas 

med hjälp av bildmatchning och kolinearitetskravet (Barazzetti m.fl., 2011). Matchningen 

baseras på att varje pixel har en unik uppsättning av intilliggande pixlar som går att 

jämföra mellan bilderna, detta kräver att objektet som fotograferas har en texturerad yta 

(Činák, Schrek & Žitňanský, 2011). Genom triangulering kan sedan 3D-koordinaterna på 

en punkt bestämmas (se figur 1.2) (Orteu, 2008). För att få koordinaterna i ett specifikt 

referenssystem kan georeferering utföras med hjälp av kontrollpunkter med kända 

koordinater. 

 

 

 

1.5 Tidigare studier 

1.5.1  TLS inom deformationsmätningar 

TLS kan anses vara en beprövad metod inom deformationsmätningar då det varit ämnet 

för ett flertal vetenskapliga studier de senaste åren. Enligt Vezočnik m.fl. (2009) är en 

Figur 1.2. Framtagning av 3D-koordinater för punkt P. C1 och C2 är exponeringsorter för respektive 

bild och P1 samt P2 är matchande objektpunkter i de två bilderna (baserad på Orteu, 2008). 
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stor fördel med TLS att omfattande datamängder samlas in över hela ytor i form av ett 

punktmoln, istället för enstaka punkter. Om detta överflöd av observationer utnyttjas kan 

osäkerheten förbättras genom interpolering eller modellering (Gordon & Lichti, 2007). 

Alba m.fl. (2006) har i en studie laserskannat och analyserat deformationer av en damm i 

norra Italien. Författarna kommer fram till att TLS kan bidra med mycket viktig 

information till deformationsanalyser. I en studie av Schneider (2006) beräknades 

lutningen av ett torn i X- och Y-led genom att plan anpassades till punktmolnet, vinkelrätt 

mot tornets vertikalaxel, i jämna intervall. Från planen kunde tornets mittpunkter i varje 

intervall interpoleras och mellan dessa punkter beräknades lutningarna. 

 

Gruen och Akca (2005) utvecklade en ny metod för att matcha ytor i punktmoln där hela 

3D-geometrin används. Metoden baseras på minsta kvadratmetoden. Detta 

tillvägagångssätt leder till att deformationsanalyser i 3D kan utföras där sju 

deformationsparametrar (tre translationer, tre rotationer och en skalfaktor) tas fram. För 

att utvärdera denna metod utfördes en studie av Monserrat och Crosetto (2008) där TLS 

användes för att detektera simulerade deformationer på tio måltavlor. Resultaten visar att 

TLS tillsammans med 3D-matchningsmetoden av Gruen och Akca (2005) kan bestämma 

deformationer med felmarginaler på under 1 cm. I Vezočnik m.fl. (2009) utfördes tester 

med liknande metoder där deformationer ner till 1,8 mm kunde upptäckas med 

osäkerheter på 0,4 mm. 

1.5.2 FBS 

FBS för deformationsmätningar är inget som tidigare behandlats i vetenskaplig litteratur. 

Metoden har dock använts i studier för 3D-modellering inom andra områden. En av dessa 

gjordes av Ortiz Sanz, Luz Gil Docampo, Martinez Rodriguez, Rego Sanmartin och 

Mejide Cameselle (2010) där hällristningar modellerades med hjälp av en digitalkamera 

Canon EOS 400D och programvaran PhotoModeler Scanner. För att undersöka 

osäkerheten mättes 35 respektive 14 sträckor på två av modellerna samt på objekten som 

sedan användes för beräkning av RMS. RMS beräknades endast i höjdled eftersom den 

antogs vara högst och resulterade i 1,08 mm samt 0,26 mm.  

 

Enligt Ortiz Sanz m.fl. (2010) behövs endast grundläggande kunskap inom 

datoranvändning och fotogrammetri för att utföra metoden. Författarna säger också att det 

är en både tids- och kostnadseffektiv metod som ger noggranna resultat. Enligt Ortiz Sanz 

m.fl. (2010) kostar de kommersiella programvaror som används för denna metod i regel 

under 3000 $, vilket endast är 10 % av priset för en avancerad digital fotogrammetrisk 

arbetsstation. Problem kan dock uppkomma om objektet som ska modelleras inte är 
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tillräckligt upplyst eller inte har en tillräckligt texturerad yta (Ortiz Sanz m.fl., 2010). 

Detta är något som bekräftas av Barazzetti m.fl. (2011) i en studie där ett vietnamesiskt 

tempel modelleras. De säger också att det var lång efterbehandlingstid, ungefär två dagar, 

vilket kan vara en nackdel. Författarna säger dock att tiden kunde förkortats om experter 

hade utfört den. I deras studie kunde inte en laserskanner användas av både kostnads- 

samt transportskäl. Vidare anser författarna att FBS är en billig metod då bara en dator, 

programvara och digitalkamera behövs. Enligt Barazzetti m.fl. (2011) beror 3D-

modellens kvalitet på upplösningen i de tagna bilderna. Ett test av mätosäkerheten 

utfördes för de fyra sidorna (nord, syd, öst och väst) på en av 3D-modellerna av templet 

genom att beräkna avvikelser från kontrollpunkter inmätta med totalstation. 

Standardosäkerheterna för avvikelserna i x-, y- och z-led låg alla under 3 mm (Barazzetti, 

m.fl., 2011). 

