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Sammanfattning 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) är obemannade flygfarkoster som främst 

använts och utvecklats inom det militära. Under senare år har användandet även 

tagit fart inom den civila sektorn, däribland mätningsbranschen. För att samla in 

geodata används Unmanned Aircraft Systems (UAS), vilka är system som består 

av fler komponenter än endast luftfarkosten t.ex. även kamera och kontrollstation. 

UAS är ett bra alternativ till traditionell flygfotografering då högupplösta bilder 

kan genereras till en låg kostnad. Eftersom UAS är en relativt ny metod måste 

osäkerheten utvärderas. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera hur 

stödpunkter påverkar osäkerheten vid georeferering av UAS-bilder. Data erhölls 

från en flygning utförd av Sweco i november 2012. För att kunna utvärdera 

stödpunkternas inverkan översignalerades det 5 ha stora området med 35 

stödpunkter. Nio olika konfigurationer av stödpunkter georefererades i 

programvaran Agisoft PhotoScan 0.9.0 och resultatet analyserades i Microsoft 

Excel, Geo Professional och Surfer 10L. Resultaten visar att osäkerheten för 

georefereringen minskar när antalet stödpunkter ökar, förutsatt att en jämn 

placering tillämpas. Bra georeferering uppnåddes när fyra stödpunkter användes. 

Vi rekommenderar ändå att minst fem stödpunkter används, fem stycken ger bra 

möjligheter till en god geometri – en i varje hörn och en i mitten. Det lägsta RMS-

värdet i 3D (72 mm) erhölls med 17 stödpunkter jämnt fördelade över området. 

Det högsta RMS-värdet i 3D (190 mm) fick konfigurationen med sex stödpunkter 

placerade i ett av områdets hörn, något som tydligt visar hur stödpunkters 

placering (geometrin) påverkar osäkerheten av georefereringen. Även om fyra 

stödpunkter (en i varsitt hörn) bara får marginellt större RMS-värde än om en 

extra stödpunkt placeras i mitten, rekommenderas den sistnämnda för den bättre 

geometrin. För att kontrollera georefereringen rekommenderas några extra inmätta 

kontrollpunkter i området. 
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Abstract 

The main use and development of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have 

through history been driven for military purposes, but in recent years the use has 

increased also in the civilian sector, including the surveying industry. In order to 

collect geodata Unmanned Aircraft Systems (UAS) are used. UAS are systems 

that consist not only of the unmanned vehicle, but also of components like a 

camera and a control station. UAS is a good alternative to traditional aerial survey 

due to the high resolution images and the low operational cost. The uncertainty of 

UAS must be evaluated further since it is a relatively new surveying method. The 

purpose of this study is to analyze the number of ground control point’s (GCP’s) 

impact on the uncertainty of georeferencing UAS images. Data was collected 

from a flight conducted by Sweco in November 2012. The area which was flown 

(5 ha) was “over-signalized” by 35 GCPs in order to evaluate their impact on the 

georeferencing uncertainty. Nine different configurations of GCPs were 

georeferenced in the software Agisoft PhotoScan 0.9.0 and the result was 

analyzed in Microsoft Excel, Geo Professional and Surfer 10L. The result shows 

that the uncertainty of the georeferencing decreases when the number of GCPs 

increases, provided their distribution is even in the area. A good georeferencing 

was obtained when four GCPs were used. Regardless, we recommend the use of 

five, five provide a good geometry – one in each corner and one in the middle. 

The least RMS value in 3D (72 mm) was found with 17 GCPs evenly distributed 

in the area. The highest RMS value in 3D (190 mm) was found when all six GCPs 

were placed in one of the corners of the area. This shows that the distribution of 

GCPs has a great impact on the uncertainty of the georeferencing. Even if four 

GCPs (one in each corner) just get a little higher RMS value than if one extra 

GCP is placed in the middle, the latter is recommended because of the favourable 

geometry. To be able to control the georeferencing it is recommended to survey 

some extra GCPs in the area. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) är obemannade flygfarkoster vars utveckling 

främst har styrts av militära syften, men under de senaste åren har ett ökat intresse 

från den civila sektorn uppkommit (Prats et al., 2011).  År 1970 användes för 

första gången obemannade luftfarkoster utrustade med en kamera för arkeologisk 

dokumentation (Eisenbeiss, 2009). Under senare år har användningen av 

obemannade luftfarkoster för geografisk insamling tagit fart. Dessa flygsystem 

kallas ofta UAS (Unmanned Aircraft System), då de består av fler komponenter 

än endast farkosten t.ex. en kamera och en kontrollstation (Transportstyrelsen, 

2012). UAS har många användningsområden inom mätning då högupplösta bilder 

till en relativt låg kostnad kan erhållas. Traditionell flygfotografering är lämplig 

för dokumentering av stora ytor på flera kvadratkilometer, men för mindre 

områden kan UAS vara ett bättre alternativ (Niethammer et al., 2009). De nämner 

också att upprepade flygningar med tätare intervall till en låg kostnad är möjliga 

med UAS.  

 

Eisenbeiss (2009) skriver att en stor fördel med UAS är att de kan användas i 

katastrofområden som t.ex. jordskred, jordbävningar eller översvämningar utan att 

riskera att någon människa kommer till skada. Ytterligare beskrivs den låga 

flyghöjden som en stor fördel då bl.a. data kan samlas in under molniga 

väderförhållanden. Om UAS är uppkopplat mot en kontrollstation kan bilderna 

erhållas i realtid, vilket kan vara extra viktigt i katastrofsituationer (ibid.). 

Möjligheterna med UAS är många men det finns även en del nackdelar, t.ex. bör 

UAS inte flygas under hårda vindförhållanden då stabiliteten och flygriktningen 

kan avsevärt påverkas (Chiabrando et al., 2010; Eisenbeiss, 2009; Mozas-

Calvache et al., 2011). Den ostabila plattformen som bilderna tas ifrån leder till 

olika bildkvalitéer, vilket i sin tur leder till en mer krävande efterbearbetning av 

data än vid bearbetning av traditionella flygfoton (Sippo, 2013). UAS-data kräver 

därför en kraftfull mjukvara samt bra prestanda på hårdvaran vid bearbetningen. 

Det första steget i databearbetningen är blockutjämning och detta steg måste 

genomföras för att sätta samman bilderna, georeferera dem och skapa en digital 
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höjdmodell, eller ett ortofoto. Med hjälp av stödpunkter kan bilderna georefereras 

med en osäkerhet på centimeternivå (PIEneering, 2012). Med stödpunkter avses 

koordinatbestämda punkter på marken som antingen är signalerade eller naturliga. 

