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Abstract 
 

In this thesis, 12 aerial photographs flights were taken over a small building in the municipality of Trosa, 

with a drone, or the correct name in this case is UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Where the purpose 

was to create 3D models from the aerial images. UAV by model DJI Mavic Pro was used and controlled 

with smartphone apps like DroneDeploy and Pix4Dmapper. 

Different values for flight and shooting parameters were tested to see how it affects the quality of the 3D 

model. The flight and photographing parameters that were investigated were the UAV's flight speed, 

flight altitude and overlap between the images. Each parameter was given a low and a high accuracy 

value based on what is recommended. Which results in that flight height was the parameter that had a 

decisive influence on the model's pixel resolution and pixel density. The resolution for a 3D model with 

a flying height of 25 meters was 0,828 cm / pixel. 

While overlap did not give a marginal difference in the model's pixel resolution and pixel density. 

However, there were clear differences between models with low and high overlap. The flightspeed could 

not be properly investigated as changes to the flightspeed of DroneDeploy did not match the flightspeed 

in reality. 

 

Smartphone apps, DroneDeploy and Pix4Dcapture that handle the UAV in autonomous data collection, 

compared where flights with similar values where used for flight and shooting parameters. Three flights 

were made in each app where all parameters had a low, recommended and high accuracy value. The 

model’s pixel resolution and pixel density were equivalent between the apps, so a questionnaire survey 

was conducted where the models with high accuracy were compared. Which results in that all preferred 

the model created with aerial photos from Pix4Dcapture where it was described as better structure and 

higher detail. 

 

Two different software programs, Agisoft Photoscan and Pix4Dmapper that manage aerial images to 

create 3D models was compared to each other. Images from flights with DroneDeploy were used where 

all parameters had a low, recommended and high accuracy value. Which results in 3 models for each 

software. All models from Pix4Dmapper had a much higher pixel density. A model from each software 

with aerial images with high accuracy was compared in a questionnaire. There, all preferred the model 

created in Pix4Dmaps and described as being more accurate angle, size and clearer windows as well as 

keeping the original structure better. 

 



 
 

 

Sammanfattning 
 

I detta examensarbete genomfördes ett 12 flygfotograferingar över en mindre byggnad i Trosa kommun, 

m.h.a. en drönare, eller den korrekta benämningen i det här fallet är UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 

Där ändamålet var att skapa 3D modeller från flygbilderna. UAV av modell DJI Mavic Pro användes 

och styrdes med smartphone appar som DroneDeploy och Pix4Dmapper.  

Olika värden för flyg- och fotograferingsparametrar testades för att se hur det påverkar 3D-modellens 

kvalitet. Det flyg- och fotograferingsparametrar som undersöktes var UAV:ns flyghastighet, flyghöjd 

samt överlappning mellan bilderna. Varje parameter fick ett lågt och ett högt noggrannhetsvärde utifrån 

vad som är rekommenderat. Vilket resultera i att flyghöjden var den parameter som hade en avgörande 

påverkan för modellens pixelupplösning och pixeltäthet. Upplösningen för en 3D modell med en 

flyghöjd på 25 meter var på 0,828 cm/pixel.  

Medan överlappning inte gav en marginell skillnad på modellens pixelupplösning och pixeltäthet. 

Däremot syntes tydliga skillnader mellan modeller med låg och hög överlappning. 

Flyghastigheten kunde inte undersökas korrekt då ändringar för flyghastigheten i DroneDeploy inte 

stämde överens med flyghastigheten i verkligheten. 

Smartphone apparna, DroneDeploy och Pix4Dcapture som hanterar UAV:n vid autonom datainsamling 

som jämfördes där flygningar med liknanden värden användas för flyg- och fotograferingsparametrar. 

Tre flygningar gjordes i varje app där alla parametrar hade en låg, rekommenderad och hög 

noggrannhetsgrad. Modellernas pixelupplösning och pixeltäthet var likvärdiga mellan apparna, så en 

enkätundersökning gjordes där modellerna med hög noggrannhetsgrad jämfördes. Vilket resultera i att 

samtliga föredrog modellen skapad med flygbilder från Pix4Dcapture där den beskrevs som bättre 

struktur och högre detaljrikedom. 

 

Två olika programvaror, Agisoft Photoscan och Pix4Dmapper som hanterar flygbilder för att skapa 3D 

modeller jämfördes. Bilder från flygningar med DroneDeploy användes där alla parametrar hade en låg, 

rekommenderad och hög noggrannhetsgrad. Vilket resultera i 3 modeller för varje programvara. 

Samtliga modeller från Pix4Dmapper hade en mycket högre pixeltäthet. En modell från varje 

programvara med flygbilder med hög noggrannhetsgrad jämfördes i en enkät. Där samtliga föredrog 

modellen skapad i Pix4Dmapper och beskrev den som mer korrekt vinkel, storlek och tydligare fönstren 

samt att den behöll den ursprungliga strukturen bättre. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) är ett samlingsnamn för motorförsedda luftfartyg utan pilot ombord. 

Som i majoriteten av fallen även kallas för drönare i dagens samhälle. 

UAV:s delas in i olika kategorier beroende på vikt, UAV:s under 7kg tillhör kategori ett, vilket innebär 

att inget tillstånd krävs för den kategorin. Transportstyrelsen (2017) framhäver att UAV:n måste flygas 

inom synhåll från piloten utan hjälpmedel som kikare eller visuella medel. Flygningen ska ske på en 

höjd under 120 meter i okontrollerat luftrum. Skillnaden mellan kontrollerade luftrum och 

okontrollerade är att i kontrollerade är flygledningen bemannad. Det finns restriktionsområden i Sverige 

där flygning inte får ske t.ex. fängelser, kärnkraftverk och militära områden. Samtliga 

restriktionsområden i Sverige finns på LFV:s (Luftfartsverket) drönarkarta. 

Det blir allt vanligare att UAS (Unmanned Aerial System) används för 3D-modellering, vilket innebär 

att fotografering sker från en UAV som är utrustad med digitalkamera som används för att ta bilder som 

sedan bearbetas fotogrammetriskt så att läges- och höjdinformation sedan kan användas i 

modellskapande.  

Vid planering av ett område eller objekt som ska modelleras bestäms UAV:ns hastighet, flyghöjd hur 

mycket bilderna ska överlappa varandra. Bilderna hanteras i en programvara eller en molntjänst som 

bilderna laddas upp till. 

Det kan vara svårt att uppnå den kvalitet som krävs hos 3D-modellen och därför måste UAV:ns 

hastighet, flyghöjd och överlappning av bilderna optimeras på olika sätt för olika typer av objekt. 

 

Andra faktor som kan vara avgörande för modellens resultat är årstid, tid på dygnet, väderförhållanden. 

Åkerholm. J (2012) betonar att om det kommer en hård vindpust vid flygning så korrigerar autopiloten 

den uppkomna kursavvikelsen. Vid sådana korrigeringar så kan motorvarvtalet plötsligt öka kraftigt och 

orsaka vibrationer som skakar om flygplanet, om detta skulle ske vid ett fotograferingsögonblick så är 

risken stor att bilden som tas blir suddig och där med obrukbar. 

Åkerholm. J (2012) menar att om flygningen sker sent på året på våra breddgrader så uppstår problem 

med solen, då den ligger lågt över horisonten, vilket leder till väldigt långa skuggor. Ju högre föremålet 

är som skapar skuggning desto snabbare rör sig skuggan. Som exempel så rör sig skuggan från ett 

vattentorn rör sig snabbare än en skugga från en bil.  Problemet som uppstår då skuggan förflyttar sig 

under flygfotograferingen är att skuggan förflyttar sig och är på olika ställen vid på olika bilder. Och kan 

leda till att skuggor tolkas som höjdskillnader i programmet vid uppgörandet av ytmodellen. 
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1.2 Syfte  
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur olika flyg- och fotograferingsparametrar påverkar 3D-

modellens kvalitet. Det flyg- och fotograferingsparametrar som undersöks är där UAV:ns hastighet, 

överlappning och flyghöjd. 

Och undersöka om olika smartphone appar för autonom flygning av UAV kan påverka 3D modellens 

resultat. 

Samt undersöka om val av programvara för bearbetning av flygbilder kan påverka 3D modellens 

resultat.  

 

1.3 Problemformulering  
 

Det krävs både kunskap och erfarenhet kring flygfotografering med UAV för att kunna avgöra den 

optimala flyghöjden, flyghastighet och överlappning mellan bilderna för det ändamål som bilderna ska 

användas åt. Ju större mängd bilder som tags ju mer arbete krävs för att bearbeta dom, därför är det 

viktigt att varken fler eller färre än vad som krävs tags. 

Det finns flera antal programvaror som användas för autonom flygning av UAV och för att bearbeta 

flygbilderna. För att en 3D-modell ska uppnå bästa möjliga resultat krävs det även att bilderna bearbetas 

på korrekt sätt för att rekonstruera objektet som fotograferades. 

Vilket leder till följande frågeställningar utifrån syftet och problemformuleringen: 

• Hur påverkar UAV:ns flyghastighet, flyghöjd samt överlappning från bilderna 3D-modellens 

kvalitet?  

• Går det att se en kvalitativ skillnad mellan apparna, DroneDeploy och Pix4Dcapture? med 

modellens upplösning och likformighet i fokus. 

• Vilken programvara är att föredra för att framställa 3D modeller där upplösning och modellens 

likformighet är i fokus mellan Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper?  

 

1.4 Programvaror 
 

Program som användes i arbetet är: 

• Agisoft PhotoScan Professional  

• Pix4Dmapper 

• Pix4Dcapture 

• DroneDeploy 

• Microsoft Word 
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1.5 Avgränsningar  
 

För att minska mängden data som ska hanteras modelleras endast en mindre byggnad. 

Parametrar som varieras vi datainsamling är flyghöjd, flyghastighet och överlappning. 

I Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper kommer samma parameterinställningar göras för modellering. 

Samma värden för stråk- och sidoöverlappning för att minska mängden flygningar. 

 

 

1.6 Tidigare studier  
 

Gunnarson och Petterson (2013) utförde en flygning över ett stenbrott i Mårtanberg, Dalarna, gjordes 

med UAV vid namn Cinestar 8 ARF oktocopter utrustad med en Sony NEX-5N digitalkamera. 

32 bilder togs med 80 % stråk- och 50% sidoöverlappning togs över området på 5 ha från en flyghöjd på 

130 meter. 

Svensson. G (2016) menar att rekommendationerna för stråk- och sidoöverlappning varierar mellan 

olika aktörer. Agisoft (2014) rekommenderar 80 % stråk- och 60 % sidoöverlappning medan Eriksson 

(2015) rekommenderar 85 % stråk- och 85 % sidoöverlappning för att generera data med hög 

mätsäkerhet, Eriksson har även flera års erfarenhet av flygfotografering i norra Sverige.  

Svensson. G (2016) utförde flygning över ett område belagt 3 mil sydöst om Kiruna. Färdplanen för 

flygning gjordes i Misson Planner och flyghöjden valdes till 60 meter. UAV av modell X8+ från 

tillverkarna 3D Robotics med en digitalkamera Canon Powershot S100 användes. 

Bilderna togs med 84 % stråk- och 85 % sidoöverlappning, valdes eftersom risk förelåg för sneda och 

suddiga bilder enligt författaren.  En flyghastighet valdes på 5 m/s. Vilket resultera i att 3 bilder togs bort 

av författaren eftersom de var sneda och hade tagits när UAV:n cirkulerade för att hitta sin startposition.  

Benjaminson. S (2017) utförde flygningar över Remningstorp från mitten av augusti som pågick mellan 

kl. 8-18. För att använda flygbilderna till att skapa ett tätt punktmoln. UAV som användes var Quad 

Solo 3DR utrustad med en digitalkamera Sony APS-C med 24,3 megapixlar. En flyghastighet på 10 m/s 

användes och en flyghöjd på 120 meter. Med en 80 % stråk- och sidoöverlappning.  

Kvist. R (2015) var med och deltog i flygfotografering över Stenhaga i Vasa med UAV av modell 

Camflight 8. UAV:n var utrustad med digtalkameran Nikon Coolpix A. Två flyghöjder användes 70 m 

och 145 m. Överlappning varierade beroende på flyghöjden, på 70 m användes 70 % överlappning och 

på 145 m användes 75 % överlappning. Flyghastigheten var på ungefär 6 m/s. 

Andersson, A., & Svensson, J. (2018) utförde 3D kartering över ett mindre område i Skåne. UAV av 

modell DJI Mavic pro användes. Flyghastigheten var 2,3 m/s under vindförhållanden mellan 2–5 m/s. 

Flyghöjd på 50 meter användes, vilket tillsammans med kameran på DJI Mavic pro ungefär översattes 

till en GSD (Ground Sample Distance) på 1,5 cm/pixel. Bilderna togs med 90% stråk- och 82% 

sidoöverlappning. Två olika metoder av flygningar utfördes. I första metoden tog bilderna ovanifrån i 

andra metoden togs bilderna från sidan runt objektet. Vilket resulterar i att modellen med bilderna tagna 
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ovanifrån fick vita fläckar där den saknade data. Modellen med bilderna tagna från sidan runt objektet 

resultera i en homogen modellen utan ytor som saknade data. 
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2 Teori 
 

I detta avsnitt redovisas bakgrund för fotogrammetri, flygfotografering, blocktriangulering, vädrets 

påverkan vid flygfotografering och regler för UAV. 

2.1 Fotogrammetri  
 

Fotogrammetri kan definieras som tekniken att via tolkning och mätning i en eller flera bilder kunna 

dokumentera läge, geometrisk form och andra egenskaper hos avbildade föremål. Fotogrammetriska 

metoder kan användas för såväl som detaljmätning. Vilket kräver stödpunkter i plan och höjd för att 

orientera en stereomodell (Lantmäteriverket, 1994). 

Boberg. A (1995) framhäver att stereoskopiskt djupseende möjliggör tredimensionellt seende och är en 

viktig förutsättning för manuell fotogrammetrisk mätning. Vilket gör det möjligt att få en 

tredimensionell upplevelse av det objekt som skall mätas och ger en noggrannare definition av 

respektive mätpunkt. 

Begreppet stereomodell avser att visualisera den tredimensionella upplevelsen av ett avbildat landskap 

eller objekt, som stereobetraktning kan frambringa. Det avser även att mätbara modeller kan skapas ur 

bilder. Stereomodellen är då en likformig ombildning av objektet i ett lokalt fristående lokaltsystem.  

Modellen behöver inte vara skalbestämd. Dess form är bestämd, men inte alltid dess läge och storlek. 

Modellen kan i efterhand skalbestämmas och transformeras till ett markkoordinatsystem.  

På digitala bilder som har blivit inlästa i rasterform, är varje bildpunkt försedd med ett digitalt gråvärde. 

Mätning av koordinater fungerar så att ett målfönster kring respektive bildpunkt för att avsöka ett större 

sökfönster i den andra bilden. Läget för största möjlig likhet mellan dessa beräknas och där efter 

parallaxen (den geometriska avvikelsen/förskjutningen). 

Därefter beräknas höjdvärdet ur de analytiska sambanden. Vilket sker genom att stega fram i ett 

regelbundet rutnät som erhålls en digital höjdmodell.  Tekniken är användbar för framställning av 

digitala höjdmodeller över öppen terräng och för framställning av digitalt ortofoto (Lantmäteriverket, 

1994). 

 

2.2 Blocktriangulering 
 

Boberg. A (2005) menar att blocktriangulering används för att bestämma de enskilda bildernas yttre 

orienteringselement.  

De yttre orienteringselementen definierar kamerans och den yttre strålkärvens riktning och läge vid 

exponeringen. Vilket utgörs av tre markkoordinatvärden (Xo Yo Zo) för läget av kamerans yttre 

projektionscentrum och tre vinklar (ω, φ, κ, omega, fi och kappa) för riktningen av kameraaxeln. 

Vinklarna använder sig kring ett rätvinkligt, treaxligt koordinatsystem med origo i projektionscentrum 0 

och axlarna parallella med det markkoordinatsystemets.  
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Kartdatainsamling över större områden utförs genom fotogrammetrisk mätning i flera antal 

stereomodeller och bildstråk. Det valda området har flygfotograferats med stereoövertäckning i ett antal 

parallella flygstråk. Ett stort antal konnektionspunkter mäts genom bilderna, Konnektionspunkter utgörs 

av tydliga terrängdetaljer, som väljs med åtanke med att de blir gemensamma för flera angränsande 

bilder. Övertäckningen inom och mellan stråk gör så att konnektionspunkter ses och mätas i mellan 2 

och 6 bilder vardera. 

Blockutjämningen resulterar i noggranna yttre orienteringsdata för samtliga bilder i blocket. Med hjälp 

av dessa orienteringsdata kan bilderna inför den efterföljande kartframställningen parvis direkt 

orienteras till stereomodeller utan att varken relativ eller absolut orientering krävs. Orienteringsdata för 

respektive bild hämtas upp ur databasen, varvid stereomodellen orienteras automatiskt.   

 

2.3 Flygfotografering 
 

Boberg. A (2005) betonar att flygfotografering för mätändamål utförs med överlappning mellan 

bilderna, som exponeras efter raka flygstråk. Bilderna överlappar varandra längst med stråken och 

stråken överlappar varandra, vilket möjliggör överlappning åt vardera riktningen. Teoretiskt sett skulle 

50 % överlappning räcka stereoskopiskt avbilda hela stråket. Men faktorer som flygfotobasens längd, i 

flyghöjd, i vridning och lutning av kameran medför likväl risk för bristande stereotäckning i 

modellskarvarna. Därför används vanligen minst 60 % överlapp. Vid 80 % överlappning medför det att 

varannan bild överlappar varandra med 60 %. Vilket ger möjligheten att välja det lämpligaste bilder att 

ingå i respektive stereopar, där annars mätningen kan bli problematisk till exempel över vattenytor.  

Boberg. A (2005) framhäver att flyghöjden vid flygfotografering avgör den möjliga mätnoggrannheten.  

Flyghöjden styr den följande stråkplaceringen och har en stark inverkan på projektets ekonomi. Därför 

beräknar man den flyghöjd som krävs för att uppnå det satta noggrannhetskravet. Flyghöjden bör sättas 

så att bildupplösningen på marken blir densamma som kravet på mätosäkerhet i plan.  

 

2.4 Vädrets påverkan 
 

Det finns två sorts solljus som belyser jordytan, diffust ljus och direkt ljus. Diffust ljus innebär att 

solljuset reflekteras och sprids av partiklar och gaser i atmosfären innan det når marken och direkt ljus 

innebär solljus utan påverkan. Ett landskap som blir solbelyst ger högre detaljkontraster vilket förbättrar 

möjligheten att identifiera och kartera landskapsdetaljer i flygbilder. Skuggor kan ge värdefull 

information men i bebyggelse och skogsmark försämras möjlighet att se marken, och flygbilder då lätt 

underexponerade. Flygfotografering bör undvikas när skugglängder är 1,5 gånger större föremålets 

längd (Boberg, 1993). 

 

Andra faktor som kan vara avgörande för modellens resultat är årstid, tid på dygnet, väderförhållanden. 

Åkerholm. J (2012) betonar att om det kommer en hård vindpust vid flygning så korrigerar autopiloten 

den uppkomna kursavvikelsen. Vid sådana korrigeringar så kan motorvarvtalet plötsligt öka kraftigt och 

orsaka vibrationer som skakar om flygplanet, om detta skulle ske vid ett fotograferingsögonblick så är 

risken stor att bilden som tas blir suddig och där med obrukbar. 
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Om flygningen sker sent på året på våra breddgrader så uppstår problem med solen, då den ligger lågt 

över horisonten, vilket leder till väldigt långa skuggor. Ju högre föremålet är som skapar skuggning 

desto snabbare rör sig skuggan. Som exempel så rör sig skuggan från ett vattentorn rör sig snabbare än 

en skugga från en bil.  Problemet som uppstår då skuggan förflyttar sig under flygfotograferingen är att 

skuggan förflyttar sig och är på olika ställen vid på olika bilder. Och kan leda till att skuggor tolkas som 

höjdskillnader i programmet vid uppgörandet av ytmodellen. 

2.5 Regler för UAV   
 

Transportstyrelsen (2017) menar att följande regler gäller för UAV i kategori 1, UAV:s delas upp i olika 

kategorier beroende på deras vikt där kategori 1 är för UAV:s under 7 kg. 

• Märk din drönare – ska vara märkta med operatörens namn och telefonnummer. 

• UAV i gott skick och belysning om du flyger i mörker – Operatören ska säkerställa att systemet 

underhålls enligt tillverkas anvisningar och kontrollera systemets status innan varje flygning. Vid 

flygning i mörker ska UAV vara utrustad med belysning så att position och färdriktning tydligt 

kan uppfattas. 

• Flyg inom synhåll och max på 120 meters höjd – Flygningar ska ske så att UAV är väl inom 

synhåll utan hjälp av visuella hjälpmedel och inom UAV:S operativa räckvidd. En flygning i 

okontrollerat luftrum får inte ske på en höjd över 120 meter över marken eller vattnet.  

• Håll avstånd till människor med mera – Under hela flygningen ska det finnas ett horisontellt 

säkerhetsavstånd mellan UAV:n och människor, djur och egendom som inte hör till flygningen, 

så att ingen eller inget kommer till skada. 

• Flyg inte över kärnkraftverk, och fängelser med mera - Flygning får inte ske på sådant sätt att det 

kan störa en räddningsinsats. Det finns restriktionsområden i Sverige över till exempel 

naturområden, militära områden, kärnkraftverk och fängelser. På LFV:s drönarkarta går det att 

det se vart restriktionsområdena ligger och på naturvårdsverket.  

• Var beredd att väja för all annan luftfart – Piloten ska övervaka det omgivande luftrummet för att 

vara beredd på att väja för all annan luftfart. Om UAV är utrustad med automatisk flygning, ska 

det alltid finna möjlighet att kunna ta över styrningen om undanmanöver skulle behövas utföras.  

 

 

2.6 Smartphone appar och programvaror  
 

Smartphone appar användes under arbete: 

• DroneDeploy 

• Pix4Dcapture 

Programvaror för dator som användes under arbetet:   

• Agisoft PhotoScan 

• Pix4Dmapper 
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2.6.1 DroneDeploy och Pix4Dcapture 
 

DroneDeploy och Pix4Dcapture är två av det vanligare smartphones appar som används för 

flygplanering för 3D modellering. Med andra ord kan man planera område som ska flygas och bestämma 

UAV:ns överlappning av bilder, flyghastighet och flyghöjd i förväg. När området och värdena för 

samtliga parameter har valts redovisas den beräknade flygtiden, antal bilder och antal batterier som 

krävs för flygningen. Vilket kan vara händigt för att uppskatta beräknad resurs som sedan kommer att 

krävas för flygningen.  

 

 

2.6.2 Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper 
 

Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper är bildredigeringsprogram som kan användas för fotogrammetrisk 

modellering. Vilket bygger på att bilder som har fotograferats med UAV importeras till den valda programvaran. 

Sedan kopplas bilderna ihop med blockutjämning. Utifrån de refererade bilderna skapas ett punktmoln, som 

består av miljontals punkter med tredimensionella koordinater. 

Utifrån punkmolnet kan en TIN-modell (modell skapad av triangelnät från vektorer) skapas, vilket används för att 

skapa 3D-modeller.   
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3 Metod och material  
 

3.1 Flygning 
 

Insamling av data för modellering gjordes med en UAV av modell DJI Mavic Pro. 

Apparna, DroneDeploy och Pix4capture användes för att styra UAV:n och samla in data. I DroneDeploy 

valdes Structures Mode och i Pix4Dcapture Double Grid Mission, vilket ska gynna datainsamling för 

3D-modeller. Bara lodbilder togs med UAV: n. 

Flygningen skedde den 28:e och 29:e Mars mellan klockan 11:00-13:00 i Trosa kommun. 

Väderförhållanden var direkt solljus med blå himmel och svaga vindpustar. 

För att undersöka parametrarnas påverkan så användes ett lågt och högt noggrannhetsvärde vid 

insamling. Medan en parameter hade ett lågt eller högt värde utifrån det rekommenderat värde så hade 

resterande parametrar det rekommenderandet värdet. Det rekommenderade värdet bygger värden som 

har använts i tidigare studier. I tabell 1 redovisas flyghöjd, hastighet och överlappning där DroneDeploy 

användes. Flygning 1 och 2 är för undersökning av flyghöjd, 3 och 4 är för flyghastighet och 5 och 6 för 

överlappning mellan bilderna.  

Tabell 1. Undersökning av olika foto- och flygparameters värden. 

Flygning Flyghöjd Hastighet Överlappning 

1 25m 6 m/s 80% 

2 55m 6 m/s 80% 

3 40m 3 m/s 80% 

4 40m 9 m/s 80% 

5 40m 6 m/s 70% 

6 40m 6 m/s 90% 

 

 

Därefter utfördes flygningar där alla parametrarna har ett lågt, rekommenderat och högt 

noggrannhetsvärde i DroneDeploy och Pix4capture. Detta resulterar i 3 flygningar för varje smartphone 

app, den planerade flyghöjd, hastighet och överlappning redovisas i tabell 2. Flygning 7 och 10 har höga 

noggrannhetsvärde för flyg- och fotograferingsparametrar, 8 och 11 har rekommenderande värden och 9 

och 12 har låga noggrannhetsvärden. 
 
Tabell 2. Flyg- och fotograferingsparameter i DroneDeploy och Pix4Dcapture. 

Flygning Flyghöjd Hastighet Överlappning 

 7 och 10 25m 3 m/s 90% 
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 8 och 11 40m 6 m/s 80% 

 9 och 12 55m 9 m/s 70% 

 

Totalt utfördes 12 flygningar. 

I programvaran Agisoft PhotoScan användes samtliga flygbilder från DroneDeploy och Pix4Dcapture 

för 3D modellering. För att se de olika resultaten som framställs beroende på värdet för flyg- och 

fotograferingsinställningar och om val av smartphone app påverkar modellens resultat.  

Tre datainsamlingarna från DroneDeploy används där samtliga parametrar sätts till ett lågt, 

rekommenderat och högt noggrannhetsvärde som sedan bearbetas i Pix4Dmapper och Agisoft 

PhotoScan för att se om även programvaran har en påverkan på modellens resultat. Där modeller från 

Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper skapade från samma bilder kommer att jämfördes med varandra. 

 

 

3.2 UAV 
 

UAV av modell DJI Mavic pro användes. Då det fanns möjlighet att låna den av Karlstad Universitet. 

UAV:n är bland det mindre i segmentet och armarna för propellrarna går att fälla in vilket gör att den tar 

upp minimal ytan när den inte används. Information om DJI Mavic pro redovisas i tabell 3 enligt DJI 

(2019).  

Tabell 3.Egenskaper för val av UAV 

Produktnamn: DJI Mavic Pro 

Tillverkare: DJI 

Bredd 83 mm 

Djup: 198 mm 

Höjd: 83 mm 

Vikt: 743g 

Drifttid för batteri: 27 min 

Laddningstid: 120 min 

Effektivt antal pixlar: 12.35 

Sensorformat: 1/2,3 

Högsta hastighet: 65 km/h 

Antal propellrar: 4 
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Max räckvidd: 15 000 m 

Lanserings år: 2016 

 

3.3 Agisoft PhotoScan Professional 
 

I programvaran Agisoft PhotoScan används samtliga datainsamlingar för att framställa 3D modeller.  

För att hur värdet för parametrarna påverkar modellens resultat.  

Bilder som fotograferas med UAV:n importeras till en arbetsyta i programvaran. Positionering och 

orientering sker i ett ömsesidigt utifrån referenssystem utifrån bildernas överlappning. För att koppla 

ihop bilderna finns det två typer av inställningar vid en blockutjämning. Om bildernas tidigare positioner 

är okända används Generic och om dom är kända används Reference (Agisoft a, u.d.). 

Ett punktmoln tas fram fotogrammetriskt utifrån de refererade bilderna och består av miljontals punkter 

med tredimensionella koordinater. Det finns fyra inställningar för att filtrera ut punktmolnets djup i 

bilderna. 

• Mild – rekommenderas om geometrin är komplex med små detaljer. 

• Aggressive – rekommenderas om området innehåller komplexa detaljer. 

• Moderate - Alternativ som är mellan inställningarna Mild och Aggresive. 

• Disabled – Alternativ som inte rekommenderas, då det bidrar till ett brusigt punktmoln (Agisoft 

b, u.d.). 

Moderate användes då den var lämpligast för modellering av byggnaden i skribentens ögon. 

 

Utifrån punkter ur punktmolnet skapas en TIN-modell (Triangulated Irregular Network) genom 

interpolation. En TIN-modell kan förklaras som en modell skapad av ett antal punkter som är 

sammanlänkade av ett triangelnätverk. Vilket används för att genera 3D-modeller, med inställningarna 

Arbitary eller Height Field. 

• Arbitary – rekommenderas för modellering av närliggande objekt som byggnader m.m. 

• Height Field – rekommenderas för modellering av terrängytor. 

Där Arbitary användes då Agisofts´s rekommendationer följdes.   

Resterande inställningar i Agisoft så användes Medium och Default. 

 

3.4 Pix4Dmapper 
 

Tre datainsamlingarna där samtliga parametrar sätts till ett lågt, rekommenderat och högt värde användes 

i Pix4Dmapper för att se om även programvaran har en påverkan på modellens resultat. Där modeller 

från Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper skapade från samma bilder jämfördes med varandra. 
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Bilder som fotograferas med UAV:n importeras till en arbetsyta i programvaran. Sedan i Pix4Dmapper 

får man möjlighet att välja ändamålet för bilderna. Inom kategorin standard valdes 3D Models då 

ändamålet för bilderna är att skapa 3D modeller av byggnaden. Sedan arbetar Pix4Dmapper självgående. 

Man får rapporter från varje delmoment där kvalitén hos processen beskrivs med siffror på exempelvis 

pixeltätheten. Man kan gå in till inställningarna på point cloud och mesh för att justera pixel tätheten. 

Men default värdet är medium vilket motsvarar det som användes i Agisoft PhotoScan så inga ändringar 

gjordes. 

 

3.5 Enkät 
 

En enkät skapades med bilder tagna från byggnaden där det eftersträvades att ha så liknade synvinklar 

som möjligt med det skärmdumpar som togs ur 3D modellerna. 

Men viss skillnad kan upptäckas på synvinklarna då bilderna är tagna med en smartphone är från 

marknivån vilket inte skärmdumparna från modellerna är. Bilderna är tagna kring kl.10-11 vilket är ca 2 

timmar tidigare än när flygfotografering skedde tidsmässigt och därför kan skuggans storlek och form 

varierar mellan bilderna och skärmdumparna.  

Enkäten skapades i Google Formulär. 3D modeller som jämfördes specifikt var flygbilder från 

DroneDeploy och Pix4Dcapture med flyginställningar på hög noggrannhet som sedan blivit bearbetade i 

Agisoft PhotoScan. Samt så jämfördes 3D modeller med indata från DroneDeploy med flyginställningar 

på hög noggrannhet som sedan blivit bearbetade i Pix4Dmapper och Agisoft PhotoScan. 

Enkäten delades ut digitalt till studenter inom lantmäteriteknik och geografisk IT på Karlstad 

Universitet. 

Figur 1 till 5 är fotografier från en smartphone som användes för att jämföras mot skärmdumpar från 

modellerna. 

 

Figur 1. Bild från smartphone. 
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Figur 2. Bild från smartphone. 

 

 

Figur 3. Bild från smartphone. 
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Figur 4. Bild från smartphone. 

 

 

Figur 5. Bild från smartphone. 
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4 Resultat 
 

Samtliga modeller redovisas från 5 liknande synvinklar som tagits med skärmdumpar ur 3D modellerna 

som har skapats. 

 

Nedanför redovisas pixelupplösning och pixeltäthet för samtliga modeller skapats i Agisoft PhotoScan 

och Pix4Dmapper. 

 

Tabell 4. Pixelupplösning och pixeltäthet för indata från undersökning av flyginställningar som har bearbetats med Agisoft PhotoScan.  

 

Flygning Flyghöjd Hastighet Överlappning 

Upplösning 

cm/pix 

Punkter 

per m3 

1 25m 6 m/s 80% 0,828 912,125 

2 55m 6 m/s 80% 1,71 212,77 

3 40m 3 m/s 80% 1,28 381,92 

4 40m 9 m/s 80% 1,27 385,927 

5 40m 6 m/s 70% 1,26 391,54 

6 40m 6 m/s 90% 1,28 378,963 

 

 
Tabell 5. Pixelupplösning och pixeltäthet för indata från Pix4Dcapture med samtliga flyginställningar på ett låg, rekommenderat och högt 

värde som har bearbetats med Agisoft PhotoScan.  

 

Flygning Flyghöjd Hastighet Överlappning 

Upplösning 

cm/pix 

Punkter 

per m3 

7 25m 3 m/s 90% 0,796 997,003 

8 40m 6 m/s 80% 1,28 379,248 

9 55m 9 m/s 70% 1,79 195,301 

 

 
Tabell 6. Pixelupplösning och pixeltäthet för indata från DroneDeploy med samtliga flyginställningar på ett låg, rekommenderat och högt 

värde som har bearbetats med Agisoft PhotoScan. 
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Flygning Flyghöjd Hastighet Överlappning 

Upplösning 

cm/pix 

Punkter 

per m3 

10 25m 3 m/s 90% 0,794 992,244 

11 40m 6 m/s 80% 1,26 392,252 

12 55m 9 m/s 70% 1,73 209,216 

 

 

 

Tabell 7. Pixelupplösning och pixeltäthet för indata från DroneDeploy med samtliga flyginställningar på ett låg, rekommenderat och högt 

värde som har bearbetats med Pix4Dmapper. 

 

Flygning Flyghöjd Hastighet Överlappning 

Upplösning 

cm/pix 

Punkter 

per m3 

7 25m 3 m/s 90% 0,78 13 447,4 

8 40m 6 m/s 80% 1,24 2 456,39 

9 55m 9 m/s 70% 1,70 792,37 

 

 

 

4.1 Flyginställningar 
 

Resultat från när olika flygparametrar undersöktes enligt tabell 1 och bearbetade i Agisoft PhotoScan 

redovisas i bilaga 1. 

 

4.2 DroneDeploy 
 

Resultat från när alla parametrarna har ett lågt, rekommenderat och högt värde i DroneDeploy enligt 

tabell 2 och bearbetade i Agisoft PhotoScan redovisas i bilaga 2. 

 

4.3 Pix4Dcapture 
 

Resultat från när alla parametrarna har ett lågt, rekommenderat och högt värde i Pix4Dcapture, enligt 

tabell 2 och bearbetade i Agisoft PhotoScan redovisas i bilaga 3. 
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4.4 Pix4Dmapper 
 

Resultat från när alla parametrarna har ett lågt, rekommenderat och högt värde i DroneDeploy enligt 

tabell 2 och bearbetade i Pix4Dmapper redovisas i bilaga 4. 

 

4.5 Enkät 
 

Enkät användes där bilder tagna från smartphone jämfördes med bilder från 3D modellerna, 5 bilder från 

varje källa användes från liknande synvinklar. Totalt deltog 10 i enkäten. 

Modell 1 i enkäten är skapad med indata från DroneDeploy och bearbetade i Agisoft PhotoScan. 

Modell 2 i enkäten är skapad med indata från Pix4Dcpature och bearbetade i Agisoft PhotoScan. Modell 

3 i enkäten är skapad med indata från DroneDeploy och bearbetade i Pix4Dmapper. 

 

Detsamma gjordes med modeller skapade i Agisoft PhotoScan och Pix4Dmapper där samma indata 

användes. 

Jämförelse mellan 3D modeller skapade från flygningar i DroneDeploy och Pix4Dcapture i Agisoft 

PhotoScan. Resulterade i att majoriteten fördrog modellen skapad med indata från Pix4Dcapture på 

samtliga bilder förutom en där båda modellerna fick lika många röster. 

 

Svar från fråga 6 ur enkäten som ställdes på detta vis: Såg du någon skillnad mellan modell 1 och 2? I så 

fall vad? 

Modell 1: Verkar ha en högre detaljrikhet 

Modell 2: Vinkel och storlek  

                  Taket på bild 2 

                  Verkar vara en bättre upplösning och definition av modell 2 

                  Modell 2 behåller den ursprungliga strukturen bättre än modell 1 

                  Modell 2 mer detaljer kvar från byggnaden 

 

Jämförelse mellan 3D modeller skapade från samma indata men sedan bearbetade olika programvaror. 

Så var Pix4Dmapper att föredra enligt enkäten. Då modell skapad in Pix4Dmapper fick fler röster på 

samtliga bilder som jämfördes. 

Svar från fråga 12 ur enkäten som ställdes på detta vis: Såg du någon skillnad mellan modell 1 och 3? I 

så fall vad?  

Modell 1: Upplösning 

Modell 3: Vinkel, storlek 

                 Tydligare fönster i bild 3 

                 Struktur 

                 Behåller den ursprungliga strukturen bättre än modell 1 

Övrig: Svårt att sluta någon skillnad mellan modellerna. 
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I tabell 8 redovisas resultaten från enkätundersökningen för båda jämförelserna av smartphone appar och 

programvaror för dator för att bearbeta flygbilder. 

 

 

 

Tabell 8. Resultat från enkätundersökning kring smartphone appar och programvaror för datorer. 
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5 Diskussion 
 

Under arbetsprocessen med flygningar i DroneDeploy, upptäcktes det att flyghastigheten som testade 

med olika värden i smartphone appen inte riktigt stämde överens med den flyghastighet som den höll 

under flygningen då skillnaden knappt var märkbar. Vilket kunde ses i appen vilken hastighet och 

positionen UAV:en hade under flygningen. Däremot stämde flyghastigheten mer korrekt med 

Pix4Dcapture. 

I efterhand är det lätt att komma på saker som skulle kunnat förbättrat resultatet. Teorier om vad som 

hade kunnat förbättrat 3D modellernas resultat: 

• Flygigt när det var mindre direkt solljus vilket var något som försökte åstadkommas genom att 

kontinuerligt kolla väderprognoserna från yr.no, men då prognoserna inte stämde så blev det inte 

som planerat. 

• Kombinerade flygningarna med snedbilder. Vilket ökar möjlighet att modellera byggnadens 

sidor. Då bilderna tagna med DroneDeploy och Pix4Dcapture togs vertikalt, vilket medför att 

byggnadens tak fås med ovanifrån. 

• En mindre komplex struktur på byggnaden hade underlättat modelleringen av byggnaden, då 

taket hade ett stort överhäng på ena sidan vilket gör att det blir skugga och gör det svårt att 

modellera. 

I mitt tycke ser man en tydlig skillnad på modellerna där flyghöjden gick från 25 till 55 meter och 

detsamma gäller överlappning som gick från 70 till 90%. I mina ögon så syntes även en kraftig skillnad 

mellan modeller som har använt flygbilder från DroneDeploy och Pix4Dcapture som sedan hanterats i 

Agisoft PhotoScan. Där modellerna med flygbilder från Pix4Dcapture i Agisoft PhotoScan rekonstruerar 

byggnadens from och även detaljer som fönster och dörrar bättre än DroneDeploy. Även byggnadens 

fasad blir mer komplett med färre gropar i den. Modeller skapade i Pix4Dmapper resultera i en mycket 

högre pixeltäthet mot modeller i Agisoft PhotoScan skapade med samma indata. Vilket är något som 

syns tydligt i modellerna i Pix4Dmapper där trappräcken, staket och stolpar rekonstrueras medan det inte 

rekonstrueras i Agisoft PhotoScan. Däremot set det ut som att modeller i Pix4Dmapper har en lägre 

upplösningen men inget som jag kan bekräfta ur modellernas rapporter där pixelupplösning och täthet 

redovisas. 

I enkätetens resultat kunde man se ett tydligt tycke om att modellen skapad med flygbilder från 

Pix4Dcapture var fördra framför DroneDeploy och att modellen som konstruerades i Pix4Dmapper var 

att föredra framför Agisoft PhotoScan.  

Vilket öppnar upp en ny tanke om hur en modell med indata från Pix4Dcapture som sedan hanteras i 

Pix4Dmapper skulle se ut. 
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6 Slutsats  
 

UAV:ns flyghöjd hade en stor påverkan på modellernas pixelupplösning och pixeltäthet vilket kan ses 

under resultat i tabell 4. En stor skillnad syntes även i modellerna där modellen med lägre flyghöjd 

återskapade byggnadens struktur och detaljer mycket bättre. 

UAV:ns överlappning gav ingen direkt påverkan på modellernas pixelupplösning eller pixeltäthet men 

modellen med hög överlappning behöll byggnadens struktur bättre än den med låg överlappning men 

båda modellerna saknade en del av byggnadens fasad. 

UAV:ns flyghastighet kunde inte undersökas korrekt då ändringar som gjordes i DroneDeploy inte 

stämde överens med det i verkligheten under flygningen. Vilket resultera att modellerna nästan är 

identiska och dess värden för pixelupplösningen och pixeltäthet. 

Det går att se en kvalitativ skillnad mellan modellerna skapade med flygbilder från DroneDeploy och 

Pix4Dcapture. I enkäten föredrog samtliga modellen från Pix4Dcapture framför den från DroneDeploy 

då den hade behållit den ursprungliga strukturen bättre och högre detaljrikedom. Pixelupplösning och 

pixeltäthet var likvärdig mellan modellerna. 

Programvaran från Pix4Dmapper är att föredra framför Agisoft PhotoScan. En står differens i 

modellernas pixeltäthet framstod mellan modellerna där de från Pix4Dmapper hade mycket högre 

värden samt marginellt bättre pixelupplösning. I enkäten föredrog samtliga modellen från Pix4Dmapper 

framför den från Agisoft PhotoScan då den var hade behållit den ursprungliga strukturen bättre och 

detaljer som fönstren. 
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http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8959223&fileOId=8962057
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89975/Kvist_Robert.pdf?sequence=1
https://www.agisoft.com/index.php?id=31
https://dl.djicdn.com/downloads/mavic/Mavic%20Pro%20User%20Manual%20V2.0-.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_110k.pdf
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Enkät: https://docs.google.com/forms/d/1wy-

sUf3zM6oPWXAJz3tsD2f1uVHXRH8KbuAjFvGf5I8/edit#responses 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1wy-sUf3zM6oPWXAJz3tsD2f1uVHXRH8KbuAjFvGf5I8/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1wy-sUf3zM6oPWXAJz3tsD2f1uVHXRH8KbuAjFvGf5I8/edit#responses
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Bilaga 1. Flyginställningar 
 

I figur 6 till 10 redovisas skärmdumpar från 3D modell med låg flyghöjd. 

 

Figur 6. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghöjd.  

 

 

 

Figur 7. Skärmdump ur 3Dmodell med låg flyghöjd.  
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Figur 8. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghöjd. 

 

 

Figur 9. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghöjd. 
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Figur 10. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghöjd. 
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I figur 11 till 15 redovisas skärmdumpar från 3D modell med hög flyghöjd. 

 

Figur 11. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghöjd. 

 

 

Figur 12. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghöjd. 
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Figur 13. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghöjd. 

 

 

Figur 14. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghöjd. 

 



28 
 

 

Figur 15. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghöjd. 
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I figur 16 till 20 redovisas skärmdumpar från 3D modell med låg överlappning. 

 

Figur 16. Skärmdump ur 3D modell med låg överlappning. 

 

 

Figur 17. Skärmdump ur 3D modell med låg överlappning. 
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Figur 18. Skärmdump ur 3D modell med låg överlappning. 

 

 

Figur 19. Skärmdump ur 3D modell med låg överlappning. 
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Figur 20. Skärmdump ur 3D modell med låg överlappning. 
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I figur 21 till 25 redovisas skärmdumpar från 3D modell med hög överlappning. 

 

Figur 21. Skärmdump ur 3D modell med hög överlappning. 

 

 

Figur 22. Skärmdump ur 3D modell med hög överlappning. 
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Figur 23. Skärmdump ur 3D modell med hög överlappning. 

 

 

Figur 24. Skärmdump ur 3D modell med hög överlappning. 
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Figur 25. Skärmdump ur 3D modell med hög överlappning. 
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I figur 26 till 30 redovisas skärmdumpar från 3D modell med låg flyghastighet. 

 

Figur 26. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghastighet. 

 

 

Figur 27. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghastighet. 
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Figur 28. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghastighet. 

 

 

Figur 29. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghastighet. 
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Figur 30. Skärmdump ur 3D modell med låg flyghastighet. 
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I figur 31 till 35 redovisas skärmdumpar från 3D modell med hög flyghastighet. 

 

Figur 31. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghastighet. 

 

 

Figur 32. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghastighet. 
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Figur 33. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghastighet. 

 

 

Figur 34. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghastighet. 
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Figur 35. Skärmdump ur 3D modell med hög flyghastighet. 
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Bilaga 2. DroneDeploy 
 

I figur 36 till 40 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från DroneDeploy bearbetad i 

Agisoft PhotoScan med låg noggrannhet. 

 

Figur 36. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 

 

 

Figur 37. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 
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Figur 38. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 

 

 

Figur 39. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 
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Figur 40. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet.  
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I figur 41 till 45 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från DroneDeploy bearbetad i 

Agisoft PhotoScan med rekommenderad noggrannhet.  

 

Figur 41. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 

 
Figur 42. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 
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Figur 43. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 

 

 

Figur 44. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 
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Figur 45. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 
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I figur 46 till 50 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från DroneDeploy bearbetad i 

Agisoft PhotoScan med hög noggrannhet.  

 

 

Figur 46. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 

 

 

Figur 47. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 
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Figur 48. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 

 

 

Figur 49. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 
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Figur 50. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 
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Bilaga 3. Pix4Dcapture 
 
I figur 51 till 55 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från Pix4Dcapture bearbetad i 

Agisoft PhotoScan med låg noggrannhet. 

 

Figur 51. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 

 

 

Figur 52. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 
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Figur 53. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 

 

 

Figur 54. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 
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Figur 55. Skärmdump ur 3D modell med låg noggrannhet. 
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I figur 56 till 60 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från Pix4Dcapture bearbetad i 

Agisoft PhotoScan med rekommenderad noggrannhet. 

 

Figur 56. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 

 

 

Figur 57. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 
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Figur 58. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 

 

 

Figur 59. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 
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Figur 60. Skärmdump ur 3D modell med rekommenderad noggrannhet. 
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I figur 61 till 65 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från Pix4Dcapture bearbetad i 

Agisoft PhotoScan med hög noggrannhet. 

 

Figur 61. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 

 

 

Figur 62. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 
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Figur 63. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 

 

 

Figur 64. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 
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Figur 65. Skärmdump ur 3D modell med hög noggrannhet. 
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Bilaga 4. Pix4Dmapper 
 

I figur 66 till 70 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från DroneDeploy bearbetad i 

Pix4Dmapper med låg noggrannhet. 

 

Figur 66. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med låg noggrannhet. 
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Figur 67. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med låg noggrannhet. 

 

 

Figur 68. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med låg noggrannhet. 

 

 

Figur 69. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med låg noggrannhet. 
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Figur 70. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med låg noggrannhet. 
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I figur 71 till 75 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från DroneDeploy bearbetad i 

Pix4Dmapper med rekommenderad noggrannhet. 

 

Figur 71. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med rekommenderad noggrannhet. 

 

 

Figur 72. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med rekommenderad noggrannhet. 
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Figur 73. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med rekommenderad noggrannhet. 

 

 

Figur 74. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med rekommenderad noggrannhet. 
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Figur 75. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med rekommenderad noggrannhet. 
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I figur 76 till 80 redovisas skärmdumpar från 3D modell med indata från DroneDeploy bearbetad i 

Pix4Dmapper med hög noggrannhet. 

 

Figur 76. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med hög noggrannhet. 

 

 

Figur 77. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med hög noggrannhet. 
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Figur 78. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med hög noggrannhet. 

 

 

Figur 79. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med hög noggrannhet. 
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Figur 80. Skärmdump ur 3D modell från Pix4Dmapper med hög noggrannhet. 

 

 

 

 

 

 