 

Majd och Jafari (2011) skapade en 3D-modell av en minaret med programvaran 

PhotoModeler Scanner och en digitalkamera Sony DCR 220. Även dessa författare 

påpekar vikten av högupplösta bilder. För att undersöka mätosäkerheten beräknades en 

total RMS på 1,5 mm från data för 10 kontrollpunkter som mätts in med totalstation. En 

jämförelse mellan FBS och TLS gjordes av Lo Brutto och Spera (2011) genom att 

modellera en staty. Resultaten från jämförelserna visar att skillnaderna i regel är mindre 

än 1 cm. Dessa avvikelser bevisar enligt författarna att FBS har en osäkerhet som är 

likvärdig med TLS, vilket är tillräckligt för deras tillämpningar. 
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2  Metod 

2.1 Utrustning 

I denna studie användes en digitalkamera Nikon D7000 med ett fast objektiv (se tabell 

2.1 för specifikationer). För att säkerställa stabilitet monterades kameran på ett stativ. 

Bildbearbetningen gjordes i programvaran PhotoModeler Scanner från Eos Systems. En 

laserskanner Leica ScanStation C10 (se tabell 2.2 för specifikationer) användes för TLS-

mätningarna och Leica Cyclone 7.3 användes för databehandling.  

 

Tabell 2.1. Specifikationer för Nikon D7000 (Nikon, 2012) och PhotoModeler  

Scanner (Vedel, 2012). 

Upplösning 16,2 Megapixlar 

Bildstorlek 4928 x 3264 pixlar 

Brännvidd 35 mm 

Sensor 23,6 x 15,6 mm CMOS 

Pris 

Kamera 

PhotoModeler Scanner 

 

Cirka 11 000 SEK (inkl. objektiv) 

Cirka 22 000 SEK(exkl. moms) 

Vikt 0,78 kg 

 

Tabell 2.2. Specifikationer för Leica ScanStation C10 och Leica Cyclone 7.3 

(Leica Geosystems, 2012 & Högström, 2012).  

Instrument Leica ScanStation C10 

Skanningshastighet Upp till 50 000 punkter/sekund 

Räckvidd 300 m (90 % albedo) 

134 m (18 % albedo) 

Siktfält 

Horisontell 

Vertikal 

 

360
 o
 

270 
o
 

Mätosäkerhet 

Position 

Avstånd 

Vinkel (horisontal/vertikal) 

 

6 mm 

4 mm 

60 µrad/60µrad 

Pris 

Skanner 

Leica Cyclone 

 

Cirka 625 000 SEK 

Cirka 75 000 – 200 000 SEK 

Vikt 13 kg 

 

 



8 

 

2.2 Utförande 

2.2.1 Uppställning 

Området för studierna var en laborationshall på Högskolan i Gävles campus. 

Laborationshallen är väl upplyst och har ett lokalt koordinatsystem som användes för 

mätningarna. Objektet som mättes in var en spånskiva. Den målades i ett oregelbundet 

mönster i flera färger då det efter några försök visat sig att den inte var texturerad nog. 

Skivan hade dimensionerna 0,5 x 0,5 m och monterades på ett stativ samt trefot som 

möjliggjorde horisontering och förflyttning i vertikalled (se figur 2.1). På anordningen 

fanns också en måttangivelse där förflyttningarna kunde avläsas. Runt skivan placerades 

45 signaler ut för FBS varav 31 mättes in i det lokala koordinatsystemet med en 

totalstation Leica TS15 tillsammans med ett Leica miniprisma för att möjliggöra 

georeferering. För TLS användes sju signaler som alla mättes in på samma sätt. I likhet 

med en studie av Abéllan, Jaboyedoff, Oppikofer och Vilaplana (2009)  simulerades 

sedan deformationer med intervallet 5 mm (se tabell 2.3).  

 

Tabell 2.3. Total förflyttning för varje mättillfälle. Enhet: mm. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Förflyttning 0 5 10 15 20 25 

 

 

 

Figur 2.1: Skivan på höj- och sänkbart stativ samt utspridda signaler. 



 9 

2.2.2 TLS 

I denna studie användes en laserskanner Leica ScanStation C10 för att göra totalt sex 

skanningar. Uppställningen kan ses i figur 2.2.  För georeferering användes sex Leica 

HDS signaler (se figur 2.3) som fästes på golv och väggar för att säkerställa bra spridning 

i 3D-rymden. Skanningen skedde med en punkttäthet på 10 x 10 mm på objektet och 

varje signal finskannades med en punkttäthet på 1 x 1 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Uppställning av laserskannern.  Figur 2.3. Leica HDS signal. 

 

2.2.3  FBS 

2.2.3.1  Kamerakalibrering 

För att utföra en kamerakalibrering enligt vad som specificeras i PhotoModeler Scanner 

används pappersark med speciella numrerade signaler som känns igen av programmet (se 

figur 2.4). Storleken på objektet som ska mätas in avgör hur stor diametern på signalerna 

ska vara, i detta projekt var den cirka 3 mm. Pappersarken lades sedan på golvet (se figur 

2.5) och fästes med tejp. 