 

För att avgöra om UAS skall kunna konkurrera med andra insamlingsmetoder 

måste osäkerheten utvärderas. Xiang & Tian (2010) har utfört flertalet tester där 

de har georefererat bilder tagna med UAS utan stödpunkter och kommit fram till 

att osäkerheten ligger under 0,9 m. Detta är mer än tillräckligt för vissa 

användningsområden som t.ex. katastrofsituationer då en låg osäkerhet inte är 

nödvändig. Gulch (2012) beskriver dock att stödpunkter bl.a. behövs för att en 

korrekt kamerakalibrering skall vara möjlig. Han påpekar också att en UAS-

flygnings specifika egenskaper t.ex. tidsdifferensen mellan stråkens 

fotograferingstillfällen och vädret påverkar osäkerheten. Studien har utförts för att 

UAS är en växande metod inom mätningsbranschen. Osäkerheten för metoden 

måste utvärderas vidare och där har georeferering en betydande roll. För att uppnå 

en låg osäkerhet måste stödpunkter användas. Sådana kan även nyttjas vid 

kontroll av modellens osäkerhet. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka stödpunkters inverkan på 

osäkerheten vid georeferering av bilder tagna med UAS. Olika konfigurationer 

har testas och kontrollerats mot inmätta signalerade punkter.  

De frågeställningarna som skall besvaras är: 

 Vilken osäkerhet kan uppnås vid georeferering av bilder tagna med UAS? 

 Hur påverkar antalet stödpunkter osäkerheten av georefereringen? 

 Har placeringen av stödpunkterna någon betydelse för osäkerheten? 
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1.3 Tidigare studier 

En del tidigare studier har utförts vad gäller stödpunkters påverkan vid 

blockutjämning och georeferering. Det mesta som är gjort handlar dock om 

rekommendationer för antalet stödpunkter samt placeringen av dessa vid 

traditionell flygfotografering eller bilder tagna från satellit. Dessa 

rekommendationer kan vara till hjälp eftersom blockutjämning med UAS 

generellt följer samma principer (Y. Reshetyuk, universitetslektor i geomatik vid 

Högskolan i Gävle, personlig kommunikation, 2013). Två nyligen utförda studier 

som behandlar UAS har använts i detta avsnitt. I brist på andra nutida studier har 

också två äldre undersökningar som behandlar blockutjämning vid traditionell 

flygning samt blockutjämning av satellitbilder använts.  

 

PIEneering är ett finskt företag som arbetar med fotogrammetri inom UAS. Deras 

tester visar att med en bra spridning av stödpunkter (i kanter, hörn och mitten av 

området) kan en osäkerhet på centimeternivå uppnås för georefereringen (figur 1). 

Används enbart stödpunkter i hörnen uppstår oönskade fel i mitten av bilden, 

vilket illustreras med en gul/röd färg. Osäkerheten illustreras från låg till hög med 

följande ordning på färgerna: blå, turkos, grön, gul och röd (figur 1). Området 

som testats är ca 1 km² stort (PIEneering, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Stödpunkters placering samt deras påverkan på områdets osäkerhet. Blått 

(mörkt) visar liten osäkerhet och gult (ljust) stor osäkerhet. Medgivande: 

PIEneering. 
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PIEneering (2012) skriver att antalet stödpunkter som krävs beror på blockets 

utformning. Vid ett rektangulärt område är fem stödpunkter ett minimum och 

placeringen bör vara densamma som i figur 2. 

 

 

Figur 2. Minimiantal och optimalplacering av stödpunkter som 

genomgående ger liten osäkerhet. Medgivande: PIEneering. 

 

PIEneering (2012) har även utfört en fältstudie över ett 1,2 km² stort område. Ett 

block med 19 stråk och 893 bilder har utjämnats. Stereo- och sidoövertäckningen 

som använts var båda 85 %. Tolv stödpunkter har placerats jämnt över det 

rektangulära området. Residualer på punkterna ligger inom 13–65 mm i x-led, 2–

79 mm i y-led och 4–45 mm i höjd. 

 

Åkerholm (2012) skriver att med hjälp av GPS-mottagare i ett UAS behövs inte 

några stödpunkter. Osäkerheten som kan förväntas vid denna metod är 1–2 m. 

Förutom en högre osäkerhet är risken för vridningar av området större då inga 

stödpunkter används. 

 

Toutin (2003) har gjort en studie där satellitbilder från Landsat 7 ETM+ används 

för att blockutjämna ett område (250 000 km²) i klippiga bergen, Kanada. Även 

fast studien är gjord med satellitbilder har samma principer som vid traditionell 

flygfotografering använts. Först utfördes blockutjämning, vilket resulterar i att 

antalet stödpunkter kraftigt kan reduceras. Studien visar vilka möjligheter som 
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finns med blockutjämning av satellitbilder. Tester har gjorts med olika antal stråk 

och block, där stödpunkters antal och placering varierats.  

Ett test som gjordes av Toutin (2003) var att använda tre bilder i 

blockutjämningen med olika antal höjdstöd i övertäckningsområdena. Resultatet 

visar att osäkerheten för utjämningen blev lägre då fler höjdstöd användes. Två 

blockutjämningar utfördes med 15 bilder där den ena konfigurationen innehöll 

dubbelt så många stödpunkter. Osäkerheten på kontrollpunkterna blev betydligt 

sämre då färre stödpunkter användes. Detta beror dels på färre stödpunkter men 

framförallt att en sämre geometri tillämpades. Antalet stödpunkter varierade från 

10 till 148 och de som inte användes som stöd användes som kontrollpunkter. Det 

bästa resultatet erhölls med 70 stödpunkter och 78 kontrollpunkter. Den 

konfiguration som fick den högsta osäkerheten var den med minst antal 

stödpunkter.  

 

Deren och Jie (1989) har utforskat blockutjämning med positioneringsdata från 

Global Positioning System (GPS) och Inertial Navigation System (INS). De 

nämner att utan stödpunkter i hörn och kanter av ett block ökar osäkerheten av 

georefereringen. Om inga stödpunkter används rekommenderar de att utföra extra 

flygningar utmed kanterna av blocket. De beskriver att när GPS och/eller INS 

används behövs inga stödpunkter i mitten av området utan bara i hörnen och i 

kanterna av blocket. 
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1.4 Terminologi 

Bildmatchning 

Med hjälp av bildmatchning skapas konnektionspunkter i bildernas överlapp. 

 

DEM (Digital Elevation Model) 

Är ett allmänt begrepp för digitala terräng- och ytmodeller (INSPIRE, 2012). 

