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Sammanfattning  

Till följd av den utveckling som skett hos digitalkameror och programvaror för 
bildbehandling de senaste åren har intresset för fotobaserad skanning (FBS) vuxit. I 
denna studie utvärderades FBS som ett alternativ till terrester laserskanning (TLS) 
för statisk deformationsmätning och relaterade till kavitationsskador på 
vattenturbinkolvar där volym och maxdjup mäts. En stor del av syftet var att det 
skulle göras med simpla förutsättningar så att metoden blir enkel att utföra och 
tillämpbar framförallt i industrimiljöer. Simulerade deformationer skapades på en 
bräda i trä med en plan omgivande yta och på en boll i kork för att också undersöka 
en välvd yta. 

 

Fotograferingen utfördes med icke-professionella kameror, en digitalkamera och en 
smartphonekamera. Objekten som undersöktes hade en matt textur, bilderna togs 
med stor övertäckning (80–100%) och ljusförhållandena var goda för att undvika 
skuggning och blänk i bilderna. Det som utvärderades i studien var hur många 
kodade markörer som bör användas som konnektionspunkter för att förbättra 
bildmatchningen, optimalt antal skalstockar för skalsättning och vilken 
kameramodell och självkalibreringsmodell som gav den lägsta mätosäkerheten. 
Bildmatchningen och skapandet av 3D modellerna utfördes i programvaran Agisoft 
Photoscan. Analysen av modellerna utfördes i programvarorna 3DReshaper och 
CloudCompare. Resultaten utvärderades mot en skannad referensmodell framtagen 
med en ROMER Absolute Arm som har möjlighet att uppvisa mätosäkerheter på 
hundradels mm och kunde därmed anses som “sant” värde i denna studie.  

 

Resultatet visade att de kodade markörerna inte var nödvändiga som 
konnektionspunkter för bildmatchningen. Det visade även att oavsett kamera, 
självkalibreringsmodell och antal skalstockar (4, 3 & 2) låg alla modeller under den 
tillåtna avvikelsen i volym och maxdjup som normen för kavitationsskador på 
vattenturbinkolvar föreskriver (IEC 60609-1, från Swedish Standards Institute). 
Normen anger att mätosäkerheten på metoden som används inte får överskrida 
±15% från det sanna värdet. Den här metoden har här visat sig vara tillämpbar och 
kan ersätta TLS för dokumentation och avgjutning för uppmätning av statiska 
deformationer när kraven på en relativ mätosäkerhet är ±5% av det sanna värdet. 

 

Nyckelord: Fotobaserad skanning, statisk deformationsmätning, digitalkamera, 
smartphonekamera 



 

iv 
 

  



 

v 
 

Abstract  

As a result of the development of digital cameras and image processing software in 
recent years, the interest in close-range photogrammetry (CRP) has grown. In this 
study, CRP was evaluated as an alternative method to terrestrial laser scanning 
(TLS) for static deformation measurements and it was related to cavitation damage 
on water turbine pistons where the volume and maximum depth is measured. A 
large part of the purpose of the study was that it should be done with simple 
conditions so that the method will be easy to carry out and applies especially in 
industrial environments. Simulated deformations were created on a wooden board 
with a flat surrounding surface, and on a ball made of cork. 

 

The shooting was done with non-professional cameras, a digital camera and a 
smartphone camera. The objects that was examined had a matte texture, the images 
were taken with a large overlap (80–100%) and the lighting conditions were good 
enough to avoid shading and glare in the pictures. What was evaluated in the study 
was how many coded markers that should be used to improve image alignment, 
what the optimal number of scale bars for scaling the model is, and which camera 
model and self-calibration model that gave the lowest measurement uncertainty. 
The alignment of the images and creation of the 3D-models of the deformations 
were performed in the software Agisoft Photoscan. The analysis of the models was 
performed in the softwares 3DReshaper and CloudCompare. The results were 
evaluated against a scanned reference model developed with a ROMER Absolute 
Arm which has the ability to display measurement uncertainties on hundreds of 
millimetres and could thus be considered as a “true” value in this study. 

 

The result showed that the coded markers were not necessary in the image 
alignment procedure. It also showed that, regardless of which camera, self-
calibration model and number of scale bars (4, 3 & 2), all the models created were 
below the permitted deviation in volume and maximum depth as the standard for 
cavitation damage on water turbine pistons (IEC 60609-1, from the Swedish 
Standards Institute) prescribes. The standard states that the measurement 
uncertainty of the method used must not exceed ±15% from the true value. This 
method has been found to be applicable and can replace TLS for documentation and 
volume measurement with a temporary filler for static deformations when the 
requirements for a relative measurement uncertainty are ±5% from the true value.  

Key words: close-range photogrammetry, static deformation measurements, 
digital camera, smartphone camera 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Terrester fotogrammetri är den ursprungliga formen av fotogrammetri och 
användes bland annat vid kartframställning av både topografiska och icke-
topografiska ändamål redan från mitten av 1800-talet enligt Lantmäteriet m.fl. 
(2013). Författarna nämner några exempel på tillämpningsområden för terrester 
fotogrammetri, vilka kan vara t.ex: byggnadshistorik, konsthistorik, 
kontrollmätning av verkstadstekniska detaljer bl.a. inom bilindustrin, 
deformationsmätningar, utredning av trafikolyckor, bilprovning, medicinska och 
odontologiska undersökningar. Terrester fotogrammetri används även i kombination 
med terrester laserskanning (TLS) för att skapa realistiska modeller enligt 
Lantmäteriet m.fl. (2013). Författarna skriver även att under 1920-talet utvecklades 
flygfotogrammetrin vilket medförde att den tekniken många gånger kom att 
användas istället för terrester fotogrammetri. 

 

Användningen av TLS som komplement till fotogrammetriska metoder för att skapa 
3D-modeller har ökat (Lantmäteriet, 2015). Det finns skanningsutrustning som 
lämpar sig mycket väl för att skapa punktmoln med låg mätosäkerhet som kan 
detektera små detaljer. T.ex. har flertalet modeller av instrumentet ROMER 
Absolute Arm med integrerad skanner möjlighet att uppvisa mätosäkerheter på 0,01 
mm (Hexagon Metrology Division ROMER, 2017). Dock är laserbaserade 
koordinatmätande instrument väldigt dyra och kan vara svåra att använda i trånga 
utrymmen, vilket kan vara begränsande faktorer. I flera studier (Incekara & Seker, 
2018a; Jiandong, Liyan & Xiaoyu, 2009; Kolecka, 2012) har fotobaserad skanning 
(FBS) utvärderats som en alternativ metod till TLS och resultaten har jämförts med 
varandra. Dock har det mestadels undersökts på objekt där låga mätosäkerheter inte 
varit av så stor vikt, utan snarare hur FBS skulle kunna ge liknande resultat och 
mätosäkerheter som t.ex. en Leica ScanStation C10 (Incekara & Seker, 2018). En 
studie av Jiandong, Liyan & Xiaoyu (2009) visar dock att det går att skapa 
punktmoln med mätosäkerheter som motsvarar kraven som finns inom industrier 
som kan vara på 0,001 mm genom att påföra avancerade korrektioner för 
förvrängningar i bilderna. Fler faktorer som tidigare visat påverka resultatet positivt 
i stor utsträckning är att många bilder med stor övertäckning tas, flertalet 
skalstockar ska finnas med i bilderna och välfördelade och många kodade markörer. 
Det har då gett fler gemensamma punkter i bilderna, möjlighet att definiera skalan i 
modellen och möjlighet till överbestämning i den automatiska bildmatchningen. 
Även ljusförhållanden och objektets textur har betydelse för resultatet (Agisoft 
PhotoScan, 2018). Det är viktigt att det inte blir mörka skuggor på föremålet som 
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fotograferas, då skuggor ger en negativ inverkan på resultatet. Så en jämn belysning 
bör eftersträvas. Anledningen att texturen på föremålet bör vara matt har också med 
ljuset att göra, då en blank yta ger starka reflexer av ljuset vilket skapar 
informationslösa ytor i bilderna där inget går att utläsa. 

 

Till följd av den utveckling som skett hos digitalkameror och programvaror för 
bildbehandling de senaste åren har intresset för FBS vuxit. I många fall krävs det att 
en initial kamerakalibrering görs, d.v.s. bestämning av kamerans inre orientering 
innan fotograferingen äger rum, för att det ska vara möjligt att utföra korrekta 3D-
mätningar fotogrammetriskt. Det görs för att rekonstruktionen av objektet som 
fotograferas ska bli korrekt. Den inre orienteringen beskriver bildplanets läge i 
förhållande till projektionscentrum och behövs för att kunna rekonstruera den yttre 
strålkärven (Lantmäteriet m.fl, 2013). Läget av projektionscentrum definieras av 
bildhuvudpunktens läge i bildmatrisen, kamerakonstanten och genom att mäta 
bildkoordinater och korrigera dess avvikelser från centralprojektionen. Utan en 
kalibrering är det stor risk att systematiska fel som t.ex. radiell felteckning 
förekommer i modellen som skapas utifrån bilderna. Med dagens programvaror för 
bildmatchning kan kameran dock kalibreras matematiskt genom en självkalibrering 
som sker i samband med blocktrianguleringen (Lantmäteriet m.fl, 2013). I 
programmet Agisoft PhotoScan uppskattas parametrarna för både yttre- och inre 
orientering av kameran, inklusive korrektioner för radiell felteckning då 
blockutjämningen utförs (Agisoft PhotoScan, 2018). Detta gör då att kalibreringen 
inte behöver utföras separat, men att det ändå kan göras om behovet finns.  

 

Fördelarna som kan räknas upp för TLS, såsom noggrann och detaljrik 3D-
dokumentation, användningen i varierande miljöer och förhållanden, låg 
mätosäkerhet och hög detaljnivå (Lantmäteriet, 2015), gäller även idag för 
fotogrammetriska metoder. Det är faktumet som gör jämförelsen intressant att 
undersöka vidare.  

 

Studien görs i samarbete med teknikkonsultbolaget SWECO i Gävle och metoden 
kommer därför att på uppdrag av dem att anpassas så att den blir tillförlitlig i vanligt 
förekommande arbetssituationer. Denna studie bygger på att testa möjligheten att 
dokumentera och mäta statiska deformationer med FBS. Det är viktigt för 
exempelvis industriföretag att kunna dokumentera skadorna och kunna beräkna hur 
stora de är både till ytan och dess volym. För företag med dessa behov skulle detta 
innebära en mycket smidigare och billigare lösning än att använda TLS. 
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Ett exempel där detta skulle vara särskilt tillämpbart och kan ersätta både 
laserskanning och avgjutning av en deformation är vid kavitationsskador på 
vattenturbinskolvar. Per-Magnus Forsberg på SWECO (personlig kommunikation, 
10 april 2019) berättade att standarden för detta (IEC 60609-1, från Swedish 
Standards Institute) anger max skadedjup (mm) och max skadevolym (cm3) där 
värdena anges utan decimaler. Den anger även att mätosäkerheten inte får överstiga 
±15%, d.v.s. mätningarna av volym och maxdjup får inte avvika mer än ±15% från 
de sanna värdena. Därför behöver metoden som ska användas vara verifierad att den 
inte överskrider toleransen. När uppmätning av verklig skada görs räcker det då att 
det görs med mätosäkerhet på 0,1 mm för max skadedjup och 0,1 cm3 för max 
skadevolym. Ett alternativ som standarden föreskriver för att mäta exakt 
skadevolym är genom att använda modellera, så kallad “filler”, som trycks in i skadan 
jämns med den omgivande bladytan. Därefter tas modelleran ur och volymbestäms i 
mätglas med vatten. Den stora nackdelen med metoden är enligt Forsberg att det är 
omständigt, men även att det är svårt att få ur all lera igen eftersom skadan är vass, 
“fjällig” och suger fast leran. En annan aspekt är att det med den metoden inte är 
möjligt att dokumentera deformationens omfattning och utbredning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken mätosäkerhet som går att uppnå vid 
modellering av statiska deformationer genom FBS med en icke professionell 
digitalkamera och en smartphonekamera. Med icke professionell digitalkamera 
menas i denna studie en digitalkamera för hobbybruk. En stor del av syftet är att det 
ska göras med enkla förutsättningar så att metoden blir tillämpbar framförallt i 
industrimiljöer och därmed kunna ersätta andra metoder, som laserskanning eller 
avgjutning av deformationen.  

 

Genom att ta hänsyn till faktorer som påverkar resultatens mätosäkerhet som visat 
sig i en del tidigare studier (Incekara & Seker, 2018; Jiandong m.fl., 2009) så har 
FBS i denna studie utvärderas för statisk deformationsmätning på ett användarvänligt 
sätt med enkelt utförande. Att metoden fungerar är känt, men i den här studien så 
eftersträvas ett resultat som skulle göra att det blir tillämpbart för att dokumentera 
små detaljer med mätosäkerheter mindre än ±1% av det sanna värdet. Med hjälp av 
ett större antal bilder och större övertäckning (80–100%) än vad som använts i de 
tidigare studierna (Incekara & Seker, 2018a; Kogbara, Masad, Woodward & Millar, 
2018a) så ska förhoppningsvis metoden kunna uppnå det målet. Metoden testas i 
den här studien på en bräda (block) gjord av trä och en boll (klot) i kork, som 
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används för att simulera deformationerna på. Anledningen att en boll används är för 
att testa hur metoden kan tillämpas på en yta som är välvd. 

 

Tidigare studier förespråkar FBS för dess smidighet och av ekonomiska skäl. 
Resultaten har också visat att FBS är jämförbart med TLS (Kolecka, 2012). Frågan är 
bara hur låga mätosäkerheter som kan uppnås och därmed i vilka situationer det då 
faktiskt är möjligt att ersätta TLS med FBS. Precis som Jiandong, Liyan & Xiaoyu 
(2009) menar så kan kvalitetskraven många gånger vara väldigt höga. En fördel är att 
det är lättare att införskaffa högkvalitativ utrustning för ändamålet, d.v.s. statisk 
deformationsmätning, eftersom kostnaden av en digitalkamera är betydligt mindre 
än för en laserskanner (Kolecka, 2012). En digitalkamera är även till storleken 
mindre, lättare och mer lätthanterad (kräver inte samma kompetens) vilket gör det 
intressant att testa denna metod. Om den önskade mätosäkerheten går att uppnå 
skulle det innebära att fler företag som jobbar med mätning skulle ha möjlighet att 
utföra denna typen av deformationsmätningar ur ett tids- och kostnadseffektivt 
perspektiv.  

  

Följande frågeställningar skall besvaras i studien: 

• Vilken mätosäkerhet går att uppnå i punktmoln och modell skapad med 
respektive kamera (Nikon D7200 och Samsung Galaxy S9)? 

• Går det att ersätta terrester laserskanning med den här typen av 
fotobaserad skanning vid dokumentation av små detaljer med höga krav 
på låg mätosäkerhet (±1% av det sanna värdet)? 

• Hur många skalstockar och kodade markörer bör användas för att uppnå 
önskat resultat? D.v.s. Mätosäkerheter på ±1% av det sanna värdet.  

• Hur stor blir volymskillnaden av deformationen framtagen med 
respektive metod (FBS, TLS och avgjutning)? 

1.3 Avgränsningar i studien 

Avgränsningarna inom studien är många, då det är en undersökning som totalt äger 
rum under ca. 9 veckor. Två olika typer av objekt undersöks, en bräda som 
representerar en plan yta med en deformation och en boll för att testa metoden på 
en välvd yta som deformerats. Två olika typer av kameror testas, en digitalkamera 
(Nikon D7200) och en smartphonekamera (Samsung Galaxy S9). Båda dessa testas 
med auto-inställningar, men digitalkameran används även med specificerade 
inställningar för ISO, d.v.s. ljuskänslighet. Förhållandena under fotograferingen 
anpassas till så optimala som möjligt men de ska ändå vara realistiska gällande vad 
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som är tillämpbart i ett uppdrag ute på en industri. Detta gäller då handhavande av 
kameror, ljusförhållanden, objektets textur, användning av kodade markörer och 
användningen av skalstockar. Endast en referensmodell skapas genom laserskanning 
med en ROMER Absolute Arm, före och efter deformationen.  

 

Programvarorna Agisoft PhotoScan Professional, 3D-Reshaper och CloudCompare 
är de som används i studien. Endast självkalibrering används, men två olika modeller 
testas. Georefereringen testas genom att skapa modeller med 16, 12, 8 och 4 
stödpunkter för att se hur många som ger den bästa georefereringen. Detta testas 
bara på en typ av modell (baserad på kameratyp och självkalibreringsmodell), för att 
sedan bara använda de antal stödpunkter som visat bäst resultat för övriga modeller 
som ska georefereras. Testerna av de olika konstellationerna görs enbart på brädan. 
Den kombinationen av antal skalstockar, kodade markörer och 
självkalibreringsmodell som visar bäst resultat på brädan för varje kameratyp 
används sedan för att skapa modellerna av bollen.  

1.4 Tidigare studier 

Det finns flera studier där FBS använts som ett alternativ till eller jämförts med TLS 
där en vanlig handhållen digitalkamera använts. I en studie av Hanan, Suwardhi, 
Nurhasanah & Bukit (2015) användes FBS med en digitalkamera för att dokumentera 
en gammal kulturell byggnad där både strukturen och texturen är viktig att bevara. 
En annan studie undersökte trädstammars omkrets och diameter med hjälp av 
samma metod och en Sony Nex 7 digitalkamera Surový m.fl. (2016). Till och med i 
en studie där undersökningar görs på så små detaljer som asfaltsbeläggningars mikro- 
och makrostrukturer (<0,5–50 mm) används FBS med en Canon EOS digitalkamera 
(Kogbara m.fl., 2018). I en studie av Incekara & Seker (2018) användes två olika 
typer av kameror, en Nikon D700 med 50 mm fokuslins och en Sony DSC-H9 
kompaktkamera med fast lins. Dessa har olika tekniska specifikationer och användes 
i syfte för att jämföra hur mycket linstyp, upplösning och sensorstorlek påverkar 
mätosäkerheten. 

 

Det lyfts ofta fram att FBS är ett betydligt billigare alternativ till TLS för att skapa 
täta punktmoln och 3D-modeller. Det är en enkel metod där det i huvudsak handlar 
om att användaren behöver ta tillräckligt många bilder av ett objekt och sedan låta 
en programvara utföra bildmatchning och punktmolnsgenerering. Funktionen finns 
till och med tillgänglig i applikationer för smartphones (Cherdo, 2019). Det som är 
intressant är vad som krävs för att kunna uppnå likvärdiga mätosäkerheter i 
punktmolnen skapade med FBS som vid användning av direkt koordinatmätande 
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instrument. I en studie av Jiandong, Liyan & Xiaoyu (2009) undersöker de om 
metoden kan uppnå noggrannheter som gör att den lämpar sig för användning inom 
industri. De fokuserar på hur markörerna ska placeras runt objektet för en liten 
uppsättning bilder och hur väl algoritmen i mjukvaran Auto-Locator hittar centrum i 
markörerna, vilket påverkar kvaliteten av bildmatchningen. Metoden mjukvaran 
använde för att hitta markörernas mittpunkt visade sig ha en noggrannhet på 0,16 
mm, vilket kan anses som ett för stort värde vid industriändamål. I det andra testet 
för att undersöka effekterna av algoritmen för bildkorrektioner använde de sig av två 
skalstockar med markörer på kända avstånd. På så vis kunde de upptäcka skalfel och 
de nya bildkorrektionerna som påfördes minskade felen till 0,02 mm. I slutändan 
testade författarna att använda sig av metoden och de nya korrektionerna för att 
skapa en modell av en flygplansvinge från ett mindre plan, vilket skulle kunna vara 
ett rimligt användningsområde för metoden. De kodade markörerna spriddes 
jämnfördelat ut över hela ytan som skulle dokumenteras och så även skalstockar. 
152 bilder togs totalt och resultatet uppvisade noggrannheter i punktmolnet på 
0,0021 mm för det absoluta medelfelet och 0,0036 mm för det relativa medelfelet. 

 

I en artikel skriven av Incekara & Seker (2018) undersöker de skillnader i punktmoln 
skapade med FBS och TLS där totalstationsmätningar användes som referensvärden. 
Även de menar att fotogrammetriska metoder erbjuder billigare lösningar och under 
rätt förhållanden liknande resultat som TLS. Detta trots att TLS skapar punktmoln 
med direkt 3D-positionering i regelbundna intervall, medan FBS kräver att en 
bildmatchning utförs innan ett punktmoln erhålls. De menar också att resultatet som 
uppnås med FBS är beroende på använd mjuk- och hårdvara. Deras undersökning 
byggde på användningen av FBS inom geologi och gjordes på ett 30x10 m stort 
område med ytor av sten. Två olika typer av digitalkameror användes i studien, av 
märkena Nikon och Sony, med olika nivåer av kvalitet på tekniska specifikationer 
som linstyp, upplösning och storlek på sensorn. Dessa faktorer påverkar både 
mätosäkerhet och standardosäkerhet och är därför viktiga att ta hänsyn till (Incekara 
& Seker, 2018). Resultaten av FBS jämfördes sedan med data från en Leica 
ScanStation C10. Ur ytan som fotograferades/skannades valdes fyra mindre 
områden ut för analys, och inom de ytor där tydliga brott i stenstrukturen syntes så 
kunde författarna uppskatta skillnader för både area och volym mellan de olika 
typerna av punktmolnen från TLS, Nikon-kameran och Sony-kameran. När arean 
undersöktes skiljde det max 0,02 m2 mellan TLS och Nikon, och även 0,02 m2 
mellan Nikon och Sony. Den uppmätta volymen skiljde 0,03 m3 mellan TLS och 
Nikon och 0,02 m3 mellan Nikon och Sony. 
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Gemenoch för undersökningarna (Hanan m.fl., 2015; Incekara & Seker, 2018a; 
Surový m.fl., 2016)  där FBS utvärderas som ett alternativ till TLS är att en 
kamerakalibrering bör göras innan arbetet utförs, eller att kamerans inställningar 
kontrolleras för att minimera fel. Surovy ́ m.fl. (2016) använder sig av metoden att 
ändra kamerans inställningar enligt rekommendationer från mjukvaran Agisoft 
PhotoScan. I undersökningen där FBS och TLS jämförs av Incekara & Seker (2018) 
så kalibrerar de kamerorna genom att fotografera papper med 100 mätpunkter och 
fyra stödpunkter för att bestämma den inre orienteringen. 13 foton togs med varje 
kamera och resultatet av kalibreringen visade att den inre orienteringen av båda 
kamerorna skiljde sig från respektive instrumentspecifikation, vilket belyser vikten 
av att utföra en kalibrering innan fältarbete. 

 

I artikeln där trädstammars omkrets och diameter undersöktes med FBS av Surovy ́ 
m.fl. (2016) tog de ungefär 20 bilder per trädstam i brösthöjd på 1–2 m avstånd, då 
upptog trädstammen ungefär 2/3 av varje foto. Pixelstorleken blev då 0,2–0,5 mm 
på stammen. Författarna påpekade även att referenspunkter som används bör vara 
synliga i minst 8 bilder, noggrannheterna ökade markant då en referenspunkt syntes 
i fler än 5 foton. Dock ökade inte noggrannheterna lika mycket om referenspunkten 
syntes i fler än 8 foton. Incekara & Seker (2018) tog sina foton med 80% 
övertäckning horisontellt och 60% övertäckning vertikalt då de fotograferade de 
steniga ytorna. Fotona togs både snett och rakt mot objekten för att undvika dolda 
ytor, och på ungefär samma avstånd för att få liknande pixelstorlek på objektet 
(Ground Sample Distance (GSD)). Kogbara m.fl. (2018) tog däremot bilder med 
endast 60% övertäckning horisontellt och 30% övertäckning vertikalt, och ungefär 
12 bilder togs under naturliga ljusförhållanden då de undersökte asfaltbeläggningens 
strukturer. 

 

De slutsatser som går att dra om användningen och precisionen i FBS är många. Till 
att börja med är det billigt på så vis att det inte kräver någon dyr utrustning, utan en 
vanlig digitalkamera kan användas. Verktyg och resurserna för FBS är små och 
lättillgängliga (Kogbara m.fl, 2018). Dock krävs det fler moment än vid TLS i 
förberedelser och utförande, exempelvis kamerakalibreringen, visar Incekara & 
Seker (2018) i en tabell över arbetsflödet. Hanan m.fl. (2015) påpekar att FBS trots 
allt kan spara in mycket arbete då flera produkter kan framställas ur samma data, 
vilka är: 2D-bilder, punktmoln, pålitliga 3D-modeller och därmed ett objekts 
fullständiga geometri och textur. 
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När FBS används för bland annat volymberäkningar så spelar punkttätheten en viktig 
roll och bör vara hög. Därmed spelar fotoavståndet (påverkar GSD), material och 
textur en stor roll i hur resultatet blir. En matt textur och få nyans-/färgskillnader 
ger bättre förutsättningar (Incekara & Seker, 2018). I flera av ovannämnda studier så 
används en eller flera skalstockar tillsammans med kodade markörer (både som 
konnektionspunkter och stödpunkter) för att definiera en skala och påföra andra 
bildkorrektioner. Så slutligen går det att konstatera att med hänsyn till dessa 
ovannämnda faktorer, korrektioner för bildförvrängningar, vilken hårdvara och 
mjukvara som används så går det att uppnå resultat med mycket låg mätosäkerhet 
som även kan användas för industriella ändamål (Incekara & Seker, 2018; Jiandong 
m.fl., 2009). 

1.5 Terminologi 

Fotobaserad skanning (FBS) – Fotogrammetrisk mätning på korta avstånd där 
ett tätt punktmoln genereras genom bildmatchning och som sedan kan användas för 
skapande av 3D-modeller. 

 

Terrester laserskanning (TLS) - Reflektorlös och snabb avstånds- och 
vinkelmätning med laser som skapar punktmoln med koordinater i 3D direkt. 

 

Bildmatchning - Gemensamma punkter i två eller flera bilder identifieras och 
mäts automatiskt. 

 

Kodad markör - Markör med ett unikt ID som programvaran identifierar 
automatiskt i samtliga bilder den är med i. Används i denna studie som 
konnektionspunkter och stödpunkter. 

 

Konnektionspunkt – En punkt som är gemensam i flera bilder. 

 

Stödpunkt - Punkt som har kända koordinater i ett koordinatsystem, antingen 
internt i instrumentets koordinatsystem eller i ett externt. 
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Punktmoln - Ett stort antal punkter med 3D-koordinater som avbildar ett 
föremåls ytor. 

 

RMSE (Root Mean Square Error) – Ett mått på spridningen mellan mätta 

storheter och en given storhet som fås av:  "#$(&) = )∑ +,-.
,/0
1

  , där e är skillnaden 

(avvikelsen) mellan mätt och givet (sant) värde. Kvadratiskt medelvärde på svenska.   

 

Probe - Punktbaserad handhållen 3D-mätning. Funktionen används i den här 
studien för inmätning av stödpunkter. 
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2 Teoriavsnitt  

Lantmäteriet m.fl. (2013) beskriver fotogrammetri som mätning i fotografisk bild 
eller bildmätning. Med hjälp av fotogrammetri går det att bestämma ett objekts 
storlek, form och läge. Fotogrametrisk mätning kan enligt författarna utföras i 
enkelbild, stereopar (bildpar) och flerbild (block). Mätningen utförs i stereoskopiskt 
visade bildpar på en datorskärm eller med automatisk digital bildmatchning av flera 
bilder samtidigt (block). Författarna beskriver också att bilderna ska visa objektet 
från flera olika vinklar och ur mätningarna i bilderna beräknas sedan 
tredimensionella lägeskoordinater för punkter på ytan av det avbildade objektet, 
som utgör en numerisk modell av objektet. 

  

FBS är en metod som bygger på fotogrammetri kombinerat med digital 
bildmatchning och används för att skapa täta punktmoln i 3D. Luhmann, Robson, 
Kyle & Harley (2006) beskriver att proceduren inleds med en kalibrering av 
kameran där parametrar för kamerans inre orientering bestäms. Det är parametrar 
som bildhuvudpunktens koordinater (xp och yp), kamerakonstant (brännvidd) och 
felteckning. Vidare innefattar proceduren även relativ orientering, d.v.s. 
stereobilderna orienteras till ett gemenoch koordinatsystem. För att kunna göra 
detta bestäms tre rotationer (ω, φ, och κ) och tre translationer (bx, by och bz) för 
varje enskild bild. Ena bildens rotationer och translationer sätts till noll vilket 
innebär att den blir fixerad, därefter sätts ena translationen till andra bilder som en 
konstant (ofta bx=1) för att fastställa skalan. Det blir då totalt fem okända 
parametrar som måste fastställas (Luhmann, m.fl., 2006.) 

  

Structure from Motion (SfM, även kallad flerbildsfotogrammetri) är en metod som 
ofta används i programvaror som är baserade på algoritmer från datorseende 
(Mårtensson & Reshetyuk, 2014). Metoden bygger på bildmatchning där många 
övertäckande bilder som tagits i olika ordning och positioner (d.v.s. ej i stråk) och 
som har olika upplösning kan användas. I samband med blockutjämningen kan också 
en självkalibrering göras. Enligt Mårtensson & Reshetyuk (2014) bygger hela 
metoden på att det ska gå snabbt och enkelt att skapa 3D-modeller. 

 

McCarthy (2014) och Agisoft PhotoScan (2018) förklarar tillvägagångsättet för 
omvandlingen från 2D digitala bilder till 3D digitala modeller på följande sätt 
oavsett mjukvarupaket: 

  



 

11 
 

Första steget är att samla in data genom att ta en uppsättning bilder av objektet. 
Stödpunkter i bilderna kan användas om så önskas för att efter blockutjämningen 
binda modellen till ett känt koordinatsystem. Därefter laddas bilderna upp i 
programvaran för kontroll av bildernas kvalitet och de som inte är tillräckligt bra tas 
bort. Många av de program som använder SfM-metoden tillämpar en algoritm som 
kallas Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) som kan tillämpa 
matchningsfunktioner trots förändringar i skala eller orientering av bilder. 

  

I det andra steget utförs en blockutjämning där varje bilds relativa position och 
orientering bestäms och bildkoordinater för konnektionspunkterna i bilderna 
beräknas. Antalet jämförelser ökar exponentiellt med varje ytterligare bild som 
används, vilket kan göra proceduren tids- och kapacitetskrävande. I samband med 
detta utförs en självkalibrering. Slutresultatet är ett glest punktmoln som inkluderar 
relativa kameraplaceringar och ett antal punkter på objektet. I detta steg genomförs 
även georefereringen om någon sådan ska göras.  

  

I det tredje steget använder programmet det glesa punktmolnet för att analysera 
bilderna på nytt och generera ett mycket tätare punktmoln av objektet. Detta 
punktmoln får då liknande form som ett skapat av laserskanning. Maximala antalet 
punkter beror på antalet bilder och dess upplösning, detta begränsas endast av 
datorns kapacitet. 
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3 Metod & material  

3.1 Datainsamling 

3.1.1 Laserskanning 

För att kunna utvärdera och redogöra för mätosäkerheten hos en 3D modell skapad 
med hjälp av en icke professionell digitalkamera utvärderades resultatet mot en 3D 
modell framtagen med en ROMER Absolute Arm med integrerad skanner (figur 1). 
ROMER Absolute Arm har möjlighet att uppvisa mätosäkerheter på hundradels mm 
(Hexagon Metrology Division ROMER, 2017) och kunde därmed anses som “sant” 
värde. Studien utfördes på två olika material, en bräda av trä (ca. 400x180x40 mm) 
som representerade en plan yta med en deformation och en boll av kork (diameter 
ca. 40 mm) för att testa metoden på en välvd yta som deformerats. Brädan och 
bollen förseddes med 8 respektive 5 små borrade hål för att ett runt litet prisma 
skulle kunna placeras stabilt och återplaceras på samma plats. Det gjordes för att 
probe-funktionen skulle användas till att mäta in enstaka punkter som stödpunkter 
med låg mätosäkerhet (figur 2). Dessa punkter kunde sedan mätas in på nytt för att 
georeferera objektet till samma lokala koordinatsystem efter att objektet eller 
skannern flyttats. På så vis kunde skanningen återupptas utan att orienteringen gått 
förlorad. 

 

 

Figur 1. ROMER Absolute Arm med integrerad skanner. 
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Figur 2. Probe-funktionen används för att georeferera objektet som skannas. 

Därefter laserskannades föremålen för att skapa referensmodeller av ytorna innan de 
deformerades. Punkttätheten sattes till “Fine Resolution”, vilket innebär att skannern 
mäter punkter med ett specificerat intervall som ger hög upplösning. Hur 
punkttätheten blir i slutändan med den inställningen beror dock på hur långoch 
laserstrålen förflyttas och hur många gånger ytan skannas över samma område. 
Punktmolnet redovisades i realtid i programvaran Polyworks 2017 i en fältdator, på 
så sätt kunde kontroller göras så att det inte förekom några ytor som missades eller 
blev av dålig kvalitet. 

 

De båda föremålen deformerades med hjälp av kniv och stämjärn. Brädans 
deformation blev cirka 180x80x10 mm och bollens cirka 45x25x5 mm. Efter att 
brädan och bollen deformerats skannades de igen, efter att de georefererats till 
samma koordinatsystem som de var i innan deformationen med hjälp av probe-
funktionen. Därefter förseddes de med 16 kodade markörer med unika ID:n (figur 
3) som skulle användas som konnektionspunkter och stödpunkter. Dessa skrevs ut 
direkt från Agisoft Photoscan. Även fyra skalstockar i mattförkromat bländfritt stål 
placerades ut (figurerna 4–5) för definiering av skalan i modellen. Bollen placerades 
bredvid brädan för att deformationen skulle hamna på ungefär samma höjd som de 
gemensamma kodade markörerna, annars var risken stor att bilderna blev oskarpa 
antingen i förgrunden eller bakgrunden. De kodade markörerna mättes in med 
probe för att få koordinater på dessa vilket behövdes för georeferering och ihop-
passningen av de olika 3D-modellerna i programvarorna 3D-Reshaper och 
CloudCompare. 
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Figur 3. Kodade markörer med unika ID:n, utskrivna från Agisoft Photoscan, användes både som 
konnektionspunkter och stödpunkter. 

 

 

Figur 4. Brädan med dess deformation omgiven av kodade markörer och skalstockar. 

 

  

Figur 5. Bollen med dess deformation omgiven av kodade markörer och skalstockar. 

3.1.2 Fotografering 

Brädan och bollen med skadorna fotograferades både med Nikon D7200 och 
Samsung Galaxy S9 (tabell 1, figur 6). ca. 50 bilder togs vid varje fotografering för 
att sedan kunna sortera ut de ca. 40 bästa för vidare bearbetning. Antalet bilder som 
skulle användas var ett godtyckligt antal som baserades på att det skulle vara många 
bilder med en stor övertäckning. Antalet bilder skulle hellre vara överdrivet många 
än för få (Agisoft PhotoScan, 2018), och att varje markör skulle finnas med i minst 8 
bilder (Surový m.fl., 2016). Dessutom var ansträngningen att ta fler bilder än 
nödvändigt inte stor och inte heller tidskrävande. Bilderna togs med en stor 
övertäckning (80–100%) och de togs på cirka 40–60 cm avstånd så att inte mer 
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detaljer förutom de kodade markörerna, skalstockarna och brädan respektive bollen 
kom med i bilderna. Förutom stor övertäckning så togs bilderna med olika 
exponeringsvinklar för att få med alla ytor i och runt deformationen. 
Ljusförhållandena var goda och blänkande ytor i bilderna undveks.  

 

Olika kamerainställningar användes. För smartphonekameran Samsung Galaxy S9 
användes auto-inställningar och att den lagrade bilderna i RAW-format. Det innebär 
på denna smartphone att bilderna måste tas i PRO-läge. Bilderna får inte roteras 
(Agisoft PhotoScan, 2018) och måste därför tas i stående format, om det inte går att 
göra inställningar så att bilderna inte roteras till liggande. Eftersom detta inte var 
möjligt med denna smartphonekamera så togs bilderna endast i stående läge. För 
Nikon D7200 testades både auto-inställningar och ett fast ISO på 200. Ett högt ISO 
ger brus i bilderna som försämrar kvaliteten (Agisoft PhotoScan, 2018). Ett lågt ISO 
(låg ljuskänslighet) kräver längre slutartid, vilket dock kan orsaka att bilderna blir 
suddiga vid små rörelser. Lämpligt lägsta ISO-tal och slutartid kontrollerades på 
plats efter ljusförhållanden. Viktigt även för Nikon D7200 var att kontrollera så att 
bilderna sparades i ett RAW format istället för JPEG (Joint Photographic Experts 
Group), vilket annars är standard i de flesta kameror.  

 

Tabell 1. Tekniska specifikationer för NikonD7200 och Samsung Galaxy S9. 

 
 

 

Figur 6. Kameramodellerna som användes var NikonD7200 t.v. och Samsung Galaxy S9 t.h. 

Modell Nikon D7200 + 18-55 mm objektiv Samsung Galaxy S9
Kameratyp Digitalkamera Smartphonekamera
Bildsensortyp CMOS -
Bildupplösning 6000x4000 4032x3024
Effektiva megapixlar 24,2 12
Använd bränvidd 55 mm 4,3 mm
Ljuskänslighet (ISO) 100-25600, 102400, samt Auto 50-800, samt Auto
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3.1.3 Manuell volymberäkning 

Avgjutningarna av deformationerna gjordes med modellera (figur 7) och sänktes var 
för sig ned i ett mätglas med vatten för volymbestämning. Mätglasets graderingar 
förtätades genom att en skalstock med graderingar på 0,5 mm fästes vid det och på 
så vis gick det att läsa av små förändringar av vattenytans nivå (figur 8). Baserat på de 
befintliga graderingarna på mätglaset kunde det beräknas vad 1 ml motsvarade på 
skalstockens graderingar. 50 ml på mätglaset motsvarade 25,5 mm på skalstocken, 
vilket då betyder att 1 ml motsvarade 0,51 mm på skalstocken. Uppmätningen av 
volymen utfördes genom tio oberoende mätningar för att undvika eventuella grova- 
och slumpmässiga fel genom att beräkna medeltal 2̅, ekvation 1, och 
standardosäkerhet u(x), ekvation 2. Där xi är varje observation.   

 

 

Figur 7. Avgjutning av brädans deformation med modellera. 
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Figur 8. Mätglaset med graderingarna. 

 

2̅ = 4
45∑ 2645

674       (1) 

   

8(2) = 	∓)∑ (;,<;̅)-0=
,/0
45<4      (2) 

 
 
Samtliga steg som presenteras ovan om datainsamlingen redovisas i ett arbetsflöde i 
bilaga A. 

3.2 Bearbetning i Agisoft Photoscan  

Agisoft PhotoScan är ett program som bygger på algoritmer från datorseende 
(Mårtensson & Reshetyuk, 2014) och används för att skapa punktmoln och 3D-
modeller från bilder genom bildmatchning. Programmet används i stor utsträckning 
för flygbilder, men fungerar även för andra typer av fotogrammetri. De olika 
modeller som skulle skapas i Agisoft PhotoScan och utvärderas var baserade på 
kameramodell, objekt, självkalibreringsmodell och antal skalstockar. Dessa var: 

• NikonD7200 Auto Bräda/Boll Kalibrering (1/2) Skalstockar (4, 3 & 2) 

• NikonD7200 ISO200 Bräda/Boll Kalibrering (1/2) Skalstockar (4, 3 & 
2) 

• Samsung Galaxy S9 Auto Bräda/Boll Kalibrering (1/2) Skalstockar (4, 3 
& 2) 

Tillvägagångssättet för framtagandet var detsamma för samtliga modeller.  
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För att bilderna skulle kunna öppnas i Agisoft PhotoScan behövde de först 
konverteras från RAW-format till TIFF (Tagged Image File Format). Därefter 
laddades bilderna in från respektive kamera i programmet i olika projektfiler. 
Bildernas kvalitet kontrollerades och bilder med dålig skärpa rensades bort. 
Kvaliteten uppskattades även genom en funktion i programvaran som 
rekommenderar att ta bort de bilder som understiger kvalitetsvärdet 0,5. Antalet 
bilder som användes för varje modell var ca. 40.  

3.2.1 Test av RMS för antal kodade markörer och 
självkalibreringsmodell 

 Inledningsvis gjordes ett test för att se hur många kodade markörer som skulle 
användas som konnektionspunkter vid bildmatchningen för att uppnå ett så optimalt 
resultat som möjligt och vilken kalibreringsmodell som var bäst lämpad för 
respektive kameramodell. Testet utfördes på bilderna av brädan tagna med både 
digitalkameran med auto-inställningar och bilderna tagna med smartphonekameran. 
Detta gjordes genom att först låta programmet identifiera alla de 16 kodade 
markörerna och utföra bildmatchningen med hjälp av dessa. Enligt Agisofts 
användarmanual (Agisoft PhotoScan, 2018) ska de underlätta bildmatchningen för 
programmet då den redan identifierat ett antal punkter som är gemensamma för 
flera bilder. Efter att samtliga kodade markörer identifierats utfördes 
bildmatchningen. Den gjordes med noggrannheten inställd på ”highest” för att 
programmet skulle uppskatta kamerapositionerna så noggrant som möjligt. Då 
skalar inte programmet ner bilderna, utan den skalar upp dem med en faktor 4. ”Key 
point limit” sattes till 40 000, vilket är maximalt antal objektpunkter som identifieras 
i varje bild. ”Tie point limit” sattes till 4 000 och innebär maximalt antal 
konnektionspunkter per bild. Värderna för ”key point limit” och ”tie point limit” var 
förinställda och rekommenderas av programmet.  

 

För att utvärdera bildmatchningen undersöktes ett RMS-värde som erhölls från det 
glesa punktmolnet baserat på alla konnektionspunkter som identifierats. Det angavs i 
antal pixlar och i mm och representerade den relativa osäkerheten i 
bildmatchningen. D.v.s. avståndet mellan varje punkt i bilden och 3D projektionen 
av punkten. Det undersöktes efter att två olika modeller av självkalibreringar 
utförts. Självkalibreringen kan minimera icke-linjära deformationer i modellen 
genom att optimera det glesa punktmolnet och kamerans parametrar (Agisoft 
PhotoScan, 2018). Standardsjälvkalibreringen, kallad “general”, förfinar enbart ett 
definierat antal parametrar. Dessa är fokallängd, bildhuvudpunktens position, tre 
radiella felteckningskoefficienter och två tangentiella felteckningskoefficienter. Den 
mer avancerade självkalibreringen, kallad “adaptive camera model fitting” väljer själv 
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ut vilka kameraparametrar som används i utjämningen baserat på dess tillförlitlighet. 
Den kan därmed använda fler parametrar för att göra utjämningen bättre om en 
kamera har en väldefinierad inre geometri, och färre parametrar om de är otydliga 
(vilka annars kan försämra resultatet om de skulle användas). En efter en plockades 
sedan de kodade markörerna bort och proceduren med bildmatchningen och 
självkalibreringarna upprepades efter varje eliminering. Samtliga RMS-värden 
utvärderades sedan för att se vilken konstellation som gav bäst resultat. 

3.2.2 Skapandet av samtliga modeller i Agisoft 

Bildmatchningen utfördes med endast naturliga konnektionspunkter. Punktmolnet 
rensades om det fanns punkter som uppenbart inte tillhörde objektet som 
undersöktes. För skalsättningen så testades det att använda både ett uppmätt avstånd 
mellan två kodade markörer som identifierats automatiskt av programmet och 
mellan två markeringar som placerades manuellt direkt på skalstockarna i bilderna. 
För båda varianterna skapades det fyra skalstockar vardera. Samtliga definierade 
avstånd visas i figur 9. För avstånden sattes en apriori-osäkerhet på 0,5 mm eftersom 
de mättes med en skalstock med graderingar på 0,5 mm. Deras residualer och totala 
fel kontrollerades och de manuellt placerade markeringarna placerades så noggrant 
som möjligt i varje bild. 

 
Figur 9. Samtliga definierade avstånd i ett glest punktmoln som testats i olika konstellationer för 
skalsättning av modellen. 

 
Av deformationen på brädan skapades tre olika modeller utifrån varje kameratyp, 
där antalet skalstockar sattes till 4, 3 eller 2 och typ av självkalibreringsmodell valdes 
baserat på vad som visade sig lämpligast för de olika kameratyperna. Efter att antal 
skalstockar valdes (4, 3 eller 2) gjordes självkalibreringen, “adaptive camera model 
fitting” (för digitalkameran) och “general” (för smartphonekameran). Den skalstock 
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med störst fel plockades bort då antalet skulle minska. Då endast två skalstockar 
användes valdes två som var placerade vinkelrätt mot varandra för att ha en riktning 
på skalan åt olika håll. Därefter utfördes bildmatchningen och det glesa punktmolnet 
skapades. Efter det gjordes en avgränsning för de ytor i modellen som var av intresse 
och ett tätt punktmoln kunde skapas. Punkttätheten sattes till “high” och filtreringen 
till “mild”, för att skapa ett väldigt tätt punktmoln utan att processen skulle filtrera 
bort små variationer i ytans struktur. När punktmolnet förtätats triangulerades det 
till en ytmodell genom att skapa en “mesh”. Slutligen exporterades ytmodellen som 
en “.stl”-fil för att kunna användas i programmet 3DReshaper. Efter att dessa 
modeller bearbetats och analyserats i 3DReshaper och CloudCompare kunde beslut 
tas om vilket antal skalstockar som skulle användas för modellerna av bollen. De 
modellerna skulle sedan även utvärderas med ett tätare punktmoln (punkttäthet 
“ultra high”) för att se om det påverkar resultatet positivt. Det innebär att den 
processar bilderna i originalstorlek d.v.s. på pixelnivå (Agisoft PhotoScan, 2018). 
Även en modell av brädan (digititalkameran med auto-inställningar och tre 
skalstockar) skapades med den högsta punkttätheten. 

 

För att kunna beräkna den absoluta mätosäkerheten för 3D-modellerna från FBS 
behövde de georefereras till samma koordinatsystem som den skannade 
referensmodellen i 3DReshaper, vilket i det här fallet var ett lokalt system. Detta 
kunde göras genom att använda de kodade markörer som var placerade runt 
deformationen som stödpunkter. Programvaran detekterade de kodade markörerna 
automatiskt, därefter kontrollerades det att den hittat centrum för varje markör 
vilket utfördes i varje bild. I detta steg utfördes ett test för att se hur antalet använda 
stödpunkter påverkade georefereringen och därmed det slutliga resultatet. För att 
kunna utvärdera detta skapades fyra olika modeller utifrån bilderna tagna med 
digitalkameran med auto-inställningar och kalibreringsmodellen “adaptive camera 
model fitting”. Olika antal stödpunkter (16,12, 8, 4) användes i de fyra modellerna, 
med koordinaterna som mättes in med laserskannerns probe-funktion tidigare. Det 
gjordes för att hitta hur många stödpunkter som behövdes för att få en så bra 
georeferering som möjligt, vilket då skulle ge det bästa underlaget för att beräkna 
den absoluta mätosäkerheten. De stödpunkterna låg väl fördelade runt det 
deformerade området och ett så lågt fel som möjligt eftersträvades i 
georefereringen. Detta test utfördes endast på brädan och resultatet av vilket antal 
stödpunkter som gav den bäst inpassade georefereringen utvärdrades i 3DReshaper 
och CloudCompare. Antalet stödpunkter som visade sig bäst användes sedan till de 
övriga modellerna av brädan från de andra kameramodellerna.  
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3.3  Analys i 3DReshaper 

3DReshaper är ett program som används för analys och redigering av punktmoln 
och modeller i 3D. CloudCompare är ett open-sourceprogram som används för 
samma ändamål som 3DReshaper men som i den här studien endast användes som 
ett komplement för analysen. Referensmodellen av deformationen importerades 
först i programmet 3DReshaper. För att referensmodellen skulle bli fullt jämförbar 
med de modeller som tagits fram i Agisoft PhotoScan som skalsatts manuellt 
behövde en interpolerad referensyta skapas som volym och maxdjup var möjligt att 
beräknas från. Det är den metoden som måste användas i verkliga fall, då det inte 
finns någon referensmodell att tillgå. Då deformationen på brädan omringades av en 
plan yta interpolerades ett plan fram utifrån ytan runt om deformationen som 
övertäckte den deformerade ytan och bildade ett “lock”. En så stor yta som möjligt 
användes runt om skadan för att interpoleringen skulle bli så sann som möjligt. För 
referensmodellen av bollen inpassades en sfär på dess punktmoln för att användas 
som referensyta till beräkningarna. För att få med så lite yta som möjligt runt om 
det deformerade området skapades en mall i form av en oval ram som omringade 
det. Dessa steg redovisas i bilaga B. Mallen användes för att beskära samtliga 
modeller och på så sätt minskades även datahanteringen.  

 

Den skannade referensmodellen av ytan innan den deformerades beskars med 
samma metod, både för brädan och bollen. Volymen mellan deformationerna och de 
två olika ”locken” uppmättes efter att alla hål fyllts igen och modellerna blivit så 
kallade “vattentäta”. I CloudCompare importerades både det interpolerade locket 
och de skannade referensmodellerna (före och efter deformation) för att mäta 
maxdjupet. För att göra det exporterades modellen motsvarande deformationen till 
ett punktmoln så att funktionen “distance mesh to cloud” kunde användas. Resultatet 
från dessa mätningar utgjorde i denna studie de “sanna” värdet och det är de värdena 
som resten av volymerna och maxdjupen jämfördes mot. 

 

Varje modell som skapats i Agisoft och skalsatts manuellt importerades i 
3DReshaper och behandlades på samma sätt som referensmodellen. D.v.s. 
det interpolerades först ett plan utifrån kanterna runt om deformationen (skapade 
ett “lock”) och sedan beskars deformationsmodellen och “locket” med samma ovala 
ram som referensmodellen beskars med så volymen kunde beräknas. Samma 
procedur som beskrivs ovan gällande referensmodellen av bollen utfördes även här, 
d.v.s. en inpassning av en sfär på punktmolnet, för att skapa en interpolerad yta till 
varje enskild modell av bollen. Alla dessa steg som utförts för att behandla 
modellerna i 3DReshaper går att se i bilaga B. Samtliga volymberäkningar jämfördes 
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sedan mot de som beräknats utifrån referensmodellen, både med det interpolerade 
“locket” och den skannade referensytan. Modellerna av deformationen och “locket” 
importerades därefter till CloudCompare för att mäta maxdjupet i varje modell på 
samma sätt som det gjorts för referensmodellen. Djupet mättes från “locket” till 
punktmolnet motsvarande deformationen och jämfördes mot referensvärdet. En 
differensmodell som visade avvikelsen mellan deformationen och referensytan 
erhölls genom avståndsberäkningen, på samma sätt som för referensmodellen. 
Samma punkt som visade sig vara den djupaste kontrollmättes även med ett 
skjutmått med graderingar på 0,05 mm. Det gjordes tio oberoende 
kontrollmätningar av maxdjupet för att undvika eventuella grova- och slumpmässiga 
fel genom att beräkna medeltal och standardosäkerhet.  

 

För de modeller som georefererats användes den skannade referensytan (innan 
deformation) för att beräkna volym och mäta avståndet mellan dessa för att få 
maxdjupet. Ett exempel på en differensmodell som skapats för att se vilken punkt 
som låg djupast visas i figur 10. Då de georefererade modellerna utvärderats mot 
referensmodellen av deformationen i 3DReshaper och Cloud Compare så skapades 
ytterligare två modeller med den mest optimala georefereringen. Dessa var då 
istället från smartphonekameran med kalibreringsmodellen “general” och den andra 
från digitalkameran med fast ISO på 200 och kalibreringsmodellen ”adaptive camera 
model fitting”. I CloudCompare gjordes ytterligare en analys av de georefererade 
modellerna framtagna med FBS. Avvikelsen mellan de och referensmodellen av 
deformationen beräknades genom att mäta avstånden mellan dessa. Genom att 
använda ett verktyg i programmet för statistisk analys erhölls värden för 
medelavvikelse, standardosäkerhet och RMS.  
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Figur 10. Differensmodell från referensytan av en modell skapad med NikonD7200 med 8 
stödpunkter. Där det mörkblå området visar störst skillnad från referensytan d.v.s. maxdjup i modellen 
och de röda visar när skillnaden är nära 0. Enhet: mm. 
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4 Resultat  

4.1 Referensmodeller från laserskanning 

Från skanningen skapades fyra olika modeller. Både den plana ytan av trä (brädan) 
och den sfärformade ytan av kork (bollen) skannades innan de deformerades och 
efteråt. Inpassningen, d.v.s. georefereringen, av objektet efter att det förflyttats vid 
skapandet av deformationen utfördes med hjälp av de borrade hålen och probe-
funktionen som har en mätosäkerhet på 0,01 mm. Antalet punkter i de olika 
modellerna presenteras i tabell 2. Modellerna exporterades från programvaran 
Polyworks 2017 till .stl-filformat för att kunna bearbetas i 3DReshaper och 
CloudCompare. I modellerna syns det väldigt små variationer i strukturen på 
materialen (figurerna 11–12), vilket gör det tydligt vilken hög upplösning som 
ROMER laserskannern kan uppnå.  

 

Tabell 2. Antal punkter i referensmodellerna. 

 

 

Figur 11. Området på brädan före och efter deformation. 

Objekt Bräda Boll
Före 42 054 9 578
Efter 174 755 37 696
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Figur 12. Området på bollen före och efter deformation. 

4.2 Test av antalet kodade markörer som används som 
konnektionspunkter i bildmatchningen 

Då det undersöktes hur många kodade markörer som bör användas som 
konnektionspunkter för att göra bildmatchningen så bra som möjligt gjordes en 
oväntad upptäckt. Då det erhållna RMS-värdet från bildmatchningen undersöktes 
syntes en trend som visade att inga kodade markörer alls gav ett i sammanhanget 
likvärdigt RMS som om de hade använts. Detta gällde både för digitalkameran och 
smartphonekameran (tabellerna 3–4 och figurerna 13–14). Observera att skillnaden 
mellan att använda sig av 11 kodade markörer (som gav högst RMS) och 0 för 
digitalkameran blev endast ca. 0,009 mm. Skillnaden mellan att använda 16 (högst 
RMS) och 0 för smartphonekameran blev ca. 0,1 mm. Då även de olika 
självkalibreringarna testades (tabellerna 3–4 och figurerna 13–14) visade det sig 
vilken typ av kalibreringsmodell som var bäst lämpad för vilken typ av kamera. 
Digitalkameran NikonD7200 har en väldefinierad inre geometri vilket gav ett bättre 
resultat då “adaptive camera model fitting” (ACMF) användes, eftersom den då kunde 
använda fler parametrar för att orientera bilderna än då “general” användes. Tvärtom 
blev det för smartphonekameran Samsung Galaxy S9. Även om skillnaderna är små 
0,001 mm och de jämnar ut sig på slutet, så plockar kalibreringen “adaptive camera 
model fitting” bort så pass många parametrar p.g.a. dess osäkerhet att resultatet blir 
sämre än när de används i kalibreringen som kallas “general”. De olika 
kalibreringsmodellerna visade därmed att de lämpar sig olika bra beroende på hur 
avancerad kamera det är som använts. 
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Tabell 3. Redovisning av bildmatchningens RMS-värde baserat på olika antal kodade markörer (CM 
= Coded markers) och olika kalibreringar för Nikon D7200. Enheter i mm och i antal pixlar (pix). 

 

 

 

Figur 13: Redovisning av bildmatchningens RMS-värde i pixlar baserat på olika antal kodade 
markörer och olika kalibreringar för NikonD7200. 

RMS Nikon D7200 Auto Bräda
Antal "CM" ACMF pix General pix

16 0,1866 1,0421 0,1876 1,0487
15 0,1871 1,0445 0,1882 1,0512
14 0,1885 1,0340 0,1894 1,0392
13 0,1893 1,0410 0,1903 1,0470
12 0,1895 1,0486 0,1904 1,0541
11 0,1888 1,0546 0,1898 1,0600
10 0,1895 1,0457 0,1904 1,0508
9 0,1872 1,0498 0,1881 1,0543
8 0,1878 1,0391 0,1887 1,0442
7 0,1898 1,0441 0,1901 1,0475
6 0,1881 1,0415 0,1890 1,0465
5 0,1876 1,0366 0,1886 1,0420
4 0,1863 1,0451 0,1875 1,0514
3 0,1857 1,0329 0,1869 1,0402
2 0,1857 1,0347 0,1868 1,0411
1 0,1828 1,0295 0,1838 1,0350
0 0,1796 1,0097 0,1807 1,0139
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Tabell 4. Redovisning av bildmatchningens RMS-värde baserat på olika antal kodade markörer och 
olika kalibreringar för Samsung Galaxy S9. Enheter i mm och i antal pixlar (pix). 

 

 

 

Figur 14: Redovisning av bildmatchningens RMS-värde i pixlar baserat på olika antal 
kodade markörer och olika kalibreringar för Samsung Galaxy S9. 

RMS Samsung Galaxy S9 Bräda
Antal "CM" ACMF pix General pix

16 0,5070 1,7492 0,5040 1,7357
15 0,5011 1,6995 0,4988 1,6889
14 0,4993 1,7055 0,4974 1,6955
13 0,4967 1,7047 0,4948 1,6939
12 0,4984 1,6926 0,4968 1,6833
11 0,4933 1,6810 0,4921 1,6729
10 0,4888 1,6689 0,4880 1,6628
9 0,4933 1,6845 0,4928 1,6791
8 0,4932 1,6750 0,4924 1,6678
7 0,4847 1,6545 0,4840 1,6498
6 0,4779 1,6595 0,4775 1,6555
5 0,4693 1,6583 0,4688 1,6563
4 0,4693 1,6526 0,4691 1,6515
3 0,4647 1,6535 0,4647 1,6533
2 0,4514 1,6511 0,4517 1,6515
1 0,4321 1,6077 0,4327 1,6083
0 0,3993 1,5361 0,3996 1,5361
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4.3 Test av antalet skalstockar som används till 
skalsättning 

För skalsättningen så testades det att använda både ett uppmätt avstånd mellan två 
kodade markörer och mellan två manuellt placerade markeringar direkt på 
skalstockarna. I resultatet (tabell 5) gick det att se att användningen av endast 
manuella markeringar direkt på skalstockarna gav ett mindre fel än om de kodade 
markörerna användes. Det resulterade i att endast skalstockar från manuella punkter 
användes för att skalsätta de olika modellerna som skapades i Agisoft Photoscan.  

Tabell 5. Test av skalsättning som visar det sammanlagda felet i bilderna tagna med NikonD7200 
med Autoinställningar på brädan. Apriori osäkerhet 0,5 mm på alla avstånd. Enhet: mm. 

 
 

4.4 Volymberäkning och maxdjup 

4.4.1 Referensmodellerna 

Tabellerna 6–7 presenterar referensmodellernas volym och maxdjup, det som i 
denna studie kunde anses som sant värde och är det som övriga modeller jämfördes 
mot. För bollen, i tabell 8 presenteras även radien på den sfär som passades in på 
dess punktmoln och som användes som interpolerad referensyta. 

Tabell 6. Volym och maxdjup för referensmodellen av brädan. Enheter: mm och cm3..  

 

Tabell 7. Volym och maxdjup för referensmodellen av bollen. Enheter: mm och cm3.  

 
 

Genom att studera tabell 6 går det att beräkna differensen mellan den skannade 
referensytan och den interpolerade referensytan vilken blev 0,14 mm (ca. 1%) för 
maxdjupet, och 1,73 cm3 (ca. 2%) för volymen på brädan. Detsamma gäller för 

Antal Sammanlagt fel för skalsättning Sammanlagt fel för skalsättning
skalstockar mellan kodade markörer  mellan manuella punkter på skalstock

4 0,071 0,017
3 0,033 (Punkt 1-3, 4-8 & 10-12) 0,013 (skala 1.1-1.2, 4.1-4.2 & 3.1-3.2)

2 (vinkelräta) 0,028 (Punkt 1-3 & 4-8) 0,0012 (Skala 1.1-1.2 & 4.1-4.2)

Beräknat från skannad referensyta Beräknat från interpolerat "lock"
Maxdjup Volym Maxdjup Volym 
-11,3242 71,429368 -11,4683 73,1615

Beräknat från skannad referensyta Beräknat från interpolerat "lock"
Maxdjup Volym Maxdjup Volym Radie
-5,0578 1,52218 -5,6148 1,7675 40,5799
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bollen i tabell 7 där differensen i maxdjup mellan den skannade referensytan och den 
interpolerade referensytan blev 0,56 mm (ca. 11%) och i volym 0,25 cm3 (ca. 
16%). Både brädan och bollens mått för volym och maxdjup visade högre värden då 
de mätts ifrån de interpolerade ”locken” än då det mätts från de skannade 
referensytorna.  

4.4.2  FBS modeller 

Modellerna skapade med FBS utvärderades på två olika sätt, genom att de 
georefererats för att beräkna absolut mätosäkerhet och att de bara skalsatts manuellt 
för att beräkna relativ mätosäkerhet. Tabell 8 presenterar de georefererade 
modellerna, där det för digitalkameran (Nikon D7200) med auto-inställning testades 
att använda 16, 12, 8 och 4 stödpunkter för att se vilken variant som gav bäst 
inpassning. Utifrån volymberäkningarna går det att se att 8 stödpunkter gav bästa 
resultat, då det värdet endast avvek 0,0002% från referensvolymen. Därför utfördes 
georeferering med 8 stödpunkter även för modellerna från digitalkameran med fast 
ISO på 200 och de från smartphonekameran. Detta test utfördes endast på brädan. 

Tabell 8. Georefererade modeller med antal stödpunkter och självkalibreringsmodell (”general” = 1, 
”adaptive camera model fitting” = 2). Beräknad volym (övre delen) och maxdjup (mitten) från den 
skannade referensytan. Avvikelse beräknad mot referensmodellen med skannad referensyta. Även 
avvikelse mellan FBS-modellerna och referensmodellen av deformationen (nedre delen). Enheter: cm3, 
mm och %. 

 
 
Den absoluta mätosäkerheten för varje modell presenteras som medelavvikelse, 
standardavvikelse och RMS i tabell 8. Medelavvikelsen mellan FBS-modellerna av 
deformationen och den skannade referensmodellen av deformationen blev ca. 0,4 
mm i samtliga jämförelser. För FBS-modellerna som georefererats syntes det att det 

Absolut avvikelse mellan de georefererade modellerna & referensen med skannad referensyta
Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal stödpunkter Volym Avvikelse Avvikelse %
Nikon Auto Bräda 2 16 71,3406 0,0888 0,1243
Nikon Auto Bräda 2 12 71,6039 -0,1745 -0,2443
Nikon Auto Bräda 2 8 71,4454 -0,0161 -0,0225
Nikon Auto Bräda 2 4 72,2961 -0,8667 -1,2134
Nikon ISO Bräda 2 8 70,5793 0,8501 1,1901
Samsung Auto Bräda 1 8 70,9117 0,5177 0,7248
Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal stödpunkter Maxdjup Avvikelse Avvikelse %
Nikon Auto Bräda 2 16 -11,5991 0,2749 -2,4272
Nikon Auto Bräda 2 12 -11,7486 0,4244 -3,7475
Nikon Auto Bräda 2 8 -11,7086 0,3844 -3,3944
Nikon Auto Bräda 2 4 -11,7530 0,4288 -3,7865
Nikon ISO Bräda 2 8 -11,6891 0,3649 -3,2221
Samsung Auto Bräda 1 8 -11,8044 0,4802 -4,2401
Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal stödpunkter Medelavvikelse Standardosäkerhet RMS
Nikon Auto Bräda 2 16 −0,3775 0,1214 0,3965

Nikon Auto Bräda 2 12 −0,5186 0,1033 0,5288

Nikon Auto Bräda 2 8 −0,4846 0,1089 0,4967

Nikon Auto Bräda 2 4 −0,5220 0,1079 0,5330

Nikon ISO Bräda 2 8 −0,4097 0,0696 0,4156

Samsung Auto Bräda 1 8 −0,4730 0,1201 0,4880
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fanns en systematisk avvikelse mellan dessa som gjorde att referensmodellen låg lite 
ovanför den från FBS. Det resulterade i att maxdjupet och volymen blev större och 
därmed skiljde sig mer från referensmodellens uppmätta värden. Ett histogram 
skapades som visade en fördelning av avvikelserna mellan referensen och varje 
modell. Motsvarande jämförelse gjordes även i 3DReshaper. Ett exempel på ett 
sådant histogram från CloudCompare och visualisering av avvikelsen från 
3DReshaper visas i figurerna 15a–b. Det går att se att modellerna skiljde sig mest 
vid de skarpa väck som skapats i deformationen (grön/blå färg). Även laserskannern 
hade svårt att nå dessa områden och skanningen fick utföras ett flertal gånger över 
ytorna. 

 

 

 

Figur 15a. Histogram och differensmodell mellan en modell skapad med 4, 8, 12, & 16 (uppifrån och 
ned) stödpunkter och referensmodellen av deformationen. Enhet: mm. 
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Figur 15b. Histogram och differensmodell mellan en modell skapad med 4, 8, 12, & 16 (uppifrån och 
ned) stödpunkter och referensmodellen av deformationen. Enhet: mm. 

 
Volym och maxdjup beräknades även för samtliga modeller där olika antal 
skalstockar för manuell skalsättning använts. Avvikelsen i volym och maxdjup 
beräknades både mot referensmodellen med ett interpolerat “lock” (tabell 9) och 
referensmodellen med en skannad referensyta (tabell 10) för att beräkna den relativa 
mätosäkerheten. Detta utfördes först på brädan för att undersöka hur antalet 
skalstockar påverkade resultatet. Resultatet av maxdjup och volym beräknat utifrån 
det interpolerade planet visade för digitalkameran med både auto-inställningar och 
med fast ISO på 200 att tre skalstockar gav bäst resultat. För smartphonekameran 
visade resultatet att fyra var bättre, dock var denna skillnad så liten så därför ansågs 
tre vara representerbart. Utifrån detta resultat skapades tre modeller av bollen. En 
för respektive kamera med den kalibreringsmodell som visats vara bäst för just den 
kameran (se figurerna 13–14) och med tre skalstockar. Tabell 9 och 10 visar volym, 
maxdjup och avvikelse från referensmodellen för alla dessa modeller.  
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Det testades också att utföra ett tätare punktmoln av bollen med alla 
kameramodeller och av brädan med digitalkameran och auto-inställningar. Det 
gjordes med tre skalstockar för att undersöka om ett tätare punktmoln skulle 
påverka resultatet positivt, d.v.s. mindre avvikelse från referensmodellen. 
Skillnaderna mellan punktmoln skapade med inställningarna “high” och “ultra high” 
(UH) gav ingen större inverkan på resultatet (tabell 9 och 10). Avvikelsen i radien 
på den inpassade sfären som användes dokumenterades enbart för kontroll av 
skalsättningens påverkan. 

Tabell 9. Deformationsmodeller baserade på självkalibrebingsmodell (”general” = 1, ”adaptive camera 
model fitting” = 2) och antal skalstockar. Volym (övre delen) och maxdjup (nedre delen) beräknade 
från ett interpolerat ”lock” och avvikelser beräknade mot referensmodellen, även den med interpolerat 
”lock”. Enheter: mm, cm3 och %. 

 
 
  

Relativ avvikelse mellan manuellt skalsatta modeller och referensen med interpolerat "lock"
Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal skalstockar Volym Avvikelse Avvikelse %

Nikon Auto Bräda 2 4 72,9314 0,2301 0,3145
Nikon Auto Bräda 2 3 73,0346 0,1269 0,1734
Nikon Auto Bräda 2 2 72,4865 0,6750 0,9226

Nikon ISO 200 Bräda 2 4 72,7955 0,3660 0,5003
Nikon ISO 200 Bräda 2 3 73,1114 0,0502 0,0686
Nikon ISO 200 Bräda 2 2 72,8799 0,2816 0,3849

Samsung Auto Bräda 1 4 74,1906 -1,0291 -1,4066
Samsung Auto Bräda 1 3 74,3156 -1,1541 -1,5774
Samsung Auto Bräda 1 2 74,4832 -1,3217 -1,8066

Nikon Auto UH Bräda 2 3 72,9010 0,2605 0,3560

Nikon Auto Boll 2 3 1,7028 0,0647 3,6605
Nikon ISO 200 Boll 2 3 1,7484 0,0191 1,0806

Samsung Auto Boll 1 3 1,6973 0,0702 3,9717

Nikon Auto UH Boll 2 3 1,7274 0,0401 2,2687

Nikon ISO 200 UH Boll 2 3 1,7208 0,0467 2,6421
Samsung Auto UH Boll 1 3 1,7440 0,0235 1,3296

Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal skalstockar Maxdjup Avvikelse Avvikelse % Radie Avvikelse
Nikon Auto Bräda 2 4 -11,4907 0,0224 -0,1952 - -

Nikon Auto Bräda 2 3 -11,4618 -0,0065 0,0570 - -

Nikon Auto Bräda 2 2 -11,4897 0,0214 -0,1865 - -

Nikon ISO 200 Bräda 2 4 -11,4112 -0,0571 0,4979 - -
Nikon ISO 200 Bräda 2 3 -11,4505 -0,0178 0,1554 - -
Nikon ISO 200 Bräda 2 2 -11,3546 -0,1137 0,9918 - -

Samsung Auto Bräda 1 4 -11,5381 0,0698 -0,6083 - -
Samsung Auto Bräda 1 3 -11,4844 0,0161 -0,1400 - -
Samsung Auto Bräda 1 2 -11,4881 0,0198 -0,1723 - -

Nikon Auto UH Bräda 2 3 -11,4786 0,0103 -0,0900 - -

Nikon Auto Boll 2 3 -5,4641 -0,1507 2,6834 40,6785 -0,0986

Nikon ISO 200 Boll 2 3 -5,4354 -0,1794 3,1946 40,6263 -0,0464

Samsung Auto Boll 1 3 -5,4384 -0,1763 3,1407 40,7408 -0,1609

Nikon Auto UH Boll 2 3 -5,6053 -0,0095 0,1698 40,7181 -0,1382
Nikon ISO 200 UH Boll 2 3 -5,5449 -0,0699 1,2449 40,4713 0,1086

Samsung Auto UH Boll 1 3 -5,5227 -0,0921 1,6397 40,3189 0,2610
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Tabell 10. Deformationsmodeller baserade på självkalibreringsmodell (”general” = 1, ”adaptive 
camera model fitting” = 2) och antal skalstockar, Volym (övre delen) och maxdjup (nedre delen) 
beräknade från ett interpolerat ”lock” och avvikelser beräknade mot referensmodellen med skannad 
referensyta. Enheter: mm, cm3 och %.  

 
 

Beräkningarna av maxdjup och volym som presenteras i tabell 10 avviker mer mot 
referensmodellens mått än de gör i tabell 9.  

4.4.3 Manuell mätning 

Volymen mättes även manuellt genom avgjutning av deformationen med modellera 
på brädan och bollen. De tio olika volymavläsningarna av de avgjutna 
deformationsmodellerna presenteras i tabell 11. Observera att inga variationer vid 
uppmätningen av bollen kunde avläsas och detta troligtvis för att den är så liten. 
Eftersom deformationen på brädan skapats utifrån en plan yta kunde även maxdjupet 

Relativ avvikelse mellan manuellt skalsatta modeller och referensen med skannad referensyta
Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal skalstockar Volym Avvikelse Avvikelse %

Nikon Auto Bräda 2 4 72,9314 -1,5020 -2,1028
Nikon Auto Bräda 2 3 73,0346 -1,6053 -2,2474
Nikon Auto Bräda 2 2 72,4865 -1,0572 -1,4800
Nikon ISO 200 Bräda 2 4 72,7955 -1,3661 -1,9125
Nikon ISO 200 Bräda 2 3 73,1114 -1,6820 -2,3548
Nikon ISO 200 Bräda 2 2 72,8799 -1,4506 -2,0308

Samsung Auto Bräda 1 4 74,1906 -2,7613 -3,8657

Samsung Auto Bräda 1 3 74,3156 -2,8862 -4,0407

Samsung Auto Bräda 1 2 74,4832 -3,0539 -4,2754

Nikon Auto UH Bräda 2 3 72,9010 -1,4717 -2,0603

Nikon Auto Boll 2 3 1,7028 -0,1806 -11,8659
Nikon ISO 200 Boll 2 3 1,7484 -0,2262 -14,8616

Samsung Auto Boll 1 3 1,6973 -0,1751 -11,5046

Nikon Auto UH Boll 2 3 1,7274 -0,2052 -13,4820

Nikon ISO 200 UH Boll 2 3 1,7208 -0,1986 -13,0484
Samsung Auto UH Boll 1 3 1,744 -0,2218 -14,5725

Kamera Inställning Objekt Kalibrering Antal skalstockar Maxdjup Avvikelse Avvikelse %
Nikon Auto Bräda 2 4 -11,4907 0,1665 -1,4700

Nikon Auto Bräda 2 3 -11,4618 0,1375 -1,2146

Nikon Auto Bräda 2 2 -11,4897 0,1655 -1,4612

Nikon ISO 200 Bräda 2 4 -11,4112 0,0870 -0,7682

Nikon ISO 200 Bräda 2 3 -11,4505 0,1263 -1,1150
Nikon ISO 200 Bräda 2 2 -11,3546 0,0303 -0,2680

Samsung Auto Bräda 1 4 -11,5381 0,2138 -1,8884
Samsung Auto Bräda 1 3 -11,4844 0,1601 -1,4141
Samsung Auto Bräda 1 2 -11,4881 0,1638 -1,4469

Nikon Auto UH Bräda 2 3 -11,4786 0,1544 -1,3635

Nikon Auto Boll 2 3 -5,4641 0,4063 -8,0327

Nikon ISO 200 Boll 2 3 -5,4354 0,3776 -7,4652
Samsung Auto Boll 1 3 -5,4384 0,3806 -7,5251

Nikon Auto UH Boll 2 3 -5,6053 0,5474 -10,8231
Nikon ISO 200 UH Boll 2 3 -5,5449 0,4870 -9,6296

Samsung Auto UH Boll 1 3 -5,5227 0,4649 -9,1913
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mätas manuellt med ett skjutmått (tabell 12). Sammanställningen från dessa 
mätningar presenteras i tabell 13.  

Tabell 11. Samtliga uppmätta volymer för träbrädan och bollen, enhet cm3. 

 

Tabell 12. Maxdjup av brädans deformation, tio kontrollmätningar med skjutmått. 

 

Tabell 13. Sammanställning av manuellt beräknade mått av deformationerna på brädan och bollen, 
avvikelse mätt mot referensmodellen med skannad referensyta. 

 

 
 

Mätning nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Boll 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961 1,961

Bräda 72,549 73,529 71,569 71,569 71,569 1,569 71,569 71,569 70,588 71,569

Mätning nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Djup 11,2 11,3 11,2 11,3 11,3 11,3 11,1 11,4 11,3 11,4

Avvikelse mellan manuellt beräknade mått av deformationerna & referensmodellen med skannad referensyta
Objekt Mått Enhet Värde (medeltal) Standardosäkerhet Avvikelse Avvikelse % 
Bräda Maxdjup mm -11,28 0,28 -0,04 0,39
Bräda Volym cm3 71,765 0,77 -0,34 -0,47
Boll Volym cm3 1,961 <0,01 -0,44 -28,83
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5 Diskussion  

5.1 Resultat 

5.1.1 Kameramodeller 

Skillnaden som går att se mellan de olika kameramodellerna, d.v.s. digitalkamera 
eller smartphonekamera, är att smartphonekameran gav ett lite sämre resultat. 
Kvaliteten på bildmatchningen, d.v.s. RMS-värdet i tabell 3 och 4, var ca. 0,2 mm 
för digitalkameran och 0,5 mm för smartphonekameran. Avvikelserna i de färdiga 
3D-modellerna var ca. 1–2% större för smartphonekameran än för digitalkameran. 
Det visar att en mer avancerad kamera med stabilare inre geometri ger ett bättre 
resultat. 

5.1.2 Mätosäkerhet på plana ytor 

Modellerna som skapades av deformationen på brädan utvärderades både absolut och 
relativt referensmodellen. Den relativa mätosäkerheten (från tabell 9) i volym blev 
ca. 0,4% med digitalkameran och ca. 1,6% med smartphonekameran. För maxdjup 
blev den ca. 0,3% med både digitalkameran och smartphonekameran. Den absoluta 
mätosäkerheten (tabell 8) i volym blev ca. 0,4% med digitalkameran och ca. 0,7% 
med smartphonekameran. För maxdjup blev den 3,3% med digitalkameran och 
4,2% med smartphonekameran. Men eftersom den absoluta mätosäkerheten dels är 
framtagen genom att modellerna georefererats (vilket inte är relevant för metodens 
användningsområde utan bara för utvärdering) och dessutom är påverkad av ett 
systematiskt fel så baseras metodens mätosäkerhet på den relativa mätosäkerheten. 
Mätosäkerheten (från det sanna värdet) är då ±1% för digitalkameran och ±2% för 
smartphonekameran.  

5.1.3 Mätosäkerhet på välvda ytor 

Modellerna som skapades av deformationen på bollen utvärderades endast relativt 
referensmodellen. Den relativa mätosäkerheten (från tabell 9) i volym blev ca. 2,4% 
med digitalkameran och ca. 2,7% med smartphonekameran. För maxdjup blev den 
ca. 1,8% med digitalkameran och 2,4% med smartphonekameran. Mätosäkerheten 
är då ±3% av det sanna värdet för både digitalkameran och smartphonekameran. 

5.2 Analys 

Vid utvärdering av de manuellt skalsatta modellerna studerades volymberäkningarna 
och dess avvikelse mot referensmodellen eftersom volymen representerar hela 
modellens form och av den anledningen säger mer om hela modellen än vad 
maxdjupet gör. Maxdjupet avvek mindre från referensmodellen. Det representerar 
endast en punkt i modellen och är därför inte lika säkert att använda det som 



 

36 
 

beslutsunderlag för vilket antal skalstockar som är mest optimalt. Det var inte 
möjligt att se något samband mellan antal skalstockar och avvikelsen i maxdjupet och 
därmed bedömdes det att tre skalstockar var det mest ultimata baserat på volymen. 
Det skall poängteras att avvikelserna inte skiljde sig speciellt mycket beroende på 
kameramodell och antal skalstockar och att de alla låg under den tillåtna avvikelsen 
på ±15% från det sanna värdet. Resultatet från jämförelsen mellan de georefererade 
modellerna och referensmodellen visar också att val av kameramodell inte spelade 
någon stor roll i detta sammanhang. Dock var resultaten från digitalkameran alltid 
lite bättre än för smartphonekameran, precis som resultatet visade i studien av 
Incekara & Seker (2018) där två kameror med olika kvalitet avseende tekniska 
specifikationer användes. 

 

Incekara & Seker (2018) påpekar i deras studie att punkttätheten bör vara hög vid 
volymberäkningar. Resultatet i denna studie visade att skillnaden mellan punktmoln 
skapat med punkttätheten inställd på “ultra high” inte var märkbart bättre än de 
skapade med “high”. Det går heller inte säga att det blev en förbättring eller 
försämring, då detta skiljer från modell till modell. Det går däremot att säga att det i 
denna studie inte var värt att utföra “ultra high” rent tidsmässigt för att klara några 
toleranskrav. 

 

Då volymen och maxdjupet för FBS-modellerna som skalsattes manuellt jämfördes 
mot de två referensmodellerna (referensmodell av deformation med interpolerat 
eller skannat “lock”, tabell 9 och 10) visade det att avvikelserna var konstant större 
då de jämfördes mot referensen med den skannade referensytan. Avvikelsen där blev 
större med ungefär en faktor 10 än då volym och maxdjup jämfördes med 
referensmodellen vars mått beräknats på samma sätt, d.v.s. genom att använda ett 
interpolerat “lock”. Genom att titta på avvikelsen i volym och maxdjup mellan de 
olika referensmodellerna, d.v.s. den som skapats med en skannad referensyta och 
den med ett interpolerat ”lock”, så går det att se att avvikelsen mellan dessa blev 
ungefär lika stor som den blev då FBS-modellerna jämfördes mot dem. D.v.s. då 
avvikelsen mellan FBS-modellerna (skapade med digitalkameran) och 
referensmodellen med den skannade referensytan beräknas blev de i snitt 2% i 
volym och 1% i maxdjup på brädan. För bollen blev avvikelsen ca. 13% i volym och 
8% i maxdjup. Dessa värden är snarlika avvikelserna mellan referensmodellerna och 
därför blir egentligen utvärderingen av FBS-modellerna mer relevant då avvikelserna 
beräknas från referensmodellen med det interpolerade ”locket”. I den jämförelsen 
ligger avvikelserna under 1% både för volym och maxdjup på brädan och ca. 2% på 
bollen. Detsamma gäller för avvikelserna i volym och maxdjup mellan de 
georefererade FBS-modellerna och referensmodellen (tabell 8) som båda beräknades 
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från den skannade referensytan. Då var avvikelserna mindre än 1% i volym och ca. 
3% i maxdjup. Det visar att utvärderingen av FBS-modellerna blir mer relevant då 
de jämförs mot ett referensvärde som beräknats utifrån samma typ av referensyta, så 
som den gjorts i tabell 8 och 9.  

 

Skillnaden mellan resultaten i tabell 9 och 10 beror troligtvis på att den skannade 
referensytan har en annan struktur än den interpolerade. För brädan är strukturen 
ådrig av träets karaktär och för bollen är den aningen knottrig av korkmaterialet. 
Värt att nämna är att i denna studie kunde referensytan som interpolerades skapas 
utifrån regelbundna geometriska ytor, d.v.s. ett plan och en sfär. Om en annan typ 
av yta som har mer komplexa former har deformerats och ska mätas på samma sätt, 
bör en annan interpoleringsmetod användas. För att mätningarna ska ge tillförlitliga 
resultat bör det interpolerade “locket” följa den omgivande ytans form så väl som 
möjligt. Då blir det extra viktigt att modellera stora ytor runt om det deformerade 
området och då kan fler bilder behöva tas för att få med dessa med tillräckligt stor 
övertäckning i många bilder. Avvikelsen kan även vara en följd av kvaliteten av 
skannerns etablering. Att bollens avvikelser är större kan dels bero både på dess 
ojämna men även välvda yta som kan avvika mer vid interpoleringen. Det kan även 
bero på att den skannade referensytan eventuellt blivit felaktig p.g.a. att 
korkmaterialet är väldigt icke-homogent, vilket påverkar dess reflektans. Det kan ha 
orsakat att laserstrålen penetrerat materialet djupare och därmed blir avstånden som 
lasern mäter längre än vad de borde vara. Det resulterar då i att referensytan delvis 
hamnar under dess verkliga position, vilket kan ha påverkat mätningarna.  

 

Att mäta maxdjupet manuellt då originalytan är välvd är svårt, eftersom ytan som 
måttet ska tas ifrån inte går att uppskatta lika lätt som om den var plan. Vid 
volymberäkning genom avgjutning uppstår samma problem. Det är svårt att 
efterlikna den välvda ytan med hjälp av modellera vilket resulterar i stora avvikelser 
från det sanna värdet. Däremot kan både maxdjup och volym kan uppskattas med 
hjälp av FBS då en referensyta kan interpoleras. Däremot är FBS en lämpligare 
metod att använda sig av i andra hänseenden, framförallt dokumentation. Dessutom 
är nackdelarna med manuella metoder fler då avgjutning av deformationer ska göras, 
precis som Forsberg på SWECO (personlig kommunikation, 10 april 2019) 
berättade. 
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5.3 Fotografering 

Bilder som blev tagna snett mot objektet resulterade i att graderingen på vissa 
skalstockar inte syntes lika bra då det blev dålig skärpa på de ytorna i bilden och 
därför kunde inte markeringar till skalsättningen sättas på dessa. I de sneda bilderna 
var även förekomsten av blänkande ytor på skalstockarna större, trots att de skulle 
vara blänkfria. I många av de bilderna blev det därför inte heller möjligt att placera 
ut några markeringar på angivna mått. Då skalstockarna behövs för att kunna 
skalsätta modellen är det av stor vikt att dessa är synliga i så många bilder som 
möjligt. Det gick att se ett samband mellan de skalstockar som hade högst residualer 
och att de syntes dåligt i många av bilderna p.g.a. blänk eller oskärpa. I denna studie 
användes material som inte var så starkt reflekterande vilket också påpekas som en 
viktig faktor för ett bra resultat i studien av Incekara & Seker (2018). Ska t.ex. ett 
stålföremål som är helblankt fotograferas så måste stor vikt läggas i att undvika blänk 
i bilder. I ett sådant fall blir ljussättningen av större betydelse än vad den varit i 
denna studie. Det ska också tilläggas att snedbilderna är viktiga för att säkerställa att 
hela deformationen kommer med och kan därmed inte uteslutas bara för att blänk 
lättare skapas i dessa.  

 

För NikonD7200 gav auto-inställningarna bättre bilder än när ISO sattes till 200, 
trots att ett lågt ISO rekommenderas av Agisoft Photoscan (2018) för bästa resultat. 
Detta beror på att ett lågt ISO kräver en lång slutartid för att bilderna ska bli 
tillräckligt ljusa och skarpa. Om kameran förflyttades minsta lilla under slutartiden 
blev bilderna mycket oskarpa. Det gör att fotograferingen blir mycket ansträngande 
för operatören. För att ett lågt ISO-tal ska kunna användas krävs det att stativ 
används för att slutartiden ska kunna vara tillräckligt lång. Det bör därför användas 
då det är möjligt, men den här studien syftade till att ta fram en metodbeskrivning 
med ett enkelt utförande och därför användes inte något stativ. Därför det är viktigt 
att inte följa några bestämda kamerainställningar, utan anpassa dem efter hur 
fotosituationen ser ut. I slutresultatet blev skillnaden i volymberäkningar och 
maxdjup mellan auto-inställning och ISO satt till 200 mycket liten i sammanhanget, 
mindre än 0,1 procentenheter.  Det var däremot i själva datainsamlingsmomentet 
som skillnaden var påtaglig, då fler bilder fick tas och en större mängd fick rensas 
bort för att undvika oskarpa bilder då ett lågt ISO-tal användes.  

5.4 Bearbetning och analys av data 

Både Hanan m.fl (2015) och Incekara & Seker (2018) förespråkade i sina studier att 
en kamerkalibrering skall utföras innan fotograferingen. I denna studie användes 
istället samma metod som Surový m.fl. (2016), d.v.s. ändra kamerans inställningar 
enligt rekommendationerna från Agisoft Photoscan (2018) i kombination med 
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självkalibrering. Självkalibreringsmodellen spelar roll för vilken typ av kamera som 
används. “Adaptive camera model fitting” rekommenderas p.g.a att den anpassar sig 
efter hur väldefinierad kamerans inre orientering är. Detta gav ett bättre resultat för 
digitalkameran som har många väldefinierade parametrar och en stabil inre geometri 
som kalibreringsmodellen kunde använda sig av. För smartphonekameran som har 
en betydligt sämre definition av dess inre orientering valde den istället bort så många 
parametrar p.g.a. dess osäkerhet att den gav ett sämre resultat än 
kalibreringsmodellen “general”. Eftersom det visade i det här fallet att “general” var 
bättre för smartphonekameran valdes den för vidare behandling av de bilderna, 
medan “adaptive camera model fitting” användes för bilderna från digitalkameran. Dock 
behöver det inte alltid vara sant att “general” är bättre lämpad för sämre kameror. 
Om kamerans parametrar anses osäkra av programmet men ändå stämmer, så kan 
den självkalibreringsmodellen ändå vara lämplig att använda. Men skulle 
parametrarna inte stämma så försämrar den förmodligen resultatet genom att 
använda sig av dessa. Därför bör jämförelser utföras varje gång en ny kamera 
används för att vara på den säkra sidan. I den här studien var skillnaden dock så liten 
mellan de olika självkalibreringsmodellerna att det egentligen inte spelade någon roll 
vilken som användes.  

 

Trots rekommendationerna från Agisoft PhotoScans användarmanual (Agisoft 
PhotoScan, 2018) om att använda kodade markörer som konnektionspunkter vid 
bildmatchning för bättre resultat, visade sig i denna studie att bildmatchningen blev 
bäst då de inte användes överhuvudtaget. Värt att poängtera är att skillnaderna 
mellan att använda sig av 16 kodade markörer eller 0 inte var stor i sammanhanget, 
men då syftet med metoden är att den skall vara av enkelt utförande fortsatte 
studien utan dessa. Vad det berodde på kunde inte besvaras i den här studien, men 
med tanke på den stora övertäckningen mellan bilderna hittade förmodligen 
programvaran tillräckligt många konnektionspunkter så att de kodade markörerna 
bidrog till en form av dålig tvångsinpassning. I de tidigare studierna där dessa kodade 
markörer använts, hade de både färre bilder och mindre övertäckning (Incekara & 
Seker, 2018; Kogbara, Masad, Woodward & Millar, 2018; Surový m.fl., 2016). 
Det skall dock påpekas att de kodade markörerna fanns med i bilderna och kunde 
säkerligen hjälpa till att underlätta bildmatchningen då markörerna har en väldigt 
tydlig geometri. Detta kan dock ersättas genom att placera andra föremål med 
tydliga kontraster som är lätta att identifiera om det som ska dokumenteras inte har 
några tydliga kontraster i färg eller form. De kodade markörerna gör nog mer nytta 
i bildmatchningen då det finns betydligt färre bilder av objektet. 
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Det visade sig dessutom att skalsätta modellerna genom att ange ett avstånd på 
respektive skalstock mellan manuellt placerade markörer gav ett lägre fel än att 
använda sig av de automatiskt identifierade kodade markörerna och ange ett avstånd 
mellan dessa. Avståndet mellan de kodade markörerna mättes i den här studien med 
en skalstock med graderingar på 0,5 mm. Skalstocken som avstånden mättes med 
har en inbördes mätosäkerhet, och att avläsningen av positionen av centrum på de 
kodade markörerna lätt påverkas av grova fel. Dessa faktorer ökar mätosäkerheten i 
det alternativet. Det skulle därför krävas en inmätningsmetod med lägre 
mätosäkerhet för att kunna använda sig av de kodade markörerna till skalsättning av 
modellen. Det är dock något som vill undvikas i det verkliga utförandet av den här 
metoden. 

 

Då de georefererade modellerna av deformationen jämfördes mot referensmodellen 
upptäcktes ett systematiskt fel för samtliga modeller. Alla de georefererade 
modellerna från FBS låg ca. 0,4 mm under referensmodellerna, vilket syns både 
visuellt men även på medelavvikelsen. Den systematiska avvikelsen påverkade 
därmed både volymen och maxdjupet så att de blev större än om den avvikelsen 
skulle eliminerats. Denna avvikelse kan bero både på laserskannerns 
stationsetablering och georefereringen som utfördes med probe-funktionen. 
Inmätningen av stödpunkternas koordinater kan vara påverkade av såväl grova som 
slumpmässiga fel. Stödpunkterna mättes dessutom in på de kodade markörerna och 
därför fanns även en liten avvikelse genom papperets tjocklek, trots att den kan 
anses vara försumbar. Men med ett så avancerat mätinstrument som ROMER 
laserskannern så kan ändå dessa små variationer ge utslag på resultatet. Även om 
denna systematiska avvikelse är tydlig här så valdes den att inte korrigeras eftersom 
resultatet ändå blev långt under gränsen för redovisad mätosäkerhet som normen 
(IEC 60609-1, från Swedish Standards Institute) för denna typ av skador föreskriver.  

5.5 Hållbarhet 

Den här metoden kan möjligtvis bidra till minskad miljöpåverkan då oväntade 
uppdrag av att dokumentera skador eller små detaljer ute i fält blir aktuella och 
kanske endast punktbaserade mätinstrument finns tillgängliga. Istället för att behöva 
återkomma till platsen vid ett senare tillfälle för att dokumentera deformationen 
med laserskanning så kan en redan medhavd digitalkamera förhoppningsvis 
användas. Eftersom datainsamlingen då inte kräver några ytterligare mätinstrument 
och allt data utvinns ur bilderna och behandlas i efterhand så kan ytterligare resor till 
platsen undvikas. Ett annat alternativ är att kunden som vill få objektet undersökt 
och dokumenterat själv kan utföra arbetet med fotograferingen med hjälp av dessa 
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riktlinjer och enbart skicka bilderna till den som ska utföra bildmatchning och 
analys. På så vis undviks platsbesök och resor fullständigt.  

 

Möjligheten att industriföretag ska kunna kontrollera sin utrustning och 
dokumentera deformationer uppkomna av slitage oftare skapar även förutsättningar 
för att kunna förebygga sådant slitage som annars skulle göra att utrustning behöver 
bytas ut. Detta eftersom det inte skulle bli lika kostoch som om det skulle behöva 
laserskannas. Tätare intervall av kontroller och dokumentation skulle kunna bidra 
till att onödigt slitage förebyggs och utrustningen håller längre. Det ger dessutom ett 
starkare underlag i garantiärenden då metoden har en låg mätosäkerhet, vilken är 
under toleransen gällande kavitationsskador på vattenturbinkolvar. Deformationerna 
går dessutom att dokumentera med sin fullständiga form och inte bara genom ett 
godtyckligt mått som fåtts genom avgjutning. 

5.6 Framtida studier 

Det skulle vara intressant att testa om en kamerakalibrering på förhand tillsammans 
med självkalibrering skulle förbättra resultatet så att metoden får ett bredare 
användningsområde. Det är intressant hos båda kameramodellerna men framförallt 
hos smartphonekameran, eftersom det är en kameratyp som är väldigt tillgänglig i 
dagens läge. Metoden skulle även kunna testas i andra programvaror för att jämföra 
resultaten, eftersom många program använder sig av olika algoritmer gällande t.ex. 
triangulering av punktmoln. 

 

Det skulle också vara intressant att testa metoden i industrimiljö d.v.s. i ett verkligt 
fall, exempelvis på just vattenturbinkolvar för att se hur föremålets textur påverkar 
resultatet. I denna studie har samtliga förutsättningar varit simulerade och kan 
därför skilja sig mot vad som skulle kunna vara möjligt att uppnå i ett verkligt 
projekt. I det fallet skulle det också kunna testas att helt utesluta kodade markörer i 
bilderna för att testa hur bra bildmatchningen blir då. D.v.s. hur det blir om 
föremålet endast är av en homogen grå yta eller om föremål som ger tydliga 
kontraster i bilderna placeras intill skadan. I samband med det skulle det även vara 
intressant att jämföra resurserna som krävs för den här metoden med FBS och 
motsvarande utförande med TLS gällande tid och kostnadsbild.  
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6 Slutsatser 

Resultatet visar att de kodade markörerna inte är nödvändiga som 
konnektionspunkter för bildmatchningen. Det visar även att oavsett kamera, 
självkalibreringsmodell och antal skalstockar (4, 3 & 2) ligger alla modeller under 
den tillåtna avvikelsen i volym och maxdjup som normen för kavitationsskador på 
vattenturbinkolvar föreskriver (IEC 60609-1, från Swedish Standards Institute). 
Normen anger att mätosäkerheten på metoden som används inte får överskrida 
±15% från det sanna värdet. Den här metoden har här visat sig vara tillämpbar och 
kan ersätta TLS för dokumentation och avgjutning för uppmätning av statiska 
deformationer när kraven på en relativ mätosäkerhet är ±5% av det sanna värdet. 
En punktlista med samtliga slutsatser om utförandet presenteras i bilaga C. 
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Bilaga A  
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Bilaga B 

 

Första bilden visar den skannade bollen innan deformation och den andra bilden visar bollen med 
mallen som används för att klippa ut modellerna, så att de blir i samma storlek. Bild tre representerar 
den skannade referensytan innan deformationen. 

 

Första bilden visa bollen efter deformationen, andra bilden visar bollen som punktmoln och med 
deformationen och de borrade hålen bortklippta. Utifrån punktmolnet kan sedan en sfär skapas som på 
bästa sätt representerar punktmolnet och utgör ett en interpolerad yta, vilket syns i tredje bilden. 

 

Därefter används samma mall som tidigare för att få modellerna i rätt storlek, detta görs både på den 
interpolerade ytan (andra bilden ovan) och på bollen med deformationen (tredje bilden ovan). 

 

Volym och maxdjup av deformationen beräknas sedan utifrån den skannade referensytan och det 
interpolerade ”locket” genom att binda ihop dessa med deformationsmodellen, ett exempel på detta ses i 
bilden ovan.    



 

B2 
 

 

Likande procedur har utförts på brädan, där deformationen (första bilden), den skannade referensytan 
och det interpolerade ”locket” klipps efter samma modell, som visas i andra bilden. 

 

Bilden ovan representerar den yta som är runt omkring deformationen, viktigt i detta steg är att ha 
med en så stor yta som möjligt för att interpolationen skall skapas utifrån så många punkter som 
möjligt och därmed bli mer ”sann”. 

 

Första bilden ovan visar hur den interpolerade ytan skapats utifrån mallen, denna klipps sedan med 
samma mall som resterande modeller vilket representeras i andra bilden. Det skapas ett interpolerat 
plan för varje enskild deformation. 

 

Volymberäkning och maxdjup för deformationen beräknas mot referensytan och de interpolerade planet
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Bilaga C 

Dessa riktlinjer bör följas för att metoden ska fungera men ändå vara enkel att utföra: 
 
Fotograferingen/datainsamlingen: 

• Bilder ska tas i RAW-format. 

• Bilderna får inte autoroteras.  

• En stor övertäckning mellan bilderna krävs, minst 80–100%. Anpassa 
fotograferingsavståndet och antalet bilder efter objektets storlek för att 
det ska uppta så stor del som möjligt av varje bild. För ytor av storleken 
ca. 200x400 mm rekommenderas runt 40 bilder. Detta antal kan 
minskas om det är en mindre yta, och bör ökas om det är en större yta 
eller högre krav på detaljgrad. 

• Skalstockar i stål ska finnas intill det deformerade objektet för att 
modellen ska kunna skalsättas. Tre skalstockar visade sig ge lägsta 
avvikelse, men även två räcker för ändamålet. Viktigt att tänka på är att 
de bör placeras vinkelrätt mot varandra och täcker det deformerade 
området. 

• Inga kodade markörer behöver användas då modellen inte ska 
georefereras. 

• Runt om det deformerade området bör det finnas någon typ av 
väldefinierade objekt med tydliga kontraster för att underlätta 
detekteringen av konnektionspunkter i bildmatchningen.  

• Bilderna skall tas vinkelrätt mot hela objektet d.v.s. de omgivande ytorna 
(lodbilder) men även mot de som deformerats (snedbilder).  

• I övrigt så ska rekommendationerna för utförandet följas som anges i 
programvaran som ska användas för bildmatchningen. Som i det här fallet 
är objektets textur, blänk i bilderna, transparenta ytor, skuggor, skarpa 
bilder (Agisoft PhotoScan, 2018).   

Bearbetning: 
• Kontrollera bildkvaliteten och plocka bort eventuella oskarpa bilder. Följ 

programvarans rekommendationer om sådan finns (0,5 i Agisoft 
Photoscan).   

• Kontrollera så att skalstockarnas residualer och totala fel ligger på en 
tillfredsställande nivå.  

• Vilken självkalibreringsmodell som ska användas anpassas efter använd 
kameramodell, vilket bör testas. Detta beror på hur stabil kamerans inre 
orientering är.  

• Interpolationen av ytan innan deformationen tillkom ska skapas baserad 
på en så stor yta som möjligt runt om det deformerade området för att 
representera ytan på bästa sätt. 