 

 Figur 2.4. Signal för  Figur 2.5. Uppställningen vid 

 PhotoModeler Scanner. kamerakalibreringen.    
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Kameran monterades på ett stativ för att säkerställa stabilitet och bilder togs ur fyra 

positioner, en för varje av de fyra sidorna. Ur varje position togs tre bilder, en 

landskapsbild och två porträttbilder där kameran roterats 90° åt vartdera hållet. Bilderna 

importerades sedan i PhotoModeler Scanner där de behandlades och IOP samt 

kvalitetsvärden beräknades automatiskt. Följande ekvationer är de som används av 

programvaran för att korrigera felteckning och är tagna från PhotoModeler Scanners 

hjälpfil. Radiell felteckning beräknas med ekvation 2.1: 

                       

där dr  är den radiella felteckningen, K1, K2, och K3  är parametrar från 

kamerakalibreringen och r  är avståndet från bildhuvudpunkten i mm. Korrektionerna för 

x- och y-koordinaterna i en punkt beräknas med ekvationerna 2.2 och 2.3: 

            

            

där xc  och yc  är de korrigerade koordinaterna och x samt y är de okorrigerade 

koordinaterna. Den radiella felteckningen delas sedan upp i en x- respektive en y-del 

enligt följande: 

      
  

 
 

      
  

 
 

där drx och dry är x- och y-korrigeringar för den radiella felteckningen. 

 

För beräkning av decentreringsfelteckning använder PhotoModeler Scanner följande 

formler: 

                            

                            

där dpx och dpy är korrektioner för x- respektive y-koordinaterna, P1 och P2 är 

parametrar från kamerakalibreringen för decentreringsfelteckning, r är avståndet från 

bildhuvudpunkten och x samt y är de okorrigerade koordinaterna. 

 

 

 

 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 
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Från ovanstående ekvationer kan sedan de korrekta koordinaterna för punkten beräknas: 

             

             

där x’ och y’ är de korrigerade koordinaterna för punkten. 

 

2.2.3.2 Fotografering 

Vid varje fotograferingstillfälle togs ett stereopar av objektet samt ett antal bilder från 

sidorna för att uppnå god geometri. Efter varje fotografering kontrollerades bilderna i 

programmet för att säkerställa att skärpa och täckning var bra. Bilderna togs från ett 

avstånd på ungefär 1,5 m (se figur 2.6) och hade 100 % överlappning på objektet. 

Avståndet mellan kamerastationernas exponeringsorter inom stereoparen beräknades och 

mättes ut enligt rekommendationer från Eos Systems (2010). I manualen går att läsa att 

avståndet mellan exponeringsorterna dividerat med avståndet till objektet (bas-höjd-

förhållande) bör ligga mellan 0,2 och 1, allra helst under 0,5. 

 

 

Figur 2.6. Uppställning i det första experimentet med FBS. 

 

På grund av dåligt resultat gjordes ytterligare en uppställning och FBS delades upp i två 

experiment, FBS1 och FBS2. I FBS2 stod skivan vertikalt och bilderna togs rakt framifrån 

(se figur 2.7). Skivan flyttades med samma intervall som tidigare fastän denna gång 

horisontellt mot kameran. 11 signaler placerades ut på olika djup och höjd för att få bättre 

(2.8) 

(2.9) 
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spridning och alla mättes även denna gång in med totalstation i det lokala 

koordinatsystemet. 

 

 

Figur 2.7. Uppställning i det andra experimentet med FBS. 

 

 

2.3  Efterbehandling 

2.3.1  PhotoModeler Scanner  

Bilderna från alla fotograferingstillfällen importerades till programvaran PhotoModeler 

Scanner där de orienterades automatiskt med hjälp av naturliga kännetecken (se figur 

2.8). För att hitta det bästa resultatet gjordes urval av olika bildkombinationer. Det som 

användes i slutändan var endast ett stereopar för varje tillfälle, förutom i den sista. I den 
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blev en av bilderna i stereoparet för oskarp och istället användes fem sidobilder. Försök 

att orientera bilderna gjordes även med hjälp av signaler. 

 

Figur 2.8. Ett orienterat stereopar med lilamarkerade konnektionspunkter.  

 

Nästa steg var att georeferera mätningarna till det lokala koordinatsystemet. Detta gjordes 

med hjälp av koordinaterna för fyra väl utspridda signaler i bilderna. För att kontrollera 

kvaliteten på georefereringen användes resterande koordinatbestämda signaler som 

kontrollpunkter för att beräkna RMS i x-led: 

                  
 
   

 

 
    (2.10) 

där x   , är x-koordinaten för den i:te kontrollpunkten, x    är modellens x-koordinat för 

samma kontrollpunkt och n antal kontrollpunkter. För beräkning av RMS i y-led: 

                  
 
   

 

 
 (2.11) 

där y   , är y-koordinaten för den i:te kontrollpunkten, y    är modellens y-koordinat för 

samma kontrollpunkt och n antal kontrollpunkter. RMS i z-led beräknas enligt ekvation 

2.12:  

                  
 
   

 

 
 (2.12) 

där     , är z-koordinaten för den i:te kontrollpunkten,      är modellens z-koordinat för 

samma kontrollpunkt och n antal kontrollpunkter. Totala RMS beräknas på följande sätt:  

              
      

      
  (2.13) 
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Efter att georefereringen var färdig skulle ett punktmoln skapas över objektet från 

stereoparen. Vid det sjätte mättillfället, där inget stereopar fanns tillgängligt, prövades 

olika kombinationer av de bilderna som fanns för att hitta bästa resultat. Även olika 

djupintervall (eng. depth range, det intervall som programmet söker efter punkter till 

punktmolnet i) testades för mättillfälle M5 och M6. För att få jämförbart resultat valdes 

samma punkttäthet som för TLS-data (10 x 10 mm). I figur 2.9 visas resultatet från 

punktmolnsgenereringen från ett mättillfälle. Punktmolnen exporterades sedan som en 

textfil med punkternas koordinater samt även RGB-värde som inte användes i denna 

studie. 

 

 

Figur 2.9. Ett punktmoln från PhotoModeler Scanner med markerade signaler och 

kamerastationer. 

2.3.2  Leica Cyclone 7.3 

Data från TLS importerades till Leica Cyclone 7.3. En textfil med signalernas koordinater 

importerades och med hjälp av den georefererades punktmolnen. Även punktmolnen från 

FBS importerades till programvaran. Bruspunkter som tydligt inte tillhörde planets 

punktmoln togs bort manuellt. Ett plan anpassades sedan till varje punktmoln från varje 

mättillfälle för både FBS och TLS. 

2.4 Analys 

För att bestämma höjdskillnaderna mellan planen beräknades mittpunkten på planet från 

första mättillfället för FBS och TLS i Cyclone. I dessa punkter drogs en vertikal linje 

genom alla plan. Ekvationen för varje plan beräknades i Excel genom använda planets 

normal som togs från objektinformationen i Cyclone och en godtycklig punkt på planet.  
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Skärningspunkter beräknades sedan mellan den vertikala linjen och planen. Från dessa 

skärningspunkter togs höjderna som subtraherades från det första mättillfället (se figur 

2.10) och sedan jämfördes med de kända förflyttningarna. Skillnaderna mellan sann och 

beräknad förflyttning beräknades och resultaten från FBS och TLS jämfördes.  

 

Figur 2.10. Analysmodell med endast tre plan. 

 

I analysen av den andra uppställningen med FBS beräknades förflyttningarna istället i x- 

och y-led. Ekvationen för en linje som går genom första planets mittpunkt och har samma 

riktning som dess normal beräknades. Sedan beräknades skärningspunkter mellan linjen 

och planen från alla mättillfälle samt avstånden mellan dessa punkter. Avstånden 

jämfördes med de sanna förflyttningarna och avvikelserna beräknades. 

 

Standardosäkerheten på förflyttningarnas avvikelser beräknades enligt ekvation 2.14: 

 

           
     

       
  (2.14) 

där uavv. är avvikelsens standardosäkerhet, uM1 är standardosäkerheten för 

planmodelleringen från första mättillfället, uMi är standardosäkerheten för 

planmodelleringen från det i:te mättillfället och ukänd är standardosäkerheten för den 

kända förflyttningen. Standardosäkerheten för planmodelleringen erhålls av 

programvaran genom att ta alla punkters avstånd till planet och beräkna enligt formeln för 
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standardosäkerhet. Standardosäkerheten för känd förflyttning antas vara 1 mm då den 

avläses från en linjal.  

 

För att se om analysen klarar av att upptäcka de kända deformationerna görs också en 

hypotesprövning av de inmätta deformationernas avvikelser mot dess kända värden. 

Detta görs genom enligt följande hypotestest: 

 

H0: avvikelsen från känd deformation = 0 

H1: avvikelsen från känd deformation ≠ 0 

 

Enligt ekvation 2.15 kan kvoten (k) mellan avvikelsen och dess standardosäkerhet 

beräknas. Om |k| är mindre än 1,96, och normalfördelning antas gälla, kan H0 accepteras 

och deformationen kan upptäckas på 95 % konfidensnivå.  

                  (2.15) 
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3 Resultat 

3.1  Kamerakalibrering 

Från kamerakalibreringen erhölls följande värden (se tabell 3.1). Parametrarna för 

felteckning (K1, K2, K3, P1 och P2) används enligt ekvationerna i avsnitt 2.2.3.1. 

Kvalitetsvärdena visar pålitligheten av kamerakalibreringen och enligt PhotoModeler 

Scanner bör det slutgiltiga felet ligga under 0,7 pixlar.    

 

Tabell 3.1. Parametrar från kamerakalibreringen.  

Kamerakonstant 36,8651 mm 

Formatstorlek 

B 

H 

 

24,2334 mm 

16,0490 mm 

Bildhuvudpunkt 

X 

Y 

 

12,2055 mm 

8,1976 mm 

Radiell felteckning 

K1 

K2 

K3 

 

1,442 x 10
-4 

-6,409 x 10
-8 

0 

Decentreringsfelteckning 

P1 

P2 

 

-8,962 x 10
-6 

-3,975 x 10
-6

 

Kvalitetsvärden 

RMS 

Max residual 

Slutgiltigt fel 

 

0,0764 pixlar 

0,2180 pixlar 

0,635 pixlar 

 

3.2 FBS 

3.2.1 Experiment 1 (FBS1) 

Försöken att orientera bilderna med signaler gav oacceptabla resultat, därför användes 

bara orienteringen med naturliga kännetecken. Att använda sidobilder vid orienteringen 

fungerade endast vid en mätning och gav då inte ett bättre resultat, varav endast stereopar 

användes.  

