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2 Forord
Denne rapport er udarbejdet af Asiaq, Grønlands Forundersøgelser for Qeqqata
Kommunia.
Rapporten udgør en del af projekteringsgrundlaget for det kommende havneanlæg i
Kangerlussuaq. Forundersøgelserne er udført d. 23. september 2014 i forlængelse med
øvrige opgaver i Kangerlussuaq, herunder bathymetrisk opmåling af havbunden til
anlæggelse af den nye havn. Disse resultater fremgår en særskilt rapport – Asiaq rapport
nr. 2014-14.
I denne rapport anvendes begreberne UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) som betegnelse
for selve droneflyet, mens UAS (Unmanned Aircraft Systems) anvendes om dronesystemet
som helhed.
Asiaq er godkendt af Trafikstyrelsen som UAS-operatør under kategori 1A –
licensnummer 1A-011. Asiaq har desuden dispensation fra ”Bestemmelser om luftfart med
ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg”, 3. udgave af 9. januar 2004 pkt. 4.1
litra b, d og f. Dette giver Asiaq tilladelse til at flyve nærmere end 5 km fra lufthavne og
over byområder.
Arbejdet er udført at en landinspektør og en landmålingstekniker.

Feltarbejde:

Anders Wengel-Hansen /
Mikkel Chr. Mikkelsen /
Emil Nielsen (praktikant)

Databehandling:

Anders Wengel-Hansen

Afrapportering:

Anders Wengel-Hansen

Autorisation:

Henrik Forsberg
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3 Sammenfatning
Denne rapport dokumenterer hvorledes det overordnede projekteringsgrundlag til anlæg af
den nye havn i Kangerlussuaq er udarbejdet. Rapporten behandler både indsamlingen af
data og den efterfølgende beregning og bearbejdning af data.
Der er anvendt en UAV (drone) med et påmonteret kamera til at løse den konkrete opgave.
UAV’en har fløjet efter en forudplanlagt flyverute, der sikrer at der er et stort overlap i
billederne, således at hvert terrænpunkt kan genfindes i mange billeder. Billederne har
efterfølgende gennemgået en fotogrammetrisk behandling, hvorved tilvejebringelse af en
højdemodel for det ca. 127 ha. store projektområde er muligt. Ud fra højdemodellen
beregnes et ortofoto (oprettet luftfoto) af hele projektområdet.
Flyvningen er foretaget i varieret flyvehøjde ca. 100 meter over flyvelinjens højeste punkt.
Projektområdet er kendetegnet ved at være et kuperet terræn med dale og fjeldetoppe på
ca. 200 meters højde. Den beregnede højdemodel og ortofoto har en punkttæthed på knap 5
cm. og begge er tilknyttet det grønlanske referencesystem GR96, idet Asiaq inden
flyvningen har signaleret og indmålt paspunkter, som kan genfindes i UAV-fotografierne.
I rapporten er datakvaliteten af både ortofoto og højdemodel vurderet. Højdemodellen
sammenholdes med kontrolpunkter målt med GPS, ligesom ortofotoet sammenholdes med
det eksisterende datagrundlag for området. Højdemodel og ortofoto har generelt en høj
kvalitet, men enkelte steder i modellen er overlappet mellem fotograferede billeder
minimalt, hvilket giver udtryk i præcisionen for disse mindre områder.
Asiaq har viderebearbejdet de rå højdedata, således at vandområder og objekter som ikke
repræsenterer det naturlige terræn, er fjernet fra den endelige 3D-model. Derved bliver det
en digital terrænmodel (DTM), som kan anvendes til videre projektering. Asiaq har
desuden beregnet 1 og 5 meters højdekurver, sammen med en triangulationsmodel af
området, med en punkttæthed på 1,0 meter mellem hvert punkt.

3.1 Leverance
Til denne rapport medfølger en USB-nøgle, hvor følgende data kan findes:
Indhold
Ortofoto
Ortofoto

Filformat
.TIFF
.ECW

Højdemodel (raster)

.TIFF

Punktsky

.LAS

Punktsky

.XYZ

3D-geometri af model

.DGN
.DWG
.DXF
.DTM

3D-visualisering
Rapport

.PDF
.PDF

CAD-filer

Beskrivelse
Georefereret ortofoto med en pixelstørrelse på 4,85 cm.
Georefereret og komprimeret ortofoto med en
pixelstørrelse på 4,85 cm.
Georefereret rasterfil indeholdende højdeoplysninger til
hver pixel. Pixelstørrelse: 4,85 cm.
Punktsky-format med koordinater til X,Y,Z samt en
RGB-værdi til det enkelte punkt. Punkttæthed: 1,0 m.
Ascii-format kun indeholdende koordinater til X,Y og Z.
Punkttæthed 1,0 m.
CAD-fil indeholdende: Punktsky (punkttæthed 1,0 m),
trekantsmodel, højdekurver (1 og 5 meter), kystlinje
samt projektområdet. Objekter over terræn er fjernet.
Den topologiske- og geometriske beskrivelse af den
digitale terrænmodel, som er visualiseret i CAD-filerne.
Kombineret ortofoto og højdemodel. 3d pdf-fil.
Nærværende rapport som pdf.

Tabel 1. Liste over indhold af data på vedlagte USB-nøgle.
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4 Indledning og projektbeskrivelse
Den eksisterende havn i Kangerlussuaq er kendetegnet ved at have en meget smal sejlrende
ind til selve anløbsbroen. Sejlrenden er kun ca. 3 meter dyb og skal jævnligt udgraves som
følge af at smeltevandet fra indlandsisen fører store mængder af sedimenter ud i fjorden.
Den smalle sejlrende og lave vanddybde har medført at fragtskibe og krydstogtsskibe må
ligge til længere ud i fjorden, mens mindre pramme og tenderbåde bringer gods og
passagerer i land. Qeqqata Kommunia har besluttet at arbejde for anlæg af en ny havn,
således at havneforholdene kan udbedres.
Den nye havn forventes anlagt ca. 10 km vest for den nuværende havn, således som
gengivet i nedenstående figur. Havneanlægget forventes at kunne modtage skibe op til
omkring 230 meter i længden. Foruden havneanlægget skal der også etableres vej til
havnen.

Figur 1 - Oversigtskort. Den nye havn skal anlægges ca. 10 km vest for den eksisterende havn.
Projektområdet på ca. 127 ha fremgår af detailfiguren i øverste venstre hjørne.

Qeqqata Kommunia har anmodet Asiaq om at foretage opmåling af et område på ca.1700
m x 1500 m (se ovenstående figur), hvor havnen forventes at skulle anlægges i den
sydøstlige del af området. Det er blevet aftalt at opgaven skal udføres med en UAV, så det
er muligt at få beregnet et detaljeret og aktuelt ortofoto samt en højdemodel af
projektområdet med høj præcision.
Den nordvestlige del af projektområdet udgør et større fladt dalområde, mens der i midten
findes en stejlere fjeldtop. Havneområdet – den sydøstlige del af området – er også
kendetegnet ved at være meget plant taget den grønlandske topografi i betragtning.
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5 Anvendt udstyr
I dette kapitel beskrives det landmålingsudstyr, som er anvendt til udførelsen af
opmålingen af den nye havn ved Kangerlussuaq. Det drejer sig dels om opmåling og
signalering af paspunkter og selve indsamlingen af data med UAV’en.

5.1 Signalering og opmåling af paspunkter
For at sikre en høj absolut nøjagtighed af højdemodel og ortofoto, er der forud for
flyvningen signaleret genkendelige punkter, der vil være synlige i billederne – også kaldet
for paspunkter. Paspunkterne gør det muligt at tilknytte data til det grønlandske
referencesystem GR96.
Paspunkterne signaleres som et kryds markeret med spray på fjeld, sten eller andet fast
vandret materiale i farven hvid eller rød afhængig af den baggrund hvorpå de måles, så der
skabes bedst mulig kontrast til omgivelserne. Farven forsvinder efter nogle måneder.
For at sikre en fornuftig fordeling og placering af paspunkterne, er der forinden
feltarbejdets udførelse medbragt omtrentlige koordinater til paspunkterne på en håndholdt
GPS. Efter signaleringen af de enkelte paspunkter er disse indmålt ved brug af differentiel
GPS.
Da der ikke findes eksisterende fikspunkter i området, er der etableret to fikspunkter i
området – et midlertidigt og et permanent (bolt boret i fjeld). Det permanente fikspunkt
behandles i Asiaq rapport 2014-14, da det har været anvendt som fikspunkt til den
bathymetriske opmåling ved det kommende havneanlæg. Det midlertidige fikspunkt har
været anvendt til opmåling af paspunkter.
Der er anvendt de to målemetoder, som henholdsvis omtales som den ”hurtig statiske
målemetode” og RTK-målemetoden (Real Time Kinematic). Fælles for begge
målemetoder er at der opereres med to GPS-enheder: en baseenhed og en roverenhed.
Baseenheden opsættes over et kendt punkt, mens roveren anbringes i de punkter, hvis
koordinater ønskes. Forskellen på de to målemetoder, er måden hvorpå roveren modtager
korrektioner fra basen. Dette fremgår af nedenstående figur.