 

DSM (Digital Surface Model) 

Är enligt INSPIRE (2012) en modell som beskriver jordens yta och de föremål 

som är placerade på den i 3D. 

 

DTM (Digital Terrain Model) 

Är en modell som beskriver endast jordens yta i 3D utan eventuella föremål som 

är placerade på den (INSPIRE, 2012). 

 

INS (Inertial Navigation System) 

Är ett system som med hjälp av accelerometrar och gyroskop kan bestämma 

position och orientering av ett rörligt föremål. 

 

Konnektionspunkt 

En punkt som är gemensam för två eller fler bilder. 

 

Kontrollpunkt 

Definierad punkt på marken med kända koordinater i plan, höjd eller 3D som inte 

används vid georefereringen. ”Korrekta” koordinater kan då jämföras med 

koordinater erhållna efter georefereringen. 

 

RMS (Root Mean Square [error]) 

Kallas ofta på svenska för kvadratiskt medelvärde och beräknas enligt ekvation 

(1), där x är skillnaden i plan, höjd eller 3D mellan kontrollpunkternas ”korrekta” 

koordinater och koordinaterna efter georefereringen och n är antalet 

kontrollpunkter. 

(1) 
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Stödpunkt 

Definierad punkt på marken med kända koordinater i plan, höjd eller 3D. 

 

TIN (Triangulated Irregular Network) 

En TIN-modell är ett nät av icke överlappande trianglar som tillsammans 

beskriver en ytmodell. 

  

UAS (Unmanned Aircraft System) 

UAS är obemannade flygsystem. Flygsystemen kan omfatta, förutom av själva 

flygfarkosten: digitalkamera, GNSS (Global Navigation Satellite System) och ett 

övervakningssystem. 

 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

UAV är obemannade flygfarkoster. 

 

Yttre orienteringsparametrar  

Koordinater av projektionscentrum i ett geodetiskt koordinatsystem samt 

rotationsvinklar kring tre koordinataxlar (Xₒ, Yₒ, Zₒ, ω, ϕ, κ). 
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2 Metod 

2.1 Material 

I detta examensarbete har data från en flygning utförd av Sweco i november 2012 

använts. UAS-flygningen gjordes över ett stenbrott i Mårtanberg, Dalarna, med en 

oktokopter (figur 3), vilket är en slags helikopter utrustad med åtta rotorblad (se 

tabell 1 för specifikationer). Under flygningen användes digitalkameran SONY 

NEX-5N för att fotografera området (se tabell 2 för specifikationer). 

 

Figur 3. Oktokoptern som användes vid flygningen. Medgivande: Sweco. 

 
Tabell 1. Specifikationer för oktokoptern. 

Fabrikat Cinestar 8 ARF 

Rotorblad 8 st 

Flygtid 14 min 

Batterier  2×6200 mAh 

Pris 82 000 kr 

Vikt Ca 5 kg inkl. utrustning 
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Tabell 2. Specifikationer för kameran Sony NEX-5N. 

Upplösning 16 Megapixlar 

Sensorstorlek 23,5×15,6 mm 

Brännvidd 16 mm 

Bildstorlek 4912×3264 pixlar 

Pris 4000–5000 kr 

Vikt 0,4 kg med objektiv 

 

Syftet med flygningen var att utvärdera hur bra resultat som kan uppnås med 

UAS. Stenbrottet är ca 200×250 m stort, vilket ger en yta på 5 ha. Sammanlagt 

mättes 35 stödpunkter in med nätverks-RTK (Real Time Kinematic) (figur 4). 

Stödpunkterna signalerades med vita och röda färger för att de enkelt skulle kunna 

identifieras i flygbilderna. Eftersom syftet var att utvärdera stödpunkternas 

inverkan på osäkerheten av georefereringen har området översignalerats. 

Sammanlagt togs 32 bilder från en flyghöjd av ca 130 m. Stereo- och 

sidoövertäckningen som använts var 80 % resp. 50 %. Pixelstorleken på marken 

beräknades till 37 mm med hjälp av ovan nämnda förutsättningar. 

 

Figur 4. Området som studerats med tillhörande 35 stödpunkter. 
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Agisoft PhotoScan Professional 0.9.0 användes som programvara för att bearbeta 

data. Beräkningar av osäkerheter m.m. har utförts i Microsoft Excel 2010. I Surfer 

10L skapades modeller för att visualisera osäkerheten i höjd. Geo Professional 

användes för att redovisa osäkerheterna i plan i form av vektorkartor samt för att 

utföra en enkel koordinattransformation. 

2.2 Teori (traditionell fotogrammetri) 

För att skapa en digital höjdmodell över området som fotograferats måste en 

blockutjämning genomföras. Blockutjämning är enligt Torlegård (1999) ”en 

multipunkts-inskärning med samtidig bestämning av nypunkter”. Han skriver 

även att blockutjämning används för att bestämma yttre orienteringsparametrar  

för varje bild och på detta sätt georefereras bilderna. Detta görs med hjälp av ett 

fåtal kända stödpunkter på marken. Konnektionspunkter lokaliseras och mäts in i 

bilderna, oftast m.h.a. automatisk bildmatchning. Georefereringen utförs numera 

ofta direkt (direkt georeferering) med hjälp av GNSS och INS. Med denna metod 

behövs teoretiskt inte några stödpunkter, men i praktiken används ändå ett fåtal 

för transformation till önskat referenssystem och kontroll mot grova fel 

(Reshetyuk, 2012). 

 

Enligt HMK-Fo (1994) kan stödpunkterna bestämmas geodetiskt eller 

fotogrammetriskt. Bestäms punkten geodetiskt kallas denna geostödpunkt. 

Geostödpunkten kan antingen vara känd i höjd, plan eller i båda, det senare ger 

benämningen fullständig stödpunkt. Det finns rekommendationer i bl.a. HMK-Fo 

(1994) för hur stödpunkter ska placeras för att en optimal georeferering skall vara 

möjlig.  

I plan rekommenderar HMK-Fo (1994) att stödpunkterna skall placeras längs 

sidorna av blocket med max två baslängder mellan stödpunkterna.  

Höjdstödpunkterna bör enligt HMK-Fo (1994) placeras i övertäckningsområden 

med ca en baslängd mellan stödpunkterna. Dessutom rekommenderas placering av 

extra stödpunkter längs sidorna med ½–1 baslängds avstånd. I både plan och höjd 

rekommenderas även dubbla eller t.o.m. trippla stödpunkter i hörnen för att 

upptäcka eventuella grova fel. Det skall dock tilläggas att rekommendationerna i 

detta stycke gäller vid fotogrammetrisk stödpunktsförtätning.   
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2.3 Databearbetning 

Det första steget var att gå igenom de 32 bilderna som tagits från oktokoptern. Det 

upptäcktes snabbt att två av dem var suddiga och tack vare det stora överlappet 

kunde de kasseras utan att resultatet påverkades. De resterande 30 bilderna 

importerades till programvaran Agisoft PhotoScan. 

2.3.1 Agisoft PhotoScan 0.9.0 

Det första som utfördes i programvaran var bildmatchningen. När 

bildmatchningen var klar hade ett punktmoln bildats. Därefter skapades en TIN-

modell utifrån de rekommenderade inställningarna som fanns i manualen (Agisoft 

PhotoScan, 2012). 

 

Nästa steg var att georeferera TIN-modellen, och för att göra detta lokaliserades 

och markerades stödpunkterna i varje enskild bild. Efter att en stödpunkt 

lokaliserats och markerats i en bild hittar programmet punkten i de resterande 

bilderna den var synlig i. Med denna automatiska funktion blir lokaliseringen av 

stödpunkter en väldigt effektiv process. När alla stödpunkter hade markerats 

importerades deras koordinater i form av en textfil. Innan georefereringen 

genomfördes valdes de stödpunkter som skulle vara med i georefereringen. De 

punkter som inte väljs som stödpunkter blir automatiskt kontrollpunkter, vilket 

ger bra underlag för analys av resultatet. För att kunna utvärdera hur stödpunkter 

påverkar osäkerheten av georefereringen testades nio olika konfigurationer (figur 

5). 
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Figur 5. Schematisk placering av stödpunkter för de nio olika konfigurationerna. 

 

För att kunna erhålla en rapport med stöd- och kontrollpunkternas osäkerheter 

måste en DSM skapas. När detta är gjort kan en rapport i form av en pdf-fil 

genereras. Rapporten innehåller bland annat flyghöjd, kamerans specifikationer, 

exponeringspositioner, antal bilder som använts, stödpunkters- och 

kontrollpunkters osäkerheter och en bild av den skapade DSM-en (bilaga 1). 

2.3.2 Microsoft Excel 

Stöd- och kontrollpunkternas osäkerheter exporterades till Excel. Osäkerheterna i 

x, y och H är skillnaden mellan koordinaterna före och efter georefereringen, där 

koordinaterna före (inmätta med nätverks-RTK) anses vara de ”korrekta” (bilaga 

2). Osäkerheten i 3D för varje kontrollpunkt är beräknad utifrån osäkerheten i 

plan respektive höjd och grundar sig på sammanlagda osäkerheter. Det 

kvadratiska medelvärdet (RMS) räknades ut i plan, höjd och 3D för samtliga 

konfigurationers kontrollpunkter. Resultatet ger en indikation på vilken 

mätosäkerhet varje konfiguration har fått. 
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För att hitta eventuella grova fel utfördes en hypotesprövning på konfidensnivån 

99,7 % genom att multiplicera RMS-värdet i 3D med täckningsfaktorn 3. Detta 

utfördes för samtliga konfigurationer och testen visade att alla punkter hamnade 

inom konfidensintervallet, vilket betyder att förekomsten av eventuella grova fel 

kunde uteslutas. 

2.3.3 Surfer 10L 

I Surfer skapades kartor som visualiserar osäkerheten i höjd för de olika 

konfigurationerna. För att kunna redovisa resultatet i Surfer på ett bra sätt utfördes 

en koordinattransformation i Geo av samtliga stödpunkter. För att få området 

orienterat efter använda stödpunkter och inte mot norr, roterades området ca 48 

gon med en unitär transformation. Koordinaterna transformerades samtidigt till ett 

lokalt system.  

 

Kontrollpunkternas nya koordinater och deras osäkerheter i höjd importerades till 

Surfer. Interpoleringsmetoden kriging användes för att få en bra bild av områdets 

osäkerheter. Extra lager infogades för varje karta med kontroll- och stödpunkters 

koordinater för att visa deras placering.  

 

2.3.4 Geo Professional 

Vektorkartor som visar osäkerheten i plan skapades i Geo. Koordinaterna i plan 

före och efter georefereringen importerades för samtliga konfigurationer. Vektorer 

skapades mellan den ”korrekta” koordinaten och den koordinaten som erhölls 

efter georefereringen. Eftersom felen är små i förhållande till områdets storlek 

förstorades längden med en faktor 100.  
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3 Resultat 

I figurerna 6–14 kan kontrollpunkternas avvikelse i plan ses i form av 

vektorkartor. De svarta punkterna med punktnummer och vektorer visar 

kontrollpunkternas ursprungliga position och vektorerna visar riktningen och 

storleken på förflyttningen efter georefereringen. Stödpunkterna som använts är 

illustrerade med röda punkter. Detaljerad resultatredovisning av avvikelserna i 

plan, höjd och 3D för samtliga konfigurationer kan ses i bilagorna 3–11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 2. 
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Figur 8. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 3. 

 

 

 

Figur 9. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 4. 
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Figur 10. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 5. 

 

 

 

Figur 11. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 6. 
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Figur 12. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 7. 

 

 

 

 
 

Figur 13. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 8. 
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Figur 14. Kontrollpunkternas avvikelse i plan för konfiguration 9. 

 

 

Kontrollpunkternas höjdavvikelser redovisas i figurerna 15–23. Avvikelserna 

avser skillnaderna mellan höjderna före och efter georefereringen för varje 

konfiguration.  

 

 
 

Figur 15. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med tre 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 1. Höjdskala i m. 
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Figur 16. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med tre 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 2. Höjdskala i m. 

 

 

 

 

Figur 17. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med fyra 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 3. Höjdskala i m. 
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Figur 18. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med fem 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 4. Höjdskala i m. 

 

 

 

 

Figur 19. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med sju 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 5. Höjdskala i m. 
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Figur 20. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med sex 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 6. Höjdskala i m. 

 

 

 

 

Figur 21. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med nio 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 7. Höjdskala i m. 
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Figur 22. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med nio 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 8. Höjdskala i m. 

 

 

 

 

Figur 23. Kontrollpunkternas (kryss) höjdavvikelse med 17 

stödpunkter (fyrkanter) för konfiguration 9. Höjdskala i m. 

 

 

 



 23 

En sammanställning av de olika konfigurationernas RMS kan ses i tabell 3. RMS-

värdet har räknats ut enligt ekvation 1 och ger en indikation på positions-

osäkerheten av georefereringen för varje konfiguration. 

 

 

Tabell 3. Antal stödpunkter, geometri och positionsosäkerheten (RMS) i plan, höjd 

och i 3D för samtliga konfigurationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfiguration 

nr 

Antal stöd-

punkter 

 

Geometri 

RMS  

plan (m) 

RMS  

höjd (m) 

RMS   

3D (m) 

1 3 
Mindre 

bra 
0,141 0,073 0,159 

2 3 Bra 0,087 0,052 0,101 

3 4 Bra 0,086 0,032 0,092 

4 5 
Mycket 

bra 
0,083 0,029 0,088 

5 7 
Mycket 

bra 
0,074 0,030 0,080 

6 6 Dålig 0,179 0,064 0,190 

7 9 
Mycket 

bra 
0,071 0,032 0,078 

8 9 
Mycket 

bra 
0,070 0,031 0,077 

9 17 
Mycket 

bra 
0,065 0,032 0,072 
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4 Diskussion 

Resultaten för samtliga konfigurationer vittnar om att vi genomgående fått en 

lägre osäkerhet i höjd än i plan (tabell 3). Till en början var vi väldigt skeptiska 

till resultatet eftersom osäkerheten oftast brukar vara ca 30 % bättre i plan än i 

höjd (Y. Reshetyuk, universitetslektor i geomatik vid Högskolan i Gävle, 

personlig kommunikation, 2013). Anledningen till att vi har fått ett sämre resultat 

i plan kan bero på inmätningen av stödpunkter i Agisoft PhotoScan. Signalerna 

som användes vid flygningen syntes bra i bilderna, men när de förstorades blev 

mittpunkten mycket svår att definiera. Felplacering av markören på stödpunkterna 

påverkar inte osäkerheten i höjd lika mycket som i plan eftersom signaler 

placeras, eller väljs, horisontella. Det tros vara anledningen till att vi har fått en 

sämre osäkerhet i plan än i höjd. 

 

Studien visar att osäkerheten för georefereringen minskar med ett högre antal 

stödpunkter (under förutsättning att en jämn fördelning av stödpunkter över 

området används), vilket även Toutin (2003) kommer fram till i sin studie. 

Minskningen syns plana ut när sju eller fler stödpunkter (konfiguration 5) med 

god geometri används. Om 17 stödpunkter används förbättras RMS-värdet i plan 

ytterst lite trots att ytterligare tio stödpunkter har lagts till (från 74 mm till 65 

mm). I höjd upphör i princip förbättringen när fyra eller fler stödpunkter jämnt 

fördelade över området används. Jämförs konfiguration 3 (fyra stödpunkter) och 

konfiguration 9 (17 stödpunkter) kan vi se att RMS-värdet i höjd är lika för båda 

konfigurationerna (32 mm). Minimumkravet för georeferering är tre stödpunkter, 

två fullständiga och ytterligare en för höjd. Tyvärr kan inte PhotoScan använda 

annat än fullständiga stödpunkter, vilket gör att vi inte kunnat utvärdera 

minimumkravet.     

 

Placeringen av stödpunkterna har stor betydelse för georefereringen, något som 

tydligt kan ses i figurerna 11 och 20. Geometrins betydelse för osäkerheten kan 

även ses om konfiguration 1 och 2 jämförs. Båda konfigurationerna har 

georefererats med tre fullständiga stödpunkter men placeringen av dem är olika. 

Placeras två stödpunkter, en i varsitt hörn, och den tredje i mitten på motsatt 
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långsida, istället för tre stödpunkter i varsitt hörn förbättras osäkerheten av 

georefereringen med nästan 40 %. Områden som ligger i närheten av stödpunkter 

får en betydligt lägre osäkerhet än områden som ligger långt ifrån dem. Vi kan 

även se att områden som omges av stödpunkter får en betydligt lägre osäkerhet än 

områden som inte gör det. Det är därför viktigt att stödpunkterna placeras jämnt 

över området med minst en stödpunkt placerad i mitten för att undvika oönskade 

fel. I figurerna 17 och 18 kan vi se hur vi, likt PIEneering (2012), får lägre 

höjdavvikelserna i mitten av området när en stödpunkt placeras där. 

 

Osäkerheterna vi har fått för georeferering i den här studien inkluderar den 

osäkerhet som finns i inmätningen av flygsignalerna med nätverks-RTK. Den 

osäkerheten är okänd då vi erhöll data från Sweco utan osäkerhetsspecifikation. 
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5 Slutsats 

Studien visar att en bra georeferering av bilder tagna med UAS kan uppnås när 

fyra eller fler stödpunkter med god geometrisk placering används. Faktiskt redan 

vid tre enligt vår undersökning, men då det sannolikt är sällsynt med trekantiga 

områden, väljer vi fyra stödpunkter. Om de fyra stödpunkterna placeras i var sitt 

hörn i kvadratiska, eller i inte allt för långsträckta rektangulära områden, 

rekommenderas ändå ytterligare en punkt nära mitten, som även PIEneering 

(2012) gör. Placeringen har stor inverkan på osäkerheten och därför 

rekommenderas en jämn fördelning av stödpunkter över området, dvs. en god 

geometri. Antalet stödpunkter som används har betydelse för osäkerheten, men 

när antalet blir fler än fem (med god geometri) ses inga signifikanta förbättringar. 

Studiens lägsta positionsosäkerhet i plan för området blev 65 mm och erhölls med 

det högsta antalet stödpunkter (17 st). Den lägsta positionsosäkerheten i höjd för 

området blev 29 mm och erhölls med fyra stödpunkter jämnt fördelade över 

området.  

 

För framtida studier rekommenderas flygsignaler där en mittpunkt är lättare att 

definiera. En form som vi tror gör det kan ses i figur 24. 

 

 

 

 

 

 

                       Figur 24. Förslag på lämplig stödpunkts- 

   utformning för enkel identifiering i bilder 

                        tagna med UAS. Kontrastfärger kan väljas  

  beroende på underlag. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Utdrag från rapporten som genereras i Agisoft PhotoScan 

0.9.0. 
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Bilaga 2. Koordinater för punkterna inmätta med nätverks-RTK. 

B 1. Koordinater inmätta med nätverks-RTK i RT90 2.5 gon V, SWEN08_RH70. 

Punkt x y H 

1000 6747120,789 1467010,984 316,183 

1001 6747145,070 1466989,678 316,375 

1002 6747171,630 1466961,962 317,033 

1003 6747204,475 1466931,905 318,679 

1004 6747196,629 1466884,855 322,703 

1005 6747187,096 1466866,565 323,698 

1006 6747165,712 1466849,242 327,322 

1007 6747160,557 1466832,130 329,803 

1008 6747152,765 1466807,924 331,373 

1009 6747142,600 1466792,426 332,158 

1010 6747127,008 1466771,934 334,784 

1011 6747115,537 1466750,082 335,991 

1012 6747097,762 1466756,743 336,973 

1013 6747083,800 1466759,495 338,277 

1014 6747070,483 1466766,163 338,319 

1015 6747045,218 1466783,807 344,431 

1016 6747025,847 1466806,206 348,625 

4005 6747050,270 1466816,114 351,807 

1017 6747057,506 1466823,454 349,785 

1018 6747054,086 1466839,393 346,302 

1019 6747026,840 1466853,811 348,522 

1020 6747011,958 1466825,353 349,898 

1021 6747025,026 1466872,900 346,221 

1022 6747032,215 1466884,531 343,736 

1026 6747053,987 1466897,494 336,701 

1027 6747073,319 1466926,550 327,749 

1028 6747076,055 1466943,156 324,125 

1029 6747087,389 1466964,177 319,478 

1030 6747090,108 1466993,633 318,654 

1031 6747140,625 1466950,061 319,181 

1032 6747115,884 1466902,964 320,305 

1033 6747091,314 1466865,056 320,249 

1034 6747141,274 1466833,714 321,222 

1035 6747137,492 1466866,711 324,266 

1036 6747170,080 1466887,413 322,765 
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Bilaga 3. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 1. 

B 2. Stödpunkter för konfiguration 1 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,046 0,028 -0,009 0,055 

1003 -0,025 -0,047 0,008 0,054 

1020 -0,021 0,019 0,001 0,028 

 

B 3. Kontrollpunkter för konfiguration 1 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,013 0,028 0,024 0,040 

1002 0,017 -0,008 0,035 0,040 

1004 -0,110 0,045 0,032 0,124 

1005 -0,134 0,056 0,057 0,156 

1006 -0,145 0,103 0,048 0,184 

1007 -0,137 0,130 0,075 0,203 

1008 -0,120 0,177 0,115 0,243 

1009 -0,119 0,216 0,104 0,267 

1010 -0,081 0,245 0,152 0,299 

1011 -0,008 0,290 0,160 0,331 

1012 0,019 0,254 0,156 0,299 

1013 0,035 0,225 0,137 0,265 

1014 0,059 0,187 0,116 0,227 

1015 0,054 0,095 0,078 0,134 

1016 0,032 0,037 0,024 0,054 

1017 -0,019 0,055 -0,006 0,058 

1018 -0,039 0,035 -0,010 0,053 

1019 -0,026 -0,003 0,038 0,046 

1021 -0,084 -0,029 -0,058 0,106 

1022 -0,080 -0,018 -0,041 0,092 

1026 -0,113 0,006 -0,086 0,142 

1027 -0,092 -0,015 -0,025 0,096 

1028 -0,093 -0,025 0,000 0,097 

1029 -0,052 0,018 -0,026 0,061 

1030 -0,024 0,052 -0,027 0,063 

1031 -0,016 0,015 -0,016 0,027 

1032 -0,036 0,011 -0,011 0,040 

1033 -0,057 0,039 0,027 0,074 

1034 -0,067 0,096 0,015 0,118 

1035 -0,115 0,074 0,020 0,138 

1036 -0,066 0,045 -0,005 0,080 

4005 0,012 0,072 0,057 0,093 
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Bilaga 4. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 2. 

B 4. Stödpunkter för konfiguration 2 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,058 0,029 -0,011 0,066 

1007 -0,080 0,047 0,006 0,096 

1020 0,025 -0,077 0,005 0,081 

 

B 5. Kontrollpunkter för konfiguration 2 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,051 0,004 0,004 0,051 

1002 0,065 -0,043 -0,005 0,078 

1003 0,015 -0,071 -0,054 0,091 

1004 -0,047 -0,019 -0,039 0,064 

1005 -0,073 -0,015 -0,016 0,076 

1006 -0,090 0,027 -0,020 0,096 

1008 -0,069 0,085 0,045 0,118 

1009 -0,072 0,118 0,036 0,143 

1010 -0,040 0,141 0,088 0,171 

1011 0,027 0,179 0,098 0,206 

1012 0,047 0,150 0,103 0,188 

1013 0,057 0,125 0,091 0,165 

1014 0,075 0,093 0,078 0,143 

1015 0,065 0,015 0,056 0,087 

1016 0,040 -0,029 0,017 0,052 

1017 0,003 -0,013 -0,026 0,029 

1018 -0,019 -0,026 -0,026 0,041 

1019 -0,012 -0,053 0,040 0,067 

1021 -0,070 -0,072 -0,052 0,113 

1022 -0,065 -0,060 -0,037 0,096 

1026 -0,093 -0,036 -0,091 0,135 

1027 -0,069 -0,050 -0,034 0,092 

1028 -0,070 -0,056 -0,005 0,090 

1029 -0,028 -0,008 -0,031 0,042 

1030 0,000 0,034 -0,022 0,040 

1031 0,024 -0,022 -0,048 0,058 

1032 -0,003 -0,038 -0,048 0,061 

1033 -0,033 -0,020 -0,009 0,039 

1034 -0,024 0,017 -0,049 0,057 

1035 -0,072 0,009 -0,034 0,081 

1036 -0,013 -0,016 -0,067 0,070 

4005 0,031 0,004 0,040 0,051 
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Bilaga 5. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 3. 

B 6. Stödpunkter för konfiguration 3 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,038 0,059 0,025 0,075 

1003 -0,003 -0,061 -0,037 0,072 

1011 0,005 0,113 0,031 0,118 

1020 -0,040 -0,111 -0,018 0,119 

 

B 7. Kontrollpunkter för konfiguration 3 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,030 0,028 0,038 0,056 

1002 0,045 -0,026 0,024 0,058 

1004 -0,062 -0,021 -0,034 0,074 

1005 -0,088 -0,023 -0,015 0,093 

1006 -0,108 0,011 -0,024 0,111 

1007 -0,099 0,024 -0,005 0,103 

1008 -0,085 0,052 0,020 0,102 

1009 -0,090 0,077 0,000 0,118 

1010 -0,060 0,088 0,040 0,114 

1012 0,017 0,086 0,043 0,097 

1013 0,022 0,061 0,033 0,072 

1014 0,035 0,032 0,023 0,052 

1015 0,013 -0,041 0,012 0,045 

1016 -0,020 -0,074 -0,014 0,078 

1017 -0,043 -0,050 -0,038 0,076 

1018 -0,066 -0,053 -0,031 0,090 

1019 -0,068 -0,073 0,036 0,106 

1021 -0,125 -0,081 -0,049 0,157 

1022 -0,115 -0,064 -0,028 0,135 

1026 -0,135 -0,034 -0,074 0,158 

1027 -0,104 -0,038 -0,008 0,111 

1028 -0,103 -0,038 0,022 0,112 

1029 -0,057 0,015 0,000 0,059 

1030 -0,025 0,064 0,012 0,070 

1031 0,000 -0,006 -0,017 0,018 

1032 -0,032 -0,035 -0,028 0,055 

1033 -0,068 -0,029 -0,005 0,074 

1034 -0,047 -0,003 -0,061 0,077 

1035 -0,097 0,000 -0,027 0,101 

1036 -0,032 -0,019 -0,056 0,067 

4005 -0,018 -0,038 0,024 0,048 
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Bilaga 6. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 4. 

B 8. Stödpunkter för konfiguration 4 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,047 0,065 0,026 0,085 

1003 0,003 -0,054 -0,031 0,062 

1011 0,012 0,119 0,030 0,123 

1020 -0,039 -0,104 -0,014 0,112 

1032 -0,024 -0,026 -0,010 0,036 

 

B 9. Kontrollpunkter för konfiguration 4 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,039 0,034 0,043 0,067 

1002 0,052 -0,019 0,032 0,064 

1004 -0,055 -0,012 -0,024 0,062 

1005 -0,081 -0,014 -0,004 0,083 

1006 -0,100 0,020 -0,012 0,103 

1007 -0,092 0,033 0,007 0,098 

1008 -0,077 0,060 0,029 0,102 

1009 -0,082 0,085 0,008 0,118 

1010 -0,052 0,095 0,043 0,116 

1012 0,024 0,091 0,043 0,103 

1013 0,028 0,066 0,033 0,079 

1014 0,040 0,037 0,024 0,060 

1015 0,017 -0,036 0,015 0,042 

1016 -0,018 -0,069 -0,010 0,072 

1017 -0,039 -0,043 -0,027 0,064 

1018 -0,061 -0,045 -0,019 0,078 

1019 -0,066 -0,064 0,046 0,102 

1021 -0,121 -0,071 -0,039 0,146 

1022 -0,111 -0,053 -0,017 0,124 

1026 -0,129 -0,023 -0,060 0,144 

1027 -0,096 -0,028 0,006 0,100 

1028 -0,095 -0,028 0,035 0,105 

1029 -0,048 0,024 0,012 0,054 

1030 -0,015 0,071 0,018 0,075 

1031 0,009 0,002 -0,005 0,010 

1033 -0,061 -0,019 0,013 0,065 

1034 -0,040 0,007 -0,046 0,061 

1035 -0,089 0,008 -0,011 0,090 

1036 -0,025 -0,010 -0,042 0,050 

4005 -0,015 -0,032 0,033 0,048 
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Bilaga 7. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 5. 

B 10. Stödpunkter för konfiguration 5 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,062 0,065 0,024 0,093 

1003 0,026 -0,048 -0,027 0,061 

1011 0,037 0,117 0,031 0,127 

1020 -0,021 -0,102 -0,021 0,106 

1032 -0,002 -0,024 -0,010 0,026 

1033 -0,037 -0,018 0,012 0,043 

1035 -0,065 0,010 -0,008 0,067 

 

B 11. Kontrollpunkter för konfiguration 5 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,056 0,036 0,043 0,079 

1002 0,072 -0,016 0,034 0,081 

1004 -0,030 -0,008 -0,020 0,036 

1005 -0,055 -0,010 0,000 0,056 

1006 -0,074 0,022 -0,010 0,078 

1007 -0,066 0,035 0,010 0,075 

1008 -0,051 0,061 0,033 0,086 

1009 -0,056 0,085 0,011 0,102 

1010 -0,028 0,094 0,045 0,108 

1012 0,047 0,090 0,043 0,110 

1013 0,050 0,066 0,032 0,089 

1014 0,062 0,038 0,022 0,076 

1015 0,037 -0,035 0,011 0,052 

1016 0,000 -0,067 -0,020 0,069 

1017 -0,020 -0,041 -0,030 0,055 

1018 -0,042 -0,044 -0,020 0,064 

1019 -0,048 -0,062 0,041 0,088 

1021 -0,103 -0,070 -0,040 0,133 

1022 -0,093 -0,052 -0,020 0,109 

1026 -0,11 -0,023 -0,060 0,129 

1027 -0,077 -0,027 0,003 0,081 

1028 -0,076 -0,029 0,032 0,087 

1029 -0,029 0,023 0,009 0,038 

1030 0,002 0,070 0,014 0,072 

1031 0,028 0,004 0,000 0,029 

1034 -0,014 0,008 -0,040 0,046 

1036 0,000 -0,006 -0,040 0,039 

4005 0,003 -0,030 0,030 0,043 
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Bilaga 8. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 6. 

B 12. Stödpunkter för konfiguration 6 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1016 -0,005 0,006 -0,001 0,008 

1017 -0,005 -0,007 -0,020 0,022 

1018 -0,005 -0,006 -0,024 0,025 

1019 0,008 0,008 0,024 0,027 

1020 -0,002 -0,015 -0,021 0,026 

4005 0,009 0,014 0,042 0,045 

 

B 13. Kontrollpunkter för konfiguration 6 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,386 0,060 -0,004 0,391 

1001 0,354 -0,016 0,031 0,356 

1002 0,333 -0,120 0,043 0,356 

1003 0,242 -0,214 0,017 0,323 

1004 0,097 -0,168 0,035 0,197 

1005 0,038 -0,157 0,055 0,17 

1006 -0,015 -0,092 0,041 0,102 

1007 -0,036 -0,071 0,066 0,104 

1008 -0,061 -0,031 0,100 0,122 

1009 -0,090 0,010 0,085 0,124 

1010 -0,092 0,045 0,127 0,163 

1011 -0,059 0,089 0,127 0,166 

1012 -0,034 0,083 0,123 0,152 

1013 -0,025 0,075 0,103 0,13 

1014 -0,002 0,061 0,081 0,102 

1015 0,000 0,018 0,048 0,051 

1021 -0,023 0,003 -0,070 0,074 

1022 0,004 0,014 -0,051 0,053 

1026 0,009 0,019 -0,095 0,097 

1027 0,091 -0,003 -0,032 0,096 

1028 0,118 -0,002 -0,006 0,118 

1029 0,202 0,044 -0,031 0,209 

1030 0,28 0,100 -0,028 0,299 

1031 0,257 -0,057 -0,014 0,264 

1032 0,142 -0,062 -0,020 0,156 

1033 0,044 -0,028 0,007 0,053 

1034 0,022 -0,072 -0,003 0,075 

1035 0,023 -0,062 0,010 0,067 

1036 0,127 -0,125 -0,007 0,179 
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Bilaga 9. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 7. 

B 14. Stödpunkter för konfiguration 7 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,048 0,041 0,012 0,064 

1003 0,012 -0,06 -0,035 0,07 

1004 -0,036 -0,018 -0,027 0,049 

1010 -0,024 0,079 0,035 0,09 

1011 0,04 0,101 0,021 0,11 

1019 -0,047 -0,065 0,023 0,083 

1020 -0,02 -0,103 -0,038 0,111 

1030 -0,006 0,048 -1E-04 0,049 

1032 -0,006 -0,038 -0,022 0,045 

 

B 15. Kontrollpunkter för konfiguration 7 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,040 0,016 0,031 0,053 

1002 0,056 -0,032 0,025 0,069 

1005 -0,059 -0,021 -0,008 0,063 

1006 -0,076 0,011 -0,016 0,078 

1007 -0,065 0,023 7E-04 0,069 

1008 -0,048 0,048 0,023 0,072 

1009 -0,053 0,071 0,001 0,089 

1012 0,049 0,076 0,032 0,096 

1013 0,051 0,052 0,021 0,076 

1014 0,062 0,026 0,011 0,068 

1015 0,036 -0,042 -0,003 0,055 

1016 2E-04 -0,07 -0,031 0,076 

1017 -0,021 -0,046 -0,045 0,068 

1018 -0,043 -0,049 -0,038 0,075 

1021 -0,102 -0,074 -0,063 0,141 

1022 -0,091 -0,057 -0,041 0,115 

1026 -0,11 -0,032 -0,081 0,14 

1027 -0,079 -0,041 -0,013 0,09 

1028 -0,079 -0,044 0,017 0,092 

1029 -0,035 0,005 -0,006 0,035 

1031 0,017 -0,012 -0,016 0,027 

1033 -0,038 -0,031 -5E-04 0,049 

1034 -0,014 -0,006 -0,054 0,056 

1035 -0,068 -0,002 -0,019 0,071 

1036 -0,007 -0,018 -0,048 0,052 

4005 0,003 -0,035 0,015 0,038 
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Bilaga 10. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 8. 

B 16. Stödpunkter för konfiguration 8 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,060 0,058 0,029 0,088 

1002 0,060 -0,019 0,025 0,068 

1003 0,012 -0,050 -0,049 0,071 

1007 -0,071 0,038 -0,002 0,081 

1011 0,032 0,120 0,015 0,125 

1015 0,035 -0,026 0,020 0,048 

1020 -0,018 -0,088 0,002 0,089 

1026 -0,105 -0,012 -0,040 0,113 

1032 -0,006 -0,020 0,001 0,021 

 

B 17. Kontrollpunkter för konfiguration 8 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,049 0,030 0,041 0,071 

1004 -0,041 -0,006 -0,040 0,057 

1005 -0,065 -0,008 -0,018 0,068 

1006 -0,081 0,026 -0,019 0,087 

1008 -0,055 0,064 0,019 0,087 

1009 -0,060 0,088 -0,002 0,107 

1010 -0,031 0,097 0,032 0,107 

1012 0,043 0,094 0,035 0,109 

1013 0,046 0,071 0,029 0,089 

1014 0,058 0,044 0,024 0,077 

1016 0,002 -0,055 0,002 0,055 

1017 -0,018 -0,032 -0,015 0,039 

1018 -0,039 -0,033 -0,004 0,051 

1019 -0,042 -0,048 0,065 0,091 

1021 -0,096 -0,056 -0,019 0,113 

1022 -0,086 -0,039 0,003 0,094 

1027 -0,073 -0,021 0,024 0,080 

1028 -0,072 -0,024 0,053 0,093 

1029 -0,028 0,025 0,027 0,046 

1030 0,004 0,068 0,029 0,074 

1031 0,022 0,003 -0,002 0,022 

1033 -0,041 -0,011 0,027 0,050 

1034 -0,022 0,013 -0,048 0,054 

1035 -0,071 0,015 -0,007 0,073 

1036 -0,009 -0,004 -0,048 0,049 

4005 0,006 -0,021 0,045 0,050 
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Bilaga 11. Detaljerat resultat över avvikelserna för konfiguration 9. 

B 18. Stödpunkter för konfiguration 9 samt deras osäkerhet i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1000 0,090 0,057 0,026 0,110 

1003 0,040 -0,061 -0,028 0,078 

1004 -0,014 -0,020 -0,019 0,031 

1006 -0,059 0,011 -0,004 0,060 

1009 -0,045 0,068 0,009 0,082 

1011 0,038 0,095 0,022 0,105 

1013 0,047 0,054 0,028 0,077 

1015 0,032 -0,028 0,010 0,043 

1018 -0,034 -0,028 -0,015 0,047 

1020 -0,020 -0,075 -0,018 0,079 

1021 -0,089 -0,041 -0,039 0,105 

1027 -0,052 -0,015 0,012 0,056 

1029 0,000 0,028 0,017 0,033 

1031 0,048 0,000 0,002 0,049 

1032 0,016 -0,024 0,001 0,029 

1034 -0,002 -0,003 -0,038 0,039 

4005 0,006 -0,017 0,035 0,039 

 

B 19. Kontrollpunkter för konfiguration 9 samt deras osäkerheter i meter. 

Punkt ∆x ∆y ∆H ∆3D 

1001 0,077 0,027 0,045 0,094 

1002 0,088 -0,026 0,037 0,099 

1005 -0,040 -0,023 0,002 0,046 

1007 -0,051 0,022 0,012 0,057 

1008 -0,038 0,045 0,033 0,068 

1010 -0,021 0,075 0,041 0,088 

1012 0,046 0,074 0,037 0,095 

1014 0,057 0,032 0,020 0,068 

1016 -0,002 -0,048 -0,014 0,050 

1017 -0,015 -0,029 -0,024 0,041 

1019 -0,038 -0,036 0,047 0,070 

1022 -0,075 -0,025 -0,016 0,081 

1026 -0,090 -0,004 -0,055 0,105 

1028 -0,049 -0,018 0,041 0,066 

1030 0,034 0,072 0,019 0,081 

1033 -0,023 -0,015 0,023 0,036 

1035 -0,050 0,005 0,000 0,051 

1036 0,015 -0,016 -0,033 0,040 

 