Kvalitetsvärdena efter orienteringen för varje mättillfälle kan ses i tabell 3.2.  Från 

tabellen framgår det att det sjätte mättillfället hade den klart största residualen (6,7 

pixlar). De andra ligger runt 2 pixlar, vilket enligt rekommendationerna från 

PhotoModeler Scanner är det maximalt tillåtna. 
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Tabell 3.2. Beräknade RMS och residualer från orienteringen i PhotoModeler Scanner. Enhet: 

pixlar. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

RMS 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,4 

Max Residual 2,6 2,4 2,0 1,8 2,0 6,7 

 

Efter beräkningen av RMS från kontrollpunkter erhölls värdena som kan ses i tabell 3.3. 

Mätningen med bäst resultat baserat på dessa värden var den fjärde och den sämsta var 

den sjätte. I beräkningen av RMS användes olika många kontrollpunkter beroende på hur 

många som syntes i stereoparets båda bilder. I efterbehandlingen av det tredje och sjätte 

mättillfället har några kontrollpunkter tagits bort, för att de hade för höga residualer, 

vilket ledde till att endast ett fåtal kunde användas i beräkningarna.  

 

Tabell 3.3. Beräknad RMS (i x, y och z) från kontrollpunkter vid varje mättillfälle. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Antal kontrollpunkter 11 10 3 11 15 6 

RMSx (mm) 12,0 8,5 26,5 0,3 11,9 25,9 

RMSy (mm) 9,8 9,3 25,9 0,8 7,5 27,4 

RMSz (mm) 4,6 3,4 5,1 1,0 4,1 18,8 

RMStotal (mm) 16,2 13,1 37,4 1,4 14,7 42,1 

 

Test av olika djupintervall visade under plananpassningen att den hade låg betydelse så 

länge den inte var högre än vad programmet rekommenderade. Ett avstånd på 0,3 m 

under och över basytan gav något bättre resultat och användes därför för 

efterbehandlingen av resterande mättillfällen. 

 

Plananpassningen av punktmolnet från det sjätte mättillfället fick ett bättre resultat när ett 

bildpar med bas-höjd-förhållande på 0,3 och med vinkeln mellan kamerastationerna 15,8° 

användes istället för bildparet med respektive värden på 0,003 och 2,3°. Resultaten av 

anpassningen av planet gick från sämst värden (maximalt fel på 0,024 m) till bäst värden 

(maximalt fel på 0,005 m) när det bättre bildparet användes. Det bas-höjd-förhållande 

som användes till resten av mätningarna låg på 0,2 eller något lägre och var enligt 

programmet acceptabla. Anpassningen av plan i Cyclone gjordes för punktmolnen från 

alla mättillfällen med ett maximalt fel under 1 cm och en standardosäkerhet under 3 mm 

(se tabell 3.4). 
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Tabell 3.4. Kvalitetsvärden för modellering av planen. Enhet: mm. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Standardosäkerhet 2 2 3 2 2 2 

Absolut medelfel 2 2 2 2 1 1 

Maximalt fel 7 6 8 6 6 5 

 

Som tabell 3.5 visar ligger avvikelserna från de kända förflyttningarna under 1 cm. 

Endast i M2 är avvikelserna större än dess aktuella förflyttning. Minsta avvikelsen 

uppkom i M3. Avvikelsernas standardosäkerheter ligger runt 3 mm. 

 

Tabell 3.5. Avvikelser från deformationernas kända värden samt deras standardosäkerheter. 

Enhet: mm. 

Skillnader mellan 

mättillfällen 
M1 - M2 M1 - M3 M1 - M4 M1 - M5 M1 - M6 

Beräknad förflyttning 11,6 11,1 23,5 18,8 28,4 

Känd förflyttning 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Avvikelser -6,6 -1,1 -8,5 1,2 -3,4 

uavv. 3,0 3,7 3,0 3,0 3,0 

 

I tabell 3.6 visas resultatet från hypotesprövningen. 

 

Tabell 3.6. Resultatet från hypotesprövningen av de inmätta deformationernas avvikelser. 

Mättillfällen M1-M2 M1-M3 M1-M4 M1-M5 M1-M6 

|k| 2,2 0,30 2,83 0,4 1,13 

 

3.2.2 Experiment 2 (FBS2) 

I det andra experimentet med FBS erhölls värden på residualerna som alla låg under den 

rekommenderade maxgränsen på 2 pixlar. Orienteringen har skett med ungefär samma 

kvalitet för alla mätningar (se tabell 3.7). I överlag var värdena bättre än i första 

experimentet.  
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Tabell 3.7. Beräknade RMS och residualer från orienteringen i PhotoModeler Scanner. Enhet: 

pixlar. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

RMS 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 

Max Residual 1,8 1,6 1,1 1,4 1,7 1,3 

 

Från beräkningen av RMS erhölls värdena som kan ses i tabell 3.8. I detta fall användes 

lika många kontrollpunkter vid varje mättillfälle. Värdena är genomgående bättre än för 

FBS1.  

 

Tabell 3.8. Beräknad RMS (i x, y och z) från kontrollpunkter vid varje mättillfälle. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Antal kontrollpunkter 7 7 7 7 7 7 

RMSx (mm) 1,8 2,3 2,7 1,6 1,5 2,4 

RMSy (mm) 1,2 0,6 0,9 0,9 0,7 0,7 

RMSz (mm) 1,0 0,6 0,4 1,0 0,9 0,6 

RMStotal (mm) 2,4 2,5 2,8 2,1 1,9  2,6 

 

I detta experiment användes enbart programvarans förinställda värdena för djupintervall 

och bas-höjd-förhållande som användes var ungefär 0,2 för alla mättillfällen. I tabell 3.9 

går det att se värdena för plananpassningen. Även här är värdena bättre än för FBS1. M2 

hade högt maximalt fel men både medelfel och standardosäkerhet ligger på samma nivå 

som övriga mätningar. 

 

Tabell 3.9. Kvalitetsvärden för modellering av planen. Enhet: mm. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Standardosäkerhet 1 1 1 1 1 1 

Absolut medelfel 1 1 1 1 1 1 

Maximalt fel 3 8 3 3 3 4 

 

Denna gång var avvikelserna från de sanna förflyttningarna och standardosäkerheterna 

mycket lägre och ingen avvikelse var större än själva förflyttningen. Bäst var M5 och M6 

där avvikelserna endast var 0,5 mm (se tabell 3.10). 
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Tabell 3.10. Avvikelser från deformationernas kända värden samt deras standardosäkerheter. 

Enhet: mm. 

Skillnader mellan 

mättillfällen 
M1 - M2 M1 - M3 M1 - M4 M1 - M5 M1 - M6 

Beräknad förflyttning 7,5 14,4 16,4 19,5 25,5 

Känd förflyttning 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Avvikelser -2,5 -4,4 -1,4 0,5 -0,5 

uavv. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 

I tabell 3.11 visas resultatet från hypotesprövningen. 

 

Tabell 3.11. Resultatet från hypotesprövningen av de inmätta deformationernas avvikelser. 

Mättillfällen M1-M2 M1-M3 M1-M4 M1-M5 M1-M6 

|k| 1,47 2,59 0,82 0,29 0,29 

 

3.3 TLS 

Från TLS-mätningarna erhölls sex punktmoln (se figur 3.2), ett från varje mättillfälle. 

Georefereringen av punktmolnen i Cyclone gjordes med ett absolut medelfel på 1 mm för 

varje mättillfälle och residualerna för varje signal låg maximalt på 2 mm (se tabell 3.12). 

 

 

Figur 3.2. Punktmoln i Cyclone med numrerade signaler från andra mättillfället med TLS.  
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Tabell 3.12. Resultat från georefereringen av TLS-punktmoln. Residualer för respektive signal 

samt absolut medelfel vid varje mättillfälle. Enhet: mm. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Signal 1 2 2 1 2 2 1 

Signal 2 2 1 1 1 1 1 

Signal 3 2 2 2 2 2 2 

Signal 4 0 0 1 2 1 0 

Signal 5 1 1 1 1 1 1 

Signal 6 1 1 1 0 0 1 

Absolut medelfel 1 1 1 1 1 1 

 

Planen modellerades med en standardosäkerhet på 1 mm för varje mätning varav det 

maximala felet uppgick till 8 mm (se tabell 3.13). 

 

Tabell 3.13. Kvalitetsvärden för modellering av planen. Enhet: mm. 

Mättillfälle M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Standardosäkerhet 1 1 1 1 1 1 

Absolut medelfel 1 1 1 1 1 1 

Maximalt fel 4 4 8 5 7 5 

 

I tabell 3.14 visas de beräknade och kända förflyttningarna, skillnaden mellan dem samt 

standardosäkerheterna. Den minsta skillnaden var 0,2 mm och den största var 0,7 mm. 

 

Tabell 3.14. Avvikelser från deformationernas kända värden samt deras standardosäkerheter. 

Enhet: mm. 

Skillnader mellan 

mättillfällen 
M1-M2 M1-M3 M1-M4 M1-M5 M1-M6 

Beräknad förflyttning 5,7 10,7 15,7 20,7 25,2 

Kända förflyttning 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Avvikelser -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,2 

uavv. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 

Resultatet av hypotesprövningen kan ses i tabell 3.15. 

Tabell 3.15. Resultatet från hypotesprövningen av de inmätta deformationernas avvikelser. 

Mättillfällen M1-M2 M1-M3 M1-M4 M1-M5 M1-M6 

|k| 0,41 0,41 0,41 0,41 0,12 
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3.4 Visualisering 

I figur 3.3 går det att se hur de modellerade planen efter varje mättillfälle ser ut. Figur 3.3 

a) och c) visar resultat från mätningar som gjorts simultant. Som synes ligger planen i 

figur 3.3 a) väldigt oregelbundet. 

 

 

Figur 3.3. Anpassade plan i Leica Cyclone. a) FBS1, b) FBS2 (roterad 90 
o
) och c) TLS. 

c) 

b) 

a) 
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4 Diskussion 

4.1 Utvärdering av FBS 

Av resultaten att döma är FBS en metod som kan upptäcka relativt små deformationer. I 

FBS1 var det svårt att se förflyttningarna då hypotesprövningen resulterade i att endast tre 

av deformationerna kunde detekteras (se tabell 3.6). I FBS2 erhölls bättre värden och 

hypotesprövningen visade att alla utom en av de simulerade deformationerna kunde 

upptäckas (se tabell 3.11). Standardosäkerheterna som användes till beräkningarna i 

denna studie är förenklade och det är fler faktorer än bara planmodelleringens och 

känd förflyttnings standardosäkerhet som påverkar resultatet. Att undersöka detta 

ansågs dock vara utanför ramen för detta examensarbete. 

 

Att FBS2 gav bättre resultat beror troligen på två faktorer. Den huvudsakliga faktorn var 

troligtvis att i FBS2 togs bilderna rakt framifrån, dvs. kamerans riktning var vinkelrätt mot 

objektet (se figur 4.1). I FBS1 var riktningen brantare och objektet låg snett i bilden (se 

figur 4.2). Den andra faktorn var att signalerna i FBS2 var bättre utplacerade och var mer 

utspridda i alla riktningar (x, y och z), medan i FBS1 var alla placerade på golvet (dvs. i 

samma plan). 

 

 

Figur 4.1. En bild från FBS2. Figur 4.2. En bild från FBS1. 

 

Andra faktorer som påverkar resultatet är vilket bas-höjd-förhållande som används. 

Plananpassningen av det femte mätningstillfället i FBS1 visade att genom att öka bas-

höjd-förhållandet till ett värde inom det rekommenderade intervallet förbättrades 

resultatet från punktmolnsframställningen avsevärt. I detta projekt användes, för de flesta 

mätningstillfällena, ett bas-höjd-förhållande som var något lägre än det rekommenderade 

lägsta värdet (0,2). Detta berodde främst på att det var svårt att få med hela objektet samt 

signalerna runt om på båda bilderna inom stereoparet. Om avståndet mellan kamerans 
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exponeringsorter hade ökats för att få bättre bas-höjd-förhållande så hade överlappningen 

i bilderna blivit sämre. Ett alternativ vore att öka avståndet till objektet, men då hade 

upplösningen blivit lägre, vilket ansågs ha mer negativ påverkan på resultatet, något som 

nämns både i Barazzetti m.fl. (2011) samt Majd och Jafari (2011). Djupintervallet är 

ytterligare en faktor som kan påverka hur bra resultatet blir. Försöken i denna studie visar 

dock att om de förinställda värdena i programmet överskrids blir resultatet sämre, annars 

är påverkan marginell. 

 

De RMS som beräknats i denna studie var något sämre än de från tidigare studier. Jämfört 

med resultatet i Majd och Jafari (2011) är det dock inte så stor skillnad. I deras studie 

beräknades en total RMS på 1,5 mm för hela modellen, i FBS2 denna studie låg de totala 

RMS-värdena för varje mättillfälle mellan 2,0 och 3,1 mm. Jämförs det istället med 

resultaten i Ortiz Sanz m.fl. (2010) är skillnaden mycket större. I den studien har dock 

utvärderingen av modellens osäkerhet gjorts på ett annat sätt. RMS-värdet har beräknats 

från data som inte är georefererade, och gäller bara inom modellen. Barazzetti m.fl. 

(2011) redovisar sina kvalitetsvärden i form av standardosäkerheter på ett sätt som inte 

beräknats i denna studie. Om en jämförelse ändå görs med de RMS och 

standardosäkerheter som beräknats i denna studie ligger de ungefär på samma nivå. I 

studien av Alba m.fl. (2006) har residualer på kontrollpunkter beräknats från de TLS-

mätningar som gjorts och värdena ligger på liknande nivå som i denna studie (FBS2). 

Något som bör has i åtanke är att studien är från 2006 och TLS-tekniken har förbättrats 

sedan dess, vilket kan ses i resultaten från den här studien. De avvikelser från känd 

förflyttning som erhållits för FBS i den här studien stämmer bra överrens med resultatet 

från Monserrat och Crosetto´s (2008) TLS-mätningar där alla avvikelser låg under 1 cm. 

 

4.2 Jämförelse 

I det här avsnittet diskuteras skillnaderna mellan FBS och TLS. En stor skillnad mellan 

metoderna är priset på instrument samt på de programvaror som krävs (se tabell 2.1 och 

2.2), något som nämnts i tidigare studier av Ortiz Sanz m.fl. (2010) och Barazzetti m.fl. 

(2011). Ur tabell 2.1 och 2.2 framgår det också att laserskannern väger cirka 17 gånger 

mer än vad kameran gör, vilket underlättar vid transport. Kameran är också mycket 

mindre än laserskannern, vilket är en annan fördel när utrustningen måste bäras en bit 

eller när mätning ska ske i svårframkomliga områden. Detta är fördelar som tagits upp av 

Barazzetti m.fl. (2011). Något som däremot bör tänkas på är att en totalstation eller 
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GNSS-utrustning måste medtagas för georeferering och därmed hindrar mobiliteten en 

del. 

 

Kamerakalibrering och andra förberedelser inför FBS-mätningarna tog ungefär 90 min att 

utföra. Själva datainsamlingen tog mellan 10 till 20 min för ett mätningstillfälle beroende 

på hur många omtagningar som behövde göras. TLS-mätningarna gick snabbare, varje 

mätningstillfälle tog ungefär 10 min att utföra, och förberedelser tog ungefär 20 min 

totalt. Efterbehandlingen av TLS-data tog totalt cirka 4 timmar, men om tid för 

problemlösning och hinder tas bort blir tidsåtgången ungefär hälften så lång. I FBS1 tog 

efterbehandlingstiden ungefär 8 timmar. I FBS2 minskade efterbehandlingstiden till 

ungefär 4 timmar efter vi lärt oss programmet. Detta bekräftar påståenden av Barazzetti 

m.fl. (2011) att efterbehandlingstiden kan vara lång men går att förkorta genom ökad 

kunskap inom processen. 

 

Kvalitetsvärdena i tabell 3.4 och 3.9 visar att de plan som modelleras från FBS blir 

noggranna, och standardosäkerheterna låg under 4 mm i båda försöken. Dessa värden är 

liknande de från TLS men det betyder dock inte alltid att de slutgiltiga georefererade 

planen är bra. Som kan ses i figur 3.3 a) ligger planen inte rätt relativt varandra och har 

olika lutningar. I figur 3.3 b) ligger planen mycket bättre, något som också är ett bevis på 

att kamerans riktning mot objektet samt bättre spridning av signalerna i 3D-rymden är 

viktigt för att få ett bra resultat. 

 

Om avvikelserna från de sanna värdena jämförs mellan TLS och FBS1 går det att se att 

TLS presterade mycket bättre. Den maximala avvikelsen från sann förflyttning för TLS 

var endast 0,7 mm medan FBS1 gav en maximal avvikelse på 8,5 mm. Enligt 

hypotesprövningen kunde alla deformationer inmätta med TLS upptäckas (se tabell 3.15). 

Resultatet från TLS var också mycket jämnare (se tabell 3.14) medan avvikelserna från 

FBS1 hade mycket större spridning (se tabell 3.5). I FBS2 kunde däremot bättre värden på 

avvikelserna registreras men spridningen var fortfarande relativt hög (se tabell 3.10). I 

tabellerna 3.5, 3.10 och 3.14 går det att se en övervägande trend i avvikelsernas 

riktningar. De flesta är negativa vilket skulle kunna innebära att ett systematiskt fel finns. 

Endast två av avvikelserna var positiva och var samtidigt små. Vad detta beror på är dock 

oklart. 

 

I studien av Lo Brutto och Spera (2011) konstateras att skillnaderna mellan FBS och TLS 

ligger under 1 cm och anser då att metodernas osäkerheter var likvärdiga. I denna studie 
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fick både FBS2 och TLS bra resultat men det skulle kunna ses som för optimistiskt att 

kalla dem likvärdiga. 

 

4.3 Användningsområden 

Eftersom resultaten visar att FBS presterar sämre än TLS kan den användas för 

tillämpningar där kraven på deformationsmätningarnas osäkerhet är lägre. Inom dessa 

användningsområden kan också budgeten vara en begränsning och därmed kan TLS vara 

utesluten. Andra användningsområden där FBS kan vara fördelaktig är platser som är 

svåra att nå eller ta sig fram till. Det kan t.ex. vara i bergiga områden där klättring är 

nödvändigt eller i trånga utrymmen. Det bör dock tänkas på att objektet måste ha en 

texturerad yta.  

 

FBS skulle rimligtvis vara användbart för deformationsövervakning av byggnader. Som i 

den här studien kan plan modelleras på byggnaden och olika deformationer som lutningar 

och förflyttningar kan detekteras. Från FBS fås också en färgdraperad modell, vilket 

ibland kan vara en stor fördel, t.ex. vid övervakning av historiska byggnader. Även andra 

objekt än plan kan modelleras och analyseras. Genom att anpassa andra former eller 

skapa triangelnät går det att mäta deformationer i t.ex. dammar som gjorts av Alba m.fl. 

(2006) eller andra konstruktioner som vägar och broar. Även deformationer i bergväggar 

och sluttningar skulle kunna detekteras på detta sätt. Vid mätning av större objekt bör det 

has i åtanke att vid längre avstånd kan inte samma upplösning på objektet behållas, vilket 

försämrar resultatet. För att lösa detta skulle det kunna gå att använda en kamera med 

högre upplösning, byta till ett längre objektiv eller att dela upp fotograferingen i mindre 

etapper. 

 

4.4 Framtida studier 

Innan FBS kan användas i riktiga deformationsprojekt bör fler studier utföras och en del 

frågor utredas. Studier kan t.ex. utföras på objekt som är större och har en annorlunda 

form än ett plan. Andra frågor som skulle behöva utforskas är t.ex. hur mycket textur som 

behövs på objektet, i den här studien överdrevs textureringen och i framtida studier skulle 

olika mycket texturering kunna testas. I denna studie lyckades aldrig orienteringen med 

signaler, vilket också är något som bör undersökas. Olika programvaror och kameror 

skulle också kunna jämföras i en studie. 
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5  Slutsats 

Den främsta fördelen med FBS gentemot TLS är priset på instrument samt programvara. 

FBS har i denna studie givit sämre resultat än TLS och osäkerheten tycks vara högre. I 

det mest lyckade försöket med FBS (FBS2) gick alla deformationer utom en att detektera, 

medan i TLS kunde alla upptäckas. Resultatet som erhölls är dock likvärdigt med vissa 

tidigare studier inom FBS samt deformationsmätning med TLS, vilket bevisar metodens 

tillförlitlighet. Något som är viktigt för att uppnå noggranna resultat är att använda ett 

bas-höjd-förhållande som är accepterat av programvaran. Även utplacering av signalerna 

för georeferering har stor påverkan, samt riktningen till objektet. 

 

Avslutningsvis går det att konstatera att denna studie gjorts i optimala förhållanden i en 

laborationshall och vidare studier inom FBS krävs för att kunna använda den för 

deformationsmätningar i riktiga projekt. Den här studien visar dock att FBS har en 

potential att vara ett billigare alternativ till TLS för deformationsmätning. 
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