Figur 2 - Princippet bag de to GPS-målemetoder. Til venstre: RTK-målemetoden. Til højre: Hurtig
statisk GPS-måling

Projektnr. B62-003

Rekvireret af Qeqqata Kommunia

Oktober 2014

Kangerlussuaq Ny Havn – Droneopmåling

6

For at få koordinater til det midlertidige fikspunkt, er der anvendt hurtig statisk måling.
Både base- og roverenheden indsamler GPS-observationer over en længere tidsperiode,
som typisk er mange timer. Da baseenheden er opstillet over et kendt punkt og begge
enheder har indsamlet observationer fra de samme satellitter, er det muligt at efterberegne
en GPS-vektor til koordinering af roverens position. Ved brug af RTK-målemetoden
modtager roverenheden løbende korrektioner gennem et radiolink. Derved kan roverens
position bestemmes med det samme.
Ved at anvende 3 stk. GPS-enheder kan de to målemetoder kombineres. En base-enhed
opsættes i et kendt fikspunkt, som indsamler hurtig-statiske observationer. En anden
kombineret base/rover-enhed opsættes i et nyetableret fikspunkt. Denne enhed indsamler
både hurtige statisk data og samtidig udsendes et RTK-signal. Da fikspunktets koordinater
ikke er kendt anvendes en omtrentlig værdi, indtil de hurtige statiske data efterfølgende
bliver beregnet. Den tredje GPS-enhed er en rover, som modtager korrektioner fra den
kombinerede base/rover-enhed via et radiolink. Alle roverens positioner, skal efterfølgende
genberegnes som følge af, at den kombinerede base/rover-enheds position nyberegnes.
Kombinationen af de to målemetoder gør det muligt at udføre RTK-målinger i områder,
hvor der ikke eksisterer fikspunkter – herved kan al arbejde udføres af én omgang.

5.1.1 Nøjagtighed
Den hurtige statiske metode har en nøjagtighed på få millimeter afhængig af afstanden
mellem base-enhed og rover-enhed og hvor længe der indsamles observationer. Typisk
anvendes den hurtig statiske metode ved måling af punkterne i mange timer, hvilket giver
tilstrækkelig med observationer til en nøjagtighed på ca. 1 mm.
Målemetoden RTK har typisk en nøjagtighed på ca. 2-3 cm. Denne er afhængig af den på
måletidspunktet aktuelle satellitkonstellation, herunder om der er objekter, som skygger for
satellitsignalet. Asiaq accepterer punktunøjagtigheder (3D-nøjagtighed) på op til 5 cm ved
RTK-måling. I langt størstedelen af tilfældene er punktnøjagtigheden dog væsentligt bedre.

5.2 Fotogrammetrisk opmåling med UAV.
Opmåling af projektområdet udføres med UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) også bedre
kendt som en drone. Dronen er et fuld-automatiseret fastvinget luftfartøj af mærket
Sensefly Ebee med et vingespænd på 0,96 meter og en vægt på 0,7 kg. For at sikre en
fornuftig kvalitet af data, flyver UAV’en kun i tørvejr og i vindstyrker (middelvind) på
maksimalt 8 m/s.
Området ved den nye Kangerlussuaq havn er beliggende inden for Kangerlussuaq
lufthavns TIA-område. Flyvningen i lufthavnens TIA-områder kræver tilladelse i henhold
til luftfartslovgivningen. Asiaq er godkendt UAS-operatør af Trafikstyrelsen og har
samtidig tilladelse til at overflyve områder, som er beliggende nærmere lufthavnene end 5
km. og i lufthavnenes trafikinformationsområder (TIA og TIZ). Asiaq har inden udførelse
af nærværende opgave kontaktet kontroltårnet i Kangerlussuaq og varslet UAVflyvningen. Det er blevet aftalt at Asiaq umiddelbart inden opsendelse af UAV kontakter
kontroltårnet og anmelder flyvningen, ligesom Asiaