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Sammanfattning 

 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) är en benämning på en obemannad flygande 

farkost. UAV är en benämning för själva farkosten och därför har Unmanned 

Aircraft System (UAS) tagit över eftersom det är ett begrepp som rör hela 

systemet som förutom flygfarkost innefattar start, landning, markstation och 

kommunikationslänk. Inom mätningsteknik är UAS ett relativt nytt begrepp och 

tekniken har sin historia mestadels inom det militära området. Syftet med denna 

studie är att analysera samt utvärdera två programvaror och en molntjänst för 

bearbetning och framtagning av ortofoto från UAS-data. De frågor som ställts 

inför arbetet är: kan en molntjänst ersätta ett avancerat datorprogram vid 

generering av ortofoton? Kan dessa datorprogram ge ett bra resultat utan hjälp av 

andra GIS-program? Vilket program är enklast att förstå och använda samt vilka 

är skillnaderna mellan programmen? Dessa frågor har besvarats genom 

användning av insamlat data och för att få utvärderingen rättvis har därför tre 

olika dataset skapats. Programtjänsterna som har utvärderats är Agisoft PhotoScan 

0.9.0 och Pix4UAV Desktop/Cloud 2.1.2. Insamling av data har skett genom en 

flygning med en oktokopter över Fågelmyratippen i Dalarna. Resultaten visar att 

priset snabbt blir högt om endast Pix4UAV Cloud används och att överlag är 

PhotoScan billigare än Pix4UAV Desktop. Kvalitetsrapporten som följer med 

varje projekt är överskådlig i PhotoScan och mer ingående i Pix4UAV 

Desktop/Cloud. Trots samma indata blir utdatat olika vid bearbetning av de olika 

programmen, till exempel skiljer sig markupplösningen åt mellan programmen. 

Generellt är PhotoScan tydligare på att visa hur arbetsprocessen går till. Supporten 

hos båda företagen är bra, tips och tricks finns på respektive hemsida. Till 

PhotoScan finns även en manual för nedladdning samt en YouTube-kanal med 

instruktionsvideor. De enda slutsatserna vi drar är att Pix4UAV Cloud inte klarar 

av att ersätta ett avancerat bildbehandlingsprogram och att för tillfället bör 

ytterligare ett GIS-program användas som komplement för att få bästa resultat. I 

övrigt har vi endast skrapat på ytan av programmen och rekommenderar att 

läsaren tar till sig det vi skrivit under resultat och diskussion för att sedan bilda sig 

en egen uppfattning med hjälp av respektive programs prövotid. Till sist 

presenteras förslag på vidare studier inom ämnet. 
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Abstract 

 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is a term for a remote controlled airborne 

vehicle. Since UAV is an acronym for the vehicle itself, Unmanned Aircraft 

Systems (UAS) has therefore replaced UAV, as it is a concept related to the whole 

system, beside the vehicle it also includes landing, ground station and 

communications link. Within land surveying UAS is a relatively new concept as 

the technology has its history mainly associated to the military. The purpose of 

this study is to analyze and evaluate two software and a cloud service for 

processing and preparation of orthophotos from data collected with a UAS. The 

questions to be answered in this thesis are: Can a cloud service replace an 

advanced computer software for generating orthophotos? Can these produce good 

results without the help of other GIS software? Which software is the easiest to 

understand and to use and what are the main differences. These questions were 

answered by using collected data, and to get the evaluation fair three datasets have 

been created. The software being evaluated are Agisoft PhotoScan and Pix4UAV 

desktop/cloud. The data collection was done by a flight with an octokopter over 

Fågelmyratippen in Dalarna. The results show that the price quickly becomes high 

if only Pix4UAV Cloud is used and that generally PhotoScan is cheaper than 

Pix4UAV Desktop. The quality report that comes with each project is easy to 

understand in PhotoScan but more detailed in Pix4UAV Desktop/Cloud. Despite 

the use of same data the results vary when processed, for example the ground 

resolution. Generally PhotoScan is better at showing the work process. Each 

company’s support is good and they both have tips and tricks at their websites. On 

the Agisoft webpage there is a manual available for download and they also have 

a YouTube-channel with instruction videos. The conclusion is that the cloud 

service is not capable of replacing an advance image processing software. Another 

conclusion is that for the moment another GIS-program should be used to get the 

best results. We like to point out that we only scratched the surface of the software 

and we recommend that the reader embrace what we write in results and 

discussion to then form their own opinion by using the software evaluation period. 

I the last part we present subjects of further study. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Unmanned aircraft systems (UAS) är en relativt ny teknik inom geodetisk 

mätningsteknik. Tekniken kan också kallas Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 

men termen UAS har mer och mer tagit över som beteckning för obemannade 

flygfarkoster. Skillnaden mellan beteckningarna ligger i att ordet ”aircraft” i UAS 

signalerar att det krävs tillstånd för att flyga samt att ordet ”system” är mer 

passande eftersom det innefattar, förutom själva luftfartyget, även start, landning, 

markstation och kommunikationslänk (Dalamagkidis, Valavanis & Piegl, 2008). 

 

UAS har sin historia mestadels inom det militära området där det är mer känt som 

drönare. Militärens huvudsakliga användningsområde för UAS är bevakning och 

transportering av vapen (Dziuban, Wojnar, Zolich, Cisek & Szuminsky, 2012). Ett 

flertal artiklar behandlar det ökande användandet av UAS inom civila områden 

och orsaker till detta. Kurvinen et al. (2005)  skriver bland annat att eftersom 

tekniken varit framgångsrik inom militära tillämpningar kommer även den civila 

användningen förmodligen att öka i framtiden. Ett användningsområde enligt 

Kurvinen et al. (2005) kan vara att övervaka Tjernobylområdet, där det anses för 

farligt med bemannade flygningar. En artikel skriven av Santamaria, Barrado, 

Pastor, Royo & Salami (2011)  konstaterar att användandet av UAS ökat främst 

för att tekniken kan användas där det anses för farligt att flyga och att en flygning 

med ett UAS är billigare än en bemannad flygning. Dziuban et al. (2012) skriver 

att den civila UAS-marknaden kan komma att omsätta nästan sex miljarder dollar 

2016. 

  

Möjligheten att bland annat enkelt och billigt kunna flyga över önskvärt område 

och samla in värdefulla data har lockat flera entreprenörer, företag och 

myndigheter att ta till sig UAS-tekniken. Fahey et al. (2006) skriver att National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) utfört lyckade tester med att 

samla in atmosfäriska data med ett Altair UAS. Rufino & Moccia (2005) har 

använt UAS till värmekänslig fjärranalys med avsikt att i framtiden kunna 
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använda UAS för att övervaka skogsbränder. UAS kan även användas för att hitta 

barn eller vandrare som gått vilse (Haarbrink & Koers, 2006). Pöllänen et al. 

(2008) har utifrån studien gjord av Kurvinen et al. (2005) framgångsrikt 

analyserat ett område i Finland med ovanligt hög strålning efter 

Tjernobylolyckan. 

 

Enligt Olle Hagner, en av grundarna till SmartPlanes, används UAS inom 

geodesin främst för framtagning av ortofoton och 3D modeller. Det är även på väg 

att börja användas inom softcopy (digital) fotogrammetri (Olle Hagner, personlig 

kommunikation 26 april, 2013). 

1.2 Syfte 

Den här studien syftar till att utvärdera två programvaror och en molntjänst för 

bearbetning av fotogrammetriska data taget med ett UAS. Datat kommer ifrån en 

flygning som skett över en deponi i Dalarna, Fågelmyratippen. Programmen är 

avancerade och har många funktioner varför en begränsning med inriktning på 

ortofoton har gjorts. Frågeställningarna som kommer besvaras är: 

1. Kan en molntjänst ersätta ett avancerat program vid generering av 

ortofoto? 

2. Kan dessa nya datorprogram klara sig själva vid ortofotogenerering, det 

vill säga kan ett bra resultat fås utan att använda andra GIS-program? 

3. Vilket av programmen är enklast att förstå och använda? 

4. Vilka är skillnaderna vid redovisning av resultaten i programmen? 

Förutom ovanstående huvudpunkter kommer enklare subjektiva resultat 

presenteras och diskuteras som till exempel hur bra supporten från respektive 

företag är. Avslutningsvis kommer förslag på hur resultaten kan bli bättre att 

presenteras samt förslag på vidare studier. 

1.3 UAS projekt 

HMK-Fo (1994), som är under revidering för en modernare upplaga, ger 

beskrivningar av hur flygfotograferingsprojekt bör planeras för att nå bästa 

resultat. Generellt är förfarandet detsamma vid användning av UAS, men det finns 

en del skillnader. Likheter och skillnader beskrivs i efterföljande kapitel, bland 
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Figur 1. Exempel på hur en 

signal till ett flygfotogrammetri- 

projekt kan se ut. Källa: HMK-

Fo. 

annat baserat på Eisenbeiss (2004) och i en intervju med Sten Holting från Sweco 

& Olle Larsson från Mora kartprojektion, den senare även ägare av den 

oktokopter som använts vid denna studie. 

1.3.1 Planering 

I planeringsstadiet grundläggs förutsättningarna för projektet. I HMK-Fo (1994) 

framgår att de viktigaste delarna är att bestämma kvalitetskrav samt 

mätningsområde. Vidare beskrivs planeringen för flygningen, som flyghöjd, val 

av kamera och så vidare. För ett klassiskt flygfotogrammetriprojekt 

rekommenderas 60 % övertäckning i ett stråk och 30 % mellan stråken (HMK-Fo 

1994). 

 

Eisenbeiss (2004) anser att minst 70 % stereoövertäckning i stråket behövs vid ett 

UAS-projekt. Detta stöds av Holting som anser att det behövs 70–80 % 

övertäckning i stråken och ca 50 % övertäckning mellan stråken. (Sten Holting, 

personlig kommunikation, 9 april 2013). Även supporten från Agisoft och Pix4D 

håller med om detta. Anledningen till att större övertäckning krävs är främst för 

att vid flygning med UAS blir många bilder oanvändbara i slutändan. 

 

Vid flygning med ett UAS krävs även att användaren vet vilken tillståndsklass 

enligt transportstyrelsen deras system tillhör. Olika tillstånd krävs beroende på 

vikt, flyghöjd, kinetisk energi samt om flygfarkosten kommer flygas inom eller 

utom synhåll från piloten. Transportstyrelsen har delat upp dessa i fyra olika 

kategorier, 1A, 1B, 2 och 3 (Transportstyrelsen, 2012). Beroende på hur 

flygningen går till och vilken modell som används är kraven för att få tillstånd 

olika (Transportstyrelsen, 2012). Generellt gäller att om det inte är en 

nöjesflygning skall tillstånd sökas. 

1.3.2 Signalering  

Signalering är en kritisk del för att projektet ska lyckas. 

Med signalering menas att stödpunkter placeras ut inom 

det planerade bildövertäckningen inom området. HMK-

Fo (1994) rekommenderar att kvadratiska signaler har 
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sidor på 0,25–1,8 m beroende på flyghöjd. Dessa ska vara tydligt särskilda från 

marken och bör inte läggas inom områden där signalen kan förväxlas med 

omgivningen (figur 1). I de fall då signalerna ändå måste placeras i sådant område 

bör visualiseringen förbättras genom att till exempel måla med lämplig 

kontrastfärg på marken runt signalen. 

 

År 2009 släppte Lantmäteriet ett aktualiseringsdokument till HMK-Fo där det står 

att signalering i dagsläget inte används i samma omfattning som när HMK-Fo 

skrevs 1994 (HMK-Fo Aktualitetsbeskrivning, 2009). I ett UAS-projekt bör det 

enligt Holting finnas signalerade stödpunkter i ytterkanterna samt några inom 

området där flygningen sker (Sten Holting, personlig kommunikation, 9 april 

2013). Ovanstående rekommendation stöds även i examensarbetet av Gunnarsson 

& Persson (2013). 

1.3.3 Flygning 

Under flygningen använder både bemannade flygplan och UAS en kombination 

av tröghetsnavigationssystem och satellitnavigationssystem (INS/GNSS-

navigering). Största skillnaden är att UAS oftast styrs helt automatiskt eftersom 

det ger bättre resultat (Sten Holting, personlig kommunikation, 9 april 2013; 

Eisenbeiss, 2004).  Flertalet nya problem kan dock uppstå när flygning med ett 

UAS sker jämfört med en traditionell flygning. Olle Larsson påpekar att i deras 

flygning (som denna studie har data ifrån) med en oktokopter har främst vinden 

orsakat problem. Vid kraftig blåst kan vibrationer uppstå som gör bilderna 

oskarpa, ett annat problem är regn; då blir de flesta bilderna obrukbara (Olle 

Larsson & Sten Holting, personlig kommunikation, 10 april 2013).  

1.3.4 Bildbehandling/bildbearbetning  

I denna fas skiljer sig traditionell fotogrammetri och UAS-fotogrammetri åt som 

mest. Har en bemannad flygning för traditionell fotogrammetri utförts består data 

av färre antal bilder som täcker större yta per bild. Detta beror främst på att 

flygningen skett med mer avancerade kameror och på betydligt högre höjd. 

Bilderna tagna vid en bemannad flygning för fotogrammetriskt ändamål är i 

princip alltid lodbilder, vilket inte så ofta är fallet vid flygning med UAS. Det i sin 

tur beror främst på flygplanens stabilitet, till exempel i blåst. Eftersom 
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bildövertäckningen i flygstråken vid en UAS-flygning är större och att den skett 

på lägre höjd, krävs betydligt fler bilder för att täcka samma yta. Av dessa bilder 

finns många som på grund av vind, vibrationer, kamerans kvalitet, samt flertalet 

andra faktorer, inte blir användbara. 

 

Vid traditionell flygfotogrammetri sammanlänkas bilderna genom en manuellt 

styrd blocktriangulering innefattande ett fåtal signalerade stödpunkter. Marknaden 

erbjuder ett flertal program för blocktriangulering och varje 

entreprenör/myndighet eller företag har oftast flerårig erfarenhet från respektive 

program som de använder. I nya avancerade program, som är speciellt framtagna 

för UAS, baseras blocktrianguleringen på ett punktmoln i 3D som kan bestå av 

flera miljoner punkter. Stödpunkter är inte nödvändigt för att få ett resultat men 

om de inte används ligger den absoluta osäkerheten (georefereringen) på samma 

nivå som vid GNSS-mätning med absolut positionsbestämning, det vill säga 3–

15 m (Engfeldt, 2009). Gällande programvara till ett UAS-projekt finns det några 

populära alternativ på marknaden där Agisofts PhotoScan gett bra resultat i 

tidigare studier (Neitzel & Klonowski, 2011).  Andra populära program på 

marknaden är till exempel Pix4UAV Cloud/Desktop, PIEneerings Rapid Station 

och GerMap. 

1.4 Tidigare studier 

Tidigare studier som rör UAS har främst fokuserat på kvaliteten vid framtagande 

av digitala ytmodeller (DSM), digitala terrängmodeller (DTM) samt jämförelse av 

kostnad och kvalitet med traditionell fotogrammetri och övriga mätningstekniker 

(Eisenbeiss & Zhang, 2006; Haarbrink & Eisenbeiss, 2008). En artikel skriven av 

Strecha, Küng & Fua (2012) behandlar automatisk kartering från UAS-data med 

hjälp av Pix4UAV Cloud. Resultaten visar att osäkerheter på 0,05–0,2 m är 

möjliga att uppnå. Dock inte för hela området då vissa delar kan bli dåligt 

texturerade eller att förvrängningar i ortofotot kan uppstå. Dessa förvrängningar i 

ortofotot uppstår främst vid träd eller nära byggnader. Få artiklar har publicerats 

som behandlar jämförelser mellan de specialiserade UAS-programmen som 

kommit på marknaden.  
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Några som gjort en sådan studie är Neitzel & Klonowski (2011) vilka jämfört 

kvaliteten på ett 3D-punktmoln från samma data i fem olika program. Vid urvalet 

av bilder som skulle användas har erfarenhet visat att ca 20–40 % av de tagna 

bilderna måste tas bort (Neitzel & Klonowski, 2011). Dessa är bilder som är tagna 

vid stigning och landning, är suddiga eller över/under-exponerade eller som inte 

täcker intresseområdet. För att utvärdera 3D-punktmolnen har Neitzel & 

Klonowski (2011) satt två kriterier; punkttäthet och täckningsgrad av 

intresseområdet. Studien visar att PhotoScan genererade totalt 1,3 miljoner 

punkter och ett snitt på ~110 punkter per m
2
 utan hål i punktmolnet. Två program 

genererade fler punkter; PMVS2 och ARC3D. Dessa hade däremot brister i 

täckningsgraden och många hål i punktmolnet. Slutsatsen som Neitzel & 

Klonowski (2011) drar är att avvikelserna i det georefererade 3D-punktmolnet är 

beroende på den använda mjukvaran. Någon slutgiltig rekommendation finns inte 

utan artikelförfattarna konstaterar bara att det finns skillnader mellan 

programmen. 

1.5 Terminologi 

Bildblock  

Flera stråk av flygfotografier tagna med övertäckning mellan stråken. 

DEM  

Digital Elevation Model (Digital Höjdmodell) är en modell som framställs digitalt 

och gör det möjligt att kunna granska en markyta i 3D. Under benämningen DEM 

ingår också DTM (Digital Terrain Model) och DSM (Digital Surface Model).  

GNSS  

Global Navigation Satellite System är ett samlingsnamn för olika 

satellitnavigationssystem. Exempel på GNSS är: GPS, GLONASS och Galileo.  

INS  

Inertial Navigation System (Tröghetsnavigationssystem) där positionen kan 

räknas ut genom att den totala accelerationen integreras. 
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(1) 

(2) 

GSD  

Ground Sample Distance är en benämning av hur stor pixelstorleken är på marken 

(markupplösningen). Den räknas ut med hjälp av pixelstorlek, kamerakonstant 

och flyghöjd. Beräknas enligt ekvation (1) där H är flyghöjd, c är kamerakonstant 

och Δ är kamerasensorns pixelstorlek.     

 

 

 

Konnektionspunkt  

Är en stödpunkt som tydligt kan ses i minst två fotografier. 

RMS  

Root Mean Square error, kvadratiskt medelvärde, är ett statistiskt värde på hur 

avvikelserna har spridit sig i jämförelse med det kända värdet. Beräknas enligt 

ekvation (2) där n är antal observationer och ai är värdet på varje observerad 

avvikelse. 

              

RMS = 

 

Stråk En serie av flygfotografier tagna efter varandra i flygriktningen med 

förbestämd övertäckning.  

Stödpunkt  

En punkt som är geodetiskt bestämd i ett referenssystem. Punkten kan vara känd i 

plan och/eller höjd. 

TIN  

Triangulated Irregular Network är punkter med koordinater i 3D som är 

sammanlänkade i trianglar. 

UAS  

Unmanned Aircraft System är en term som avser hela systemet vid obemannad 

flygning, markstation, kommunikationslänk, flygfarkost samt system för start och 

landning. 

UAV  

Unmanned Aerial Vehicle är en benämning på själva fordonet vid flygning som 

sker obemannat. 
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2 Material och Metod 

2.1 Material 

 963 bilder över Fågelmyratippen i Borlänge 

 Agisoft PhotoScan version 0.9.0 

 Pix4UAV Desktop version 2.1.2 

 Pix4UAV Cloud version 2.1.2 

 Textfil med koordinater för 40 stödpunkter (bilaga 2) 

2.2 Metod 

För att besvara frågeställningarna har insamlat data använts och tre olika dataset 

skapades för att få en så rättvisande utvärdering och jämförelse som möjligt. Datat 

har analyserats i tre olika program, där det har strävats efter att förutsättningarna 

ska vara så lika som möjligt i de olika programmen. Den enda manuella 

hanteringen av data i programmen var markeringen av stödpunkter som gjordes 

enligt rekommendationer i respektive program. Samma stödpunkter användes i så 

stor utsträckning som möjligt och skillnader antas därför vara beroende på hur 

programmen bearbetar data.   
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Figur 2. Översiktsbild av Fågelmyratippen med 

markerade stödpunkter. Röda markeringen visar 

området som utgör grund för dataset 3. 

2.2.1 Datainsamling vid Fågelmyratippen 

En flygning över Fågelmyratippen (figur 2) 

gjordes av Sweco under en för- och 

eftermiddag i november 2012. Till 

flygningen användes en oktokopter utrustad 

med en NEX-5N kamera från Sony (tabell 1 

och figur 3). Under flygningen skedde 

bildtagningen varannan sekund och totalt 

togs 963 bilder över det cirka 100 ha
 
stora 

området. Innan flygningen hade 40 

stödpunkter markerats och mätts in med 

nätverks-RTK i referenssystemen SWEREF 

99 15 45 och RH70 med en justering i höjd 

på +0,311 m för att passa in på Borlänges 

lokala höjdsystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrikat Cinestar 8 ARF 

Rotorblad 8 st 

Flygtid 14 min 

Batterier 2x6200 mAh 

Vikt Ca 5 kg inkl. utrustning 

Figur 3. Oktokoptern som använts under 

studien. Foto tillhörande Sweco. 

Tabell 1. Specifikationer för oktokoptern som 

använts till flygningen. Källa: Olle Larsson, 

Personlig kommunikation 23:e april 2013. 
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2.2.2 Skapande av dataset 

För att kunna utvärdera programvarorna skapades tre olika dataset genom 

reducering av antalet ursprungsbilder. 

2.2.2.1 Dataset 1 

I första datasetet togs bilder bort som var: 

 Bilder tagna då oktokoptern steg alternativt var på väg ner för landning. 

 Extremt sneda bilder. 

 Oskarpa bilder. 

 Bilder tagna då kameran roterats utan att oktokoptern förflyttat sig. 

För att få dataset 1 togs ca 31 % av de ursprungliga bilderna bort. Dataset 1 bestod 

sedan av 682 bilder täckande en yta på cirka 100 ha med en total datamängd på 

4300 MB. Figur 4 visar exempel på bilder som tagits bort. 

 

 

2.2.2.2 Dataset 2 

Dataset 2 skapades genom ytterligare reducering av antalet bilder i flygstråken. 

Bilder som togs bort hade samma positioner i latitud och longitud, exempelvis i 

ett av stråken fanns 13 sådana bilder. Övertäckningen mellan bilderna hamnade 

klart under de rekommenderade värdena, men det ansågs viktigt att testa denna 

konfiguration ändå. Detta eftersom att färre antal bilder innebär kortare processtid. 

Eftersom flygningen skett med kontrollstråk fanns fortfarande ett antal bilder kvar 

med samma positioner. Totalt valdes 242 bilder, alltså en reducering av 

ursprungsbilderna med cirka 75 %. Totala datamängden uppgick till 1567 MB. 

Figur 4. Exempel på borttagna bilder. 1. Tagen vid stigning. 2. Snedbild. 3. Oskarp bild.  

4–5. Endast en liten rotation av kameran skiljer bilderna åt. 
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2.2.2.3 Dataset 3 

Dataset 3 utgjorde ett mindre område i huvudområdet (figur 2). Detta dataset 

skapades från ett bildblock bestående av fem stråk. Bildblocket innehöll flera 

byggnader och containrar, nio stödpunkter samt några uppåt- och nedåtpekande 

detaljer. Tanken var att kunna bearbeta dessa bilder med högre kvalitet då färre 

antal bilder minskar tidsåtgången för bildbehandlingsprocessen och ställer inte 

lika höga krav på datorutrustningen. Totalt bevarades 94 bilder över en yta på 

cirka 22 ha och den totala datamängden uppgick till 518 MB. 

2.2.3 Databearbetning 

För att säkerställa att utgångspunkterna för analyserna var lika mellan de olika 

programmen utgicks all bearbetning från dataset 1. I dataset 1 markerades 

stödpunkter utifrån respektive programs rekommendation. För att få dataset 2, 

reducerades antalet bilder direkt i programmen, inga nya stödpunkter markerades 

efter reduceringen. Några stödpunkter föll bort på grund av att bilder där dessa 

identifierats togs bort. Rekommendationer för databearbetning som hittades i 

respektive programs manual, hemsida eller erhölls från supporten har följts. 

2.2.3.1 Agisoft PhotoScan 0.9.0 

Menyn "workflow" följdes, enligt den är arbetsgången uppdelad i tre steg för att 

få en texturerad 3D-modell, align photos, build geometry och texture mapping. I 

denna studie är texture mapping inte relevant eftersom det steget inte krävs för att 

exportera ett ortofoto. Vid Align Photos skapas ett 3D-punktmoln genom att 

konnektionspunkter lokaliseras och matchas i sammanlänkande bilder. 

Programmet lokaliserar även kamerans position i bildtagningsögonblicket och 

beräknar kamerakalibreringsparametrarna. Antalet skapade punkter påverkas 

främst av kvalitetsinställningen och bildövertäckningen. Slutligen raderades 

uppenbart felaktiga punkter manuellt. Tabell 2 visar de inställningar som valts. 
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Figur 5. Hur en 

stödpunktsmarkeing kan 

ha blivit då den är 

automatiskt utplacerad 

av PhotoScan. 

Figur 6. 

Stödpunktsmarkeringen 

efter manuell justering. 

Tabell 2. Inställningar för framtagning av 3D punktmoln i PhotoScan. 

Dataset 1 2 3 

Kvalite Low Low High 

Bildparsmatchning Generic Generic Generic 

 

För att kunna georeferera punktmolnet 

måste stödpunkter markeras. När en 

stödpunkt hade markerats i en bild satte 

PhotoScan ut den aktuella stödpunkten i 

alla övriga bilder den var synlig i. En 

manuell justering i varje bild skedde 

sedan då PhotoScan inte återskapat 

stödpunkten korrekt (figurer 5–6). Proceduren upprepades för alla 40 

stödpunkterna. Vid markering av stödpunkterna i programmet döptes dessa efter 

hur de blivit döpta vid fältmätningen, sedan infogades koordinatfilen. Namnet på 

stödpunkten i PhotoScan och i koordinatfilen måste vara lika för att avvikelser ska 

kunna beräknas. I dataset 1 användes 20 punkter som stödpunkter och 20 punkter 

som kontrollpunkter, i dataset 2 användes 14 stödpunkter och 14 kontrollpunkter. 

I dataset 3 användes fem stödpunkter och fyra kontrollpunkter. Punkter som skulle 

användas som stödpunkter bockades för i stödpunktslistan och sedan användes 

funktionen ”optimize”. Avvikelserna på stödpunkterna sänktes då med upp mot 

90 %. Med optimize menas enligt Agisofts supportteam att flera inre 

orienteringsparametrar används till att beräkna positioner på stödpunkter än vid 

”align photos”. 

 

Build geometry är steget då programmet bygger upp ett TIN över området, i detta 

steg förtätas även punktmolnet. Innan processen startades gjordes ett antal val 

(tabell 3). Antal trianglar sattes till 0 vid bearbetning av de två första dataseten 

eftersom manualen rekommenderade detta för bästa kvalitet. Det visade sig senare 

vara en rekommendation för PhotoScan 0.8.5 och numera ges bästa resultat om 

inställningen för antal trianglar sätts till flera miljoner. Till dataset 3 sattes därför 

antal trianglar till 6 000 000 men en reducering till 1 000 000 trianglar gjordes 

eftersom datat blev för omfattande att arbeta med. Efter kontakt med supporten 

bearbetades dataset 3 ytterligare en gång med andra inställningar på parametrarna 
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då det kunde ge ett bättre resultat på byggnader och komplexa objekt. Slutligen 

exporterades kvalitetsrapporter och ortofoton för respektive dataset.  

 

Tabell 3. Inställningar för build geometry. Dataset 3(2) enligt rekommendation från supporten. 

Dataset 1 2 3(1) 3(2) 

Objekttyp Height field Height field Height field Height Field 

Geometrityp Smooth Smooth Smooth Sharp 

Kvalite Low Low Medium Medium 

Depth filtering Aggressive Aggresive Aggresive Mild 

Antal trianglar 
0 (ingen 

begränsning) 

0 (ingen 

begränsning) 

6 000 000 ––> 

1 000 000 
1 000 000 

Filter threshold 0,5 0,5 0,5 0 

Antal 

stödpunkter 
20 14 5 5 

 

2.2.3.2 Pix4UAV Cloud 2.1.2 

Först infogades bilderna till programmet och därefter den tillhörande 

koordinatfilen. För att kunna placera ut stödpunkterna är det viktigt att använda 

rätt referenssystem. Stödpunkterna markerades genom att varje punkt 

lokaliserades i fem olika bilder, enligt rekommendation från Pix4D. Till dataset 1 

användes samma stödpunkter som i PhotoScan. Programmet sorterade automatiskt 

bilderna efter sannolikhet att stödpunkten skulle finnas i dessa. Bilderna visades i 

programmet som röda prickar och stödpunkterna som röda kors om dessa inte var 

markerade (figurer 7–9). Korsen bytte sedan färg till grönt när dessa blev 

markerade i tillräckligt många bilder. Efter stödpunktsmarkeringen skickades 

datat till Pix4D:s server för bearbetning. Tiden att få tillbaka resultatet är 

beroende på den inskickade datamängden. Till dataset 1 användes totalt 20 

stödpunkter, till dataset 2 användes tolv stödpunkter efter bildreduceringen. 

Antalet stödpunkter i dataset 2 skiljde sig från PhotoScan eftersom de 

ursprungliga rekommendationerna för markering av stödpunkter var annorlunda. 

Vid bearbetning av dataset 3 valdes fem stödpunkter och de markerades i fem 

bilder var innan data skickades iväg.  

Dataset 3 bearbetades en extra gång eftersom det enligt Pix4Ds hemsida kan ge 

bättre punktförtätning och på så sätt resultera i fler 3D-punkter, bättre DEM och 

ortomosaik. 
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Figur 7. Dataset 1. 682 bilder, 20 

markerade stödpunkter. Röda prickar: 

tagna foton. Röda kors: ej markerade 

stödpunkter. Gröna kors: markerade 

stödpunkter. 

Figur 8. Dataset 2. 242 bilder, 12 

markerade stödpunkter. Röda prickar: 

tagna foton. Röda kors: ej markerade 

stödpunkter. Gröna kors: markerade 

stödpunkter. 

Figur 9. Dataset 3. 94 bilder, 5 markerade 

stödpunkter. Röda prickar: tagna foton. 

Röda kors: ej markerade stödpunkter. Gröna 

kors: markerade stödpunkter. 
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Pix4UAV Desktop 2.1.2 

Arbetsgången var lika som i Pix4UAV Cloud vid importerandet av bilder och 

markering av stödpunkter. För att få fram ett ortofoto sker processen i tre steg:    

1) inledande projektprocess, 2) förtätning av punktmoln och 3) skapande av 

ortofoto. Först skapades en kvalitetsrapport genom att steg 1 bearbetades med 

inställningen rapid istället för full. Från den kvalitetsrapporten sattes sedan det 

rekommenderade värdet på Ground Sample Distance (GSD). Inställningarna till 

trestegsprocessen visas i tabell 4. Endast dataset 3 bearbetades i Pix4UAV 

Desktop. 

 

Tabell 4. De använda inställningarna för dataset 3 i Pix4UAV Desktop. 

Inledande projektprocess Full 

Punktmolnsförtätning Optimal 

Ortomosaikupplösning (GSD i cm) 3,64 

 

För att få koordinater på kontrollpunkterna efter trestegsprocessen öppnades 

Pix4UAV Desktop-tillägget ”scene editor”. I scene editor markerades 

stödpunkterna som användes som kontrollpunkter. Koordinaterna för dessa 

exporterades och jämfördes sedan med de ursprungliga koordinaterna och 

avvikelser beräknades. 
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3 Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i två delar; objektiva och subjektiva resultat. Under 

objektiva resultat presenteras bland annat programbeskrivningar, systemkrav och 

ortofoton. Under subjektiva resultat presenteras användarvänlighet samt stöd och 

support. 

3.1 Objektiva resultat 

3.1.1 Programbeskrivningar 

Agisoft PhotoScan är en kommersiell programvara från det ryska företaget 

Agisoft. PhotoScan finns tillgängligt som standard- och professionell utgåva. 

Skillnaden dem emellan är att standardutgåvan är till för att skapa mindre 3D-

modeller samt punktmoln. Den professionella utgåvan används till mer 

avancerade operationer som till exempel framställning av ytmodeller och 

ortofoton. Agisoft erbjuder PhotoScan professional edition till lärosäten med 

reducerat pris, programmet får då inte användas i kommersiellt syfte. I tabell 5 

visas pris på de olika licenserna. Photoscan installeras på den egna datorn och all 

databearbetning sköts sedan lokalt. Programmet kan installeras och användas utan 

kostnad men utan licens kan inte några projekt sparas eller exporteras. Vid 

registrering på Agisofts hemsida får användaren en testlicens som är giltig under 

30 dagar. 

 

Pix4UAV Desktop är en kommersiell programvara från det schweiziska företaget 

Pix4D. Pix4UAV Desktop finns i två olika utgåvor, en 2D-version och en 3D-

version. Pix4D erbjuder 3D-versionen till lärosäten med reducerat pris, 

programmet får då inte användas i kommersiellt syfte. I tabell 5 visas pris på de 

olika licenserna gällande 3D-versionen. Pix4UAV Desktop installeras på den egna 

datorn och all databearbetning sköts sedan lokalt. Vid registrering på hemsidan får 

användaren en testperiod på två veckor, eventuellt kan en extra vecka erbjudas 

efter kontakt med supporten. Genom en licens får användaren även tillgång till 

Pix4UAV Cloud. 

 



 

17 

 

 

 

Pix4UAV Cloud är en kommersiell molntjänst från det schweiziska företaget 

Pix4D. Programmet installeras på den egna datorn sedan sker databearbetningen 

på företagets server. Kostnaden beror på datamängden samt om 2D-resultat eller 

3D-resultat skall beställas. I tabell 6 visas mer ingående information om vad som 

ingår i respektive version samt kostnad för denna studies dataset. En 

kvalitetsrapport kan läsas för projekten som skickas in men för att ladda hem 

resultatet krävs betalning. Pix4D erbjuder tre gratisprojekt vid registrering.  

 

Tabell 5: Kostnad m.m. för respektive program och version.  

Program PhotoScan Pix4UAV Desktop 3D 

Basic 179 $ Redovisas ej/erbjuds ej 

Proffesional-/full edition 3 499 $ 15 500 € 

Full edition, non-

commercial. 

Ingen skillnad mot 

educational. 
9 300 € 

Educational edition 549 $ 1 550 € 

Classroom edition 
Redovisas 

ej/erbjuds ej 
5 000 € (25 licenser) 

Hemsida www.agisoft.ru www.pix4d.com 

 

Tabell 6. Översikt av vad som ingår i 2D och 3D versionerna av Pix4UAV Cloud. 

Resultat 2D 3D 

Ortomosaik JA JA 

DEM NEJ JA 

Punktmoln i 3D NEJ JA 

3D Modell NEJ JA 

Parametrar för 

databerarbetningen 
NEJ JA 

Kostnad dataset 1 155 € 621 € 

Kostnad dataset 2 94 € 376 € 

Kostnad dataset 3 60 € 240 € 
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3.1.2 Systemkrav 

PhotoScan och Pix4UAV Desktop har liknande systemkrav, däremot skiljer sig 

Pix4UAV Cloud åt med tanke på att endast en bra bredbandsuppkoppling krävs 

för att få resultat. I tabeller 7–9 presenteras minimi- och rekommenderade krav för 

respektive program. 

 

Tabell 7. Prestandakrav för Pix4D Cloud. 

Operativsystem Windows XP eller senare (32 bit eller 64 bit) 

Nätverksuppkoppling Snabb bredbandsuppkoppling  

 

Tabell 8. Krav för den använda mjukvaran. 

Program Pix4UAV Desktop 
Agisoft Photoscan Professional 

Edition 

Operativsystem 
Windows XP eller senare (64 

bit) 
Windows XP eller senare (32 eller 

64 bit) 

Processor 
Rekommenderat minst en Intel 

Dual Xeon eller Intel Core i7 
Rekommenderat minst en Intel Core 

i7 

Arbetsminne 

och hårddisk 

Rekommenderat minst 16 GB 

arbetsminne samt en hårddisk 

med minst 7200 RPM eller en 

SSD-disk med minst 500 GB –  

1 TB fritt utrymme 

Många olika rekommenderade krav 

beroende på datamängden, se 

hemsida 

Grafikkort Valfritt 

NVidia GeForce 8xxx serien och 

senare eller Radeon HD 5xxx serien 

eller senare 

 

Notis 1: I manualen för PhotoScan skrivs det att så länge grafikkortet är Open GL-

kompatibelt bör det fungera men PhotoScan är endast testad med ovan nämnda 

grafikkort. 

 

Notis 2: Pix4D är noga med att påpeka att Pix4UAV Cloud endast ska användas 

som ett komplement till Pix4UAV Desktop. Det är inte rekommenderat att endast 

använda Pix4UAV Cloud eftersom användaren då går miste om många 

funktioner. 
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3.1.3 Kvalitetsrapporten 

Företagen levererar en kvalitetsrapport med alla sina projekt. Rapporten skapas 

automatiskt och innehåller lättöverskådlig information om hur bra resultatet har 

blivit. Tabeller 9–11 visar utvalda delar ur respektive programs kvalitetsrapport 

och bilaga 1 visar detaljerade RMS-värden för de olika dataseten. För fullständiga 

kvalitetsrapporter kontakta artikelförfattarna. 

 

Tabell 9. Utvalda data från kvalitetsrapporterna för dataset 1. 

Program PhotoScan Pix4UAV Cloud 

Totalt kalibrerade bilder 675/682 (99 %) 664/682 (97 %) 

GSD (cm) 3,17 3,83 

Punkter per m
2 

i snitt, 

baserat på det täta 

punktmolnet 

17,4 Redovisas inte 

RMS-värde i 3D för 

kontrollpunkter (m) 
0,0780 Redovisas inte 

Bildövertäckning 1–9+ 1–5+  

 

 

Tabell 10. Utvalda data från kvalitetsrapporterna för dataset 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program PhotoScan Pix4UAV Cloud 

GSD (cm) 3,56 3,91 

Totalt kalibrerade bilder 208/242 (86 %) 206/242 (85 %) 

Punkter per m
2 

i snitt, 

baserat på det täta 

punktmolnet 

11,4 Redovisas inte 

RMS-värde i 3D för 

kontrollpunkter (m) 
0,2386 Redovisas inte 

Bildövertäckning 1–9+ 1–5+  
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Tabell 11. Utvalda data från kvalitetsrapporterna för dataset 3. 

 

Notis: I slutfasen av denna studie (23 maj) släppte Pix4D en uppdatering som 

bland annat ska innehålla möjligheten att automatiskt redovisa avvikelser för 

kontrollpunkter med mera. 

Program 
PhotoScan 

smooth 
PhotoScan sharp Pix4UAV Cloud 

Pix4UAV 

Desktop 

GSD 3,29 3,29 3,64 3,64 

Totalt kalibrerade 

bilder 
94/94 (100 %) 94/94 (100 %) 89/94 (94 %) 89/94 (94 %) 

Punkter per m
2 

i 

snitt, baserat på det 

täta punktmolnet 

52 93 Redovisas inte Redovisas inte 

RMS-värde i 3D för 

kontrollpunkter (m) 
0,1149 0,1149 Redovisas inte 0,1795 

Bildövertäckning 1–9+ 1–9+ 1–5+ 1–5+ 
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Figur 10. Avvikelser i plan för Pix4UAV Desktop (röda streck) 

och avvikelser i plan för PhotoScan (svarta streck) för dataset 3. 

Stödpunkter redovisas som blåa fyrkanter och kontrollpunkter 

som svarta fyrkanter. 

3.1.4 Format 

I tabell 12 visas de olika formaten som programmen kan exportera till. 

 

Tabell 12. Format de olika programmen kan exportera resultat till. 

Program PhotoScan Pix4UAV Cloud Pix4UAV Desktop 

Punktmoln .obj, .ply, .txt, .las .asc .ply, .asc 

Ortofoto/Ortomosaik .tif, .jpg, .png, .klm .tif, klm 
.tif, klm, .jpg, .TWF, 

.png 

TIN – .jpg, .obj, .mtl .obj, .mtl 

DEM .tif, .asc, .bil, . xyz  .tif .tif 

3D modell 

.obj, .3ds, .wrl, .dae, 

.ply, .dxf, .fbx, .u3d, 

.pdf, .kmz 

.obj, .mtl, .obj, .mtl 

Parametrar .xml, .out, .chan, .txt .txt, .cam .txt, .cam 

Rapport .pdf .pdf .pdf, .html 

3.1.5 Vektorkarta 

Figur 10 visar avvikelser i plan för 

de stödpunkter i dataset 3 som 

använts som kontrollpunkter, efter 

bearbetning i programmen. 

Avvikelserna är förstorade för att 

tydligare kunna se skillnad hur 

programmen tolkat datat. 

Vektorkarta kunde endast skapas 

för dataset 3 då avvikelser för 

kontrollpunkter inte redovisas i 

Pix4UAV Cloud. 
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Figur 11. Övertäckningsgraden i projekten. Raden till vänster visar PhotoScan och raden till höger visar 

Pix4UAV Cloud/Desktop. Överst dataset 1, mitten dataset 2 och nederst dataset 3. Svarta prickar redovisar 

tagna fotografier. 

3.1.6 Bildövertäckning 

I respektive programs kvalitetsrapport redovisas bildövertäckningen i form av en 

färgkarta över området. Figur 11 är urklipp från respektive programs färgkartor 

och dataset. 

 

 

 



 

23 

 

 

Figur 12. Exempel på hur bra ett ortofoto kan bli i respektive program. 

1: PhotoScan dataset 1 

2: Pix4UAV Cloud dataset 1 

3: PhotoScan dataset 2 

4: Pix4UAV Cloud dataset 2 

3.1.7 Ortofoton 

Figur 12 visar hur bra ett ortofoto i respektive program kan bli med de använda 

inställningarna. Figurer 13–14 visar brister som kan uppstå i ortofotona. 
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Figur 13. Ortofoton över två byggnader 

och en container. Bilderna avser: 

1: PhotoScan dataset 1 

2: Pix4UAV Cloud dataset 1 

3: PhotoScan dataset 2 

4: Pix4UAV Cloud dataset 2 

5: PhotoScan dataset 3 ”smooth” 

6: Pix4UAV Cloud dataset 3 

7: Pix4UAV Desktop dataset 3 

8: PhotoScan dataset 3 ”sharp” 

9: Pix4UAV Cloud dataset 3 omgjord 
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Figur 14. Ortofoton över ett komplext 

område som består av flera cylindriska 

behållare. Bilderna avser: 

1: PhotoScan dataset 1 

2: Pix4UAV Cloud dataset 1 

3: PhotoScan dataset 2 

4: Pix4UAV Cloud dataset 2 

5: PhotoScan dataset 3 ”smooth” 

6: Pix4UAV Cloud dataset 3 

7: Pix4UAV Desktop dataset 3 

8: PhotoScan dataset 3 ”sharp” 

9: Pix4UAV Cloud dataset 3 omgjord 



 

26 

 

 

3.2 Subjektiva resultat 

3.2.1 Användarvänlighet 

PhotoScan är tydligare att visa hur arbetsprocessen går till och det är enklare att 

följa den stegvisa arbetsgången i jämförelse med Pix4UAV Desktop. Genom att 

följa manualen kan användaren förstå vad varje funktion innebär och utifrån det 

göra informerade val av de parametrar som påverkar resultatet. I början av varje 

steg dyker en informationsruta upp där användaren kan göra olika val (figur 15). I 

PhotoScan måste varje stödpunkt markeras i varje bild den är synlig i. Trots att 

processen är halvautomatisk kan det leda till att stödpunkten måste inspekteras i 

många bilder. I denna studie fanns stödpunkter som var synliga i över 30 bilder.  I 

Pix4UAV Desktop/Cloud är rekommendationen att stödpunkterna markeras i fem 

bilder var. Navigationen av punktmolnet/modellen i PhotoScan är svår i början 

och även efter en tid känns den generellt otymplig. I denna studie blev ortofotona 

betydligt ”tyngre” i PhotoScan än i Pix4UAV Desktop/Cloud och eftersom 

PhotoScan inte kan exportera en TIFF-fil större än 4 GB kan detta vara ett 

problem vid bearbetning av stora dataset. I båda programmen finns 

valmöjligheten att exportera ortomosaiken istället för ortofotot.  

 

 

 

Pix4UAV Desktop har en liknande trestegsprocess som PhotoScan men 

inställningarna ligger i en undermeny till huvudmenyn. I trestegsprocessen skapas 

automatiskt DEM och TIN i förvalda format som standard. 

Figur 15. En informationsruta från PhotoScan 0.9.0 som 

visas innan ”build geometry” startas. 
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3.2.2 Stöd & support 

Agisfoft erbjuder i dagsläget en manual till PhotoScan som kan laddas hem från 

deras hemsida. Utöver den finns en wiki på hemsidan med diverse tips och tricks 

samt ett forum. I PhotoScan finns ett hjälpavsnitt tillgängligt och företaget har i 

nuläget även en YouTube-kanal med diverse instruktionsvideor. Pix4D har en 

digital manual under hjälpmenyn i programmet. Manualen är enkel att följa och 

ger bra tips och råd. Forum finns men det är i dagsläget inte så stort. Supporten 

svarar på de frågor som kommer in. På Pix4Ds hemsida finns användbara tips 

samt ett par videor som visar hur arbetsgången går till. Mailsupporten hos båda 

företagen är bra och svar på frågor erhölls inom cirka 24 timmar.  
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4 Diskussion 

I Pix4UAV Desktop genereras ortofotona och modellerna med de förvalda 

stödpunkterna. Kontrollpunkterna markeras i efterhand i tilläggsprogrammet 

”scene editor”. Koordinatavvikelser måste sedan tas fram manuellt och 

osäkerheten beror då på markeringen i det skapade ortofotot. I Photoscan, där 

markering av kontrollpunkter sker i enskilda bilder innan ortofotot skapas, 

redovisas i kvalitetsrapporten resultatet efter en utjämning. Resultaten från 

Pix4UAV Cloud går inte att infoga i ”scene editor” och det finns därför inga 

RMS-resultat därifrån eftersom vi har valt att inte använda något annat 

bildbehandlingsprogram än huvudprogrammen. I kvalitetsrapporten för Pix4UAV 

Desktop/Cloud version 2.1.2 visas stödpunktavvikelserna som absolutvärden 

vilket gör det svårt att upptäcka systematiska fel utan noggrannare analys. 

 

Prisskillnaden mellan programmen är relativt stor, vilket ofta är en faktor som 

påverkar vilket program användaren bestämmer sig för att använda. Pix4D 

erbjuder en relativt billig klassrumslicens, 5 000 €, som är en tredjedel av 

kostnaden för den kommersiella licensen. Klassrumslicensen gör det möjligt för 

upp till 25 personer att använda programmet samtidigt. Avsaknandet av 

klassrumslicens för PhotoScan gör att samma antal licenser skulle kostat 13 725 $ 

(25 x 549 $) det vill säga cirka 10 500 € (tabell 5). Förutom för klassrumslicensen 

är PhotoScan klart billigare på enanvändarlicensen, den kostar 3 499 $ jämfört 

med Pix4UAV Desktop där den kostar 15 500 € (~20 000$). I Pix4UAV Cloud, 

där användaren betalar per projekt, blir priset snabbt högt när fler projekt har 

skapats. Vi håller med Pix4Ds support gällande att Pix4UAV Cloud endast bör 

användas som ett komplement till Desktop-versionen. Detta stödjer vi med tanke 

på kostnaden av att bearbeta ett projekt (tabell 6), samt att figurer 12–14 

genomgående visar sämre resultat gällande ortofoton. Användaren saknar även 

möjlighet att analysera osäkerheter hos kontrollpunkter när Pix4UAV Cloud 

används. Vid licensköp av Pix4UAV Desktop för icke kommersiellt bruk 

tillkommer ett flertal krav, bland annat att Pix4D måste citeras vid användande 

och eventuell publicering, och att minst ett projekt per år ska skickas in till Pix4D 
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för att eventuellt användas i deras marknadsföring. I PhotoScan finns inga sådana 

restriktioner för den icke-kommersiella licensen.  

 

Båda företagen rekommenderar en övertäckning i stråken på 75–80 % och 

sidoövertäckning på 50–60 %. Med sådan övertäckning kan en punkt synas i upp 

till tolv bilder (Yuriy Reshetyuk, Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, 

personlig kommunikation 26 april 2013). Respektive programs kvalitetsrapport 

visar att inget av programmen klarar av att redovisa om övertäckningen är tolv 

bilder (figur 11).  

 

Kvalitetsrapporten är kärnan i redovisning av projektet. I PhotoScan får 

användaren en enkel överblick av resultatet med de grundläggande parametrarna 

samt redovisning av stöd- och kontrollpunkter. Kvalitetsrapporten från Pix4D är 

betydligt mer ingående och om användaren är väl insatt i fotogrammetri så kan 

mer information om projektet utläsas i rapporten. Till exempel kan parametrar för 

blocktrianguleringen, kameraparametrar och offset för bilderna utläsas direkt i 

rapporten. Däremot är som tidigare nämnts en svaghet för Pix4UAV 

Desktop/Cloud 2.1.2 att stödpunkter redovisas i absolutvärden samt att inga 

avvikelser för kontrollpunkter visas. 

 

Som figur 10 visar har programmen tolkat samma data på olika sätt och 

kontrollpunkterna har fått olika koordinater efter bearbetning. Vilket program som 

gett den mest rätta tolkningen av punkterna kan vi inte utläsa från detta projekt. Vi 

kan bara konstatera att programmen bearbetat datat olika och fått olika resultat.   

 

Gällande GSD har programmen redovisat olika värden trots att samma 

ursprungsdata använts (tabeller 9–11). I detta fall har vi en tanke om varför 

resultaten skiljer sig mellan programmen. En trolig orsak till detta är att inget av 

programmen har använt lika många kalibrerade bilder i dataseten. Programmen 

har av olika anledningar uteslutit bilder vid beräkningen av bland annat GSD 

(tabeller 9–11). Det redovisas ingenstans varför eller vilka bilder som tagits bort. 

Detta är en svaghet hos båda programmen och irriterande för användaren eftersom 

det redovisas att till exempel 30 bilder har tagits bort men inte varför eller vilka 

bilder det är. 
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Ortofotona visar att båda programmen har de största problemen med de 

cylindriska behållarna (figur 14). Det kan bero på att beräkningsalgoritmerna som 

programmen använder har svårt att tolka flera runda likformiga objekt när dessa 

står bredvid varandra. Dessutom är färgen på behållarna och färgen på marken 

snarlika, vilket ytterligare försvårar möjligheten att få ett korrekt ortofoto. Det 

verkar tydligt att dessa program lider av samma problem som vid traditionell 

digital fotogrammetri. Schofield & Breach (2011, s. 579–581) skriver att utan 

manuell redigering eller väldigt sofistikerad programvara är perfekta resultat inte 

möjliga att uppnå. Även Strecha et al. (2012) har i sin studie stött på problem med 

ortofoton, framförallt vid byggnader. Däremot visas i figur 12 att byggnader och 

runda objekt kan framställas närmast perfekt från UAS-data utan att ha de bästa 

kvalitetsinställningarna. Exakt orsaken till att en del byggnader blir drabbade av 

förvrängningar, medan andra blir näst intill perfekta är inget vi kan säga utifrån 

vår studie. I nästa avsnitt diskuteras olika anledningar.  

 

För att i dagsläget få det bästa resultatet bör ytterligare ett 

bildbehandlingsprogram, till exempel TerraScan, användas till punktmolnen. Vi 

får medhåll från flera användare på Agisofts forum som fått, enligt dem själva, bra 

resultat. Dessa användare har exporterat punktmolnet och bearbetat datat i ett 

annat program och sedan importerat det tillbaka till PhotoScan för att bygga upp 

3D-modell och generera ortofoto. Pix4UAV Desktop erbjuder möjligheter till 

efterbearbetning av resultatet i deras tillägg ”scene editor”, till exempel att själv 

editera ortomosaiken och på så sätt påverka ortofotot samt andra parametrar. 

Tyvärr har tiden inte räckt till för att utvärdera den aspekten av programmet. 

Enligt Pix4Ds support kunde vi få använda deras program i max tre veckor. Beslut 

togs då att vänta tills utvärderingen av PhotoScan (där vi fick 60 dagars provtid) 

och Pix4UAV Cloud (obegränsad provtid, max 6 projekt) var klar innan vi gav 

oss in på Pix4UAV Desktop. I slutändan visade det sig att det inte var några 

problem att få ett par extra veckors provtid men detta var då för sent och en del 

funktioner var tvungna att utelämnas ur studien. 

 

Vi ställer oss tveksamma till Agisofts rekommendation att använda så många 

bilder som möjligt vid markeringen av stödpunkter. Bilaga 1, tabell B1–B2, visar 
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att kontrollpunkt 1024 i dataset 1 som markerats i 31 bilder har fått en osäkerhet i 

3D på 0,220 m. I dataset 2, där enda skillnaden mot dataset 1 är att bilder tagits 

bort, är kontrollpunkt 1024 markerad i 13 bilder och har fått en osäkerhet i 3D på 

0,177 m, det vill säga klart förbättrad. I dataset 3 är kontrollpunkt 1024 markerad i 

sju bilder med en osäkerhet i 3D på 0,117.  Förklaringen kan vara dålig markering 

från vår sida och att vi tursamt tagit bort de bilderna där stödpunkten var sämst 

markerad. Visserligen stöds det påståendet av att flera andra punkter, bland annat 

1000, 1003 och 1004 redovisar en sänkt osäkerhet i 3D när de är markerade i fler 

bilder. Punkterna är i dataset 1 är markerade i 17, 19 respektive 16 bilder. I dataset 

två där en försämring av osäkerheten i 3D skett, är punkterna markerade i 6, 7 

respektive 8 bilder. Frågan är om dessa punkter skulle ha fått bättre osäkerhet i 

dataset 1 om de varit markerade i tio bilder till? Vi ställer oss tveksamma till det 

men inom det området krävs mer studier innan någon slutsats kan tas. 

4.1 Problem som kan ha påverkat resultatet 

Signalerna var bra och tydligt markerade i terrängen och de var lätta att lokalisera 

i bilderna. Däremot hade det varit en fördel om ett kors eller liknande hade funnits 

i signalen då det i bilderna var svårt att lokalisera den exakta mittpunkten vilket 

påverkat osäkerheten negativt. 

 

Figur 16 visar en jämförelse av ortofoto och modell i PhotoScan dataset 3 ”sharp” 

över området med de cylindriska behållarna. Modellen innehållera flera grova fel 

och har fler likheter med en bergskedja än med de cylindriska behållarna som 

ortofotot visar. Detta är en stor anledning till det dåliga resultatet som tidigare 

redovisats i figur 14. Ortofotot blir dåligt i både PhotoScan och Pix4UAV 

Cloud/Desktop, därför kan det antas att programmen lider av samma problem. 

Som jämförelse kan en modellbild och ortotfoto över det bästa resultatet ses i 

figur 17, där modell och ortofoto har tydliga likheter med varandra. I övrigt är det 

våra inställningar som kan ha påverkat resultatet.  
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Figur 16. Modell och ortofoto över cynlindriska behållare från PhotoScan dataset 3 ”sharp”. 

Modellen innehåller grova fel och därför blir ortotot dåligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Modell och ortofoto över ett hus från PhotoScan dataset 1. Modellen har 

ett korrekt utseende och därför blir ortofotot bra. 
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5 Slutsats 

I takt med att de specialiserade UAS-programmen utvecklas kommer kunnandet 

om den fotogrammetriska processen ha mindre betydelse. Självklart är 

grundläggande kunskap ett krav för att kunna planera och genomföra en flygning 

samt välja ”rätt” placering av stödpunkter. Exakt hur allting går till i programmen 

kommer för användaren däremot inte att vara av så stor betydelse när dessa blir så 

utvecklade och automatiserade att noggrant resultat med låg osäkerhet kan 

erhållas genom ett par musklick. 

 

I nuläget är det en bit kvar för att få riktigt bra ortofoton genom en hel-/halv 

automatiserad process. För att få det slutgiltiga resultatet utan förvrängningar och 

felaktigheter krävs det enligt vår studie en manuell hantering av punktmolnet och 

kunnande om varje steg och inställning. Vi vill påpeka att vi endast skrapat på 

ytan av dessa program och kan endast dra två slutsatser av vår studie; att det krävs 

kunnande om den fotogrammetriska processen och att Pix4UAV Cloud är i 

nuläget inte tillräckligt bra för att användas som fristående tjänst. Vi är neutrala 

gällande vår undersökning av PhotoScan och Pix4UAV Desktop. Vår slutgiltiga 

rekommendation är att läsaren tar till sig av det vi skrivit under framförallt 

resultat- och diskussionsdelen för att sedan själv bilda sig en uppfattning under 

testperioder av programmen. 

5.1 Framtida studier 

För framtida studier rekommenderar vi att ett program och ett dataset väljs för 

utvärdering och sedan ska detta bearbetas på många olika sätt och framförallt i 

mer än bara en aspekt av programmet. Under tiden denna studie pågick fick vi 

förslag från andra användare och supporten om hur vi skulle göra för att nå ett bra 

resultat. Vi rekommenderar även att den som gör utvärderingen har varit med vid 

planering och flygning. Vi anser också att det är viktigt att gå in mer på djupet av 

programmen för att kunna göra en rättvis bedömning. En studie angående 

PhotoScan som kunde vara intressant är huruvida osäkerheterna påverkas av 

antalet bilder stöd-/kontrollpunkterna är markerade i. Vår studie visar blandade 

resultat på den aspekten. 
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6 Bilaga 1. RMS-värden för de olika dataseten. 

Tabell B1. Osäkerheterna för kontrollpunkterna i m gällande PhotoScan dataset 1. 

Punktnummer ΔN ΔE ΔH Δ3D Projektioner 

1000 -0,002 -0,031 -0,023 0,039 17 

1003 0,023 -0,025 0,007 0,035 19 

1004 -0,034 -0,025 0,076 0,087 16 

1006 0,001 0,001 -0,014 0,014 5 

1007 -0,050 -0,023 -0,029 0,063 8 

1010 0,008 0,008 0,021 0,024 4 

1012 -0,015 -0,014 0,029 0,035 19 

1013 0,006 -0,027 0,040 0,048 8 

1014 0,040 -0,009 0,020 0,046 10 

1016 0,022 -0,015 0,009 0,028 4 

1017 0,071 0,002 0,102 0,124 3 

1018 0,061 -0,040 0,078 0,107 12 

1019 0,042 0,003 0,049 0,065 7 

1021 -0,007 0,014 0,033 0,037 4 

1024 -0,007 0,103 -0,194 0,220 31 

1026 -0,064 0,033 -0,074 0,103 8 

1028 -0,022 0,037 0,064 0,077 3 

1032 0,017 -0,006 0,013 0,022 13 

1033 -0,008 0,003 0,022 0,024 9 

1037 0,017 -0,003 -0,041 0,045 11 

RMS 0,033 0,031 0,063 0,078 
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Tabell B2. Osäkerheterna för kontrollpunkterna i m gällande PhotoScan för dataset 2. 

Punktnummer ΔN ΔE ΔH Δ3D Projektioner 

1000 -0,005 -0,016 0,062 0,065 6 

1003 0,055 -0,048 0,011 0,074 7 

1004 0,014 -0,034 -0,026 0,045 8 

1006 0,021 -0,123 0,153 0,197 2 

1007 -0,100 -0,075 0,005 0,125 2 

1012 -0,123 0,014 -0,067 0,140 6 

1013 -0,161 -0,080 0,054 0,187 3 

1014 0,015 0,026 -0,095 0,099 5 

1018 0,329 0,049 -0,306 0,452 3 

1024 -0,052 0,109 -0,130 0,177 13 

1026 -0,089 0,007 -0,207 0,225 2 

1032 -0,006 0,329 0,391 0,511 3 

1033 0,056 0,046 0,322 0,330 2 

1037 -0,080 0,054 0,009 0,097 6 

RMS 0,114 0,107 0,180 0,239 
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Tabell B3. Osäkerheterna för kontrollpunkterna i m gällande PhotoScan för dataset 3. 

Punktnummer ΔN ΔE ΔH Δ3D Projektioner 

1024 -0,012 0,056 -0,064 0,085 8 

1025 -0,104 0,000 0,129 0,166 6 

1026 -0,088 0,067 0,037 0,117 7 

1030 0,066 0,000 -0,008 0,066 2 

RMS 0,076 0,044 0,075 0,115 

 

 

Tabell B4. Osäkerheterna för kontrollpunkterna i m gällande Pix4UAV Desktop för dataset 3. 

Punktnummer ΔN ΔE ΔH Δ3D 

1024 -0,045 -0,061 -0,081 0,111 

1025 -0,151 -0,016 -0,274 0,313 

1026 -0,007 -0,089 -0,071 0,114 

1030 -0,034 -0,030 0,058 0,074 

RMS 0,081 0,056 0,150 0,180 
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6.1 Bilaga 2. Stödpunkters inmätta koordinater. 

Tabell B5. Koordinater i SWEREF 99 15 45 och RH70 för stödpunkterna inom området. 

Koordinaterna är inmätta med Nätverks-RTK. En justering i höjd på +0,311 m har gjorts 

på alla höjdkoordinater för att passas in på Borlänges lokala höjdsystem. 

Stödpunkt N E H 

1000 6713188,6783 136535,1187 197,6912 

1001 6713119,6814 136565,1453 190,4176 

1002 6713284,4694 136493,0138 203,5837 

1003 6713255,9527 136439,4501 203,7902 

1004 6713304,0353 136372,4046 204,8981 

1005 6713294,0771 136295,5301 198,1943 

1006 6713339,7383 136232,4552 194,8413 

1007 6713354,0738 136160,1387 190,6609 

1008 6713402,0571 136114,9078 188,1846 

1009 6713364,6256 136031,2794 190,0606 

1010 6713315,8672 135967,4493 189,6604 

1011 6713205,7847 136007,3661 184,9231 

1012 6713163,6171 136218,7177 190,2188 

1013 6713246,4932 136188,9758 190,6835 

1014 6713102,2367 136053,5073 189,2279 

1015 6713005,9848 136086,5694 190,5950 

1016 6712925,8486 136011,3474 212,1476 

1017 6712858,1531 135973,7719 230,8940 

1018 6712801,5658 136023,5794 224,2703 

1019 6712740,9712 136077,1498 214,2781 

1020 6712689,7346 136000,5478 227,3262 

1021 6712632,4075 136026,8839 222,2326 

1022 6712546,7593 136061,9092 210,4584 

1023 6712651,3586 136183,0888 191,2994 

1024 6712653,0137 136294,8438 166,5408 

1025 6712460,1796 136222,0214 166,7481 

1026 6712438,2826 136323,5740 157,1873 
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1027 6712611,2748 136446,2940 154,6319 

1028 6712528,0457 136564,0050 143,4135 

1029 6712392,2086 136421,4849 153,5288 

1030 6712697,0629 136508,9080 156,4715 

1031 6712877,2386 136528,0179 173,0206 

1032 6713008,8991 136416,3877 185,9956 

1033 6713102,8504 136406,8032 200,1487 

1034 6713190,0950 136377,4382 198,7114 

1035 6712908,4039 136185,0384 179,0846 

1036 6712897,9639 136056,2895 171,4110 

1037 6712789,8228 136095,8787 172,0758 

1038 6712676,3567 136709,2632 146,4643 

1039 6712794,1843 136411,5489 158,6301 

 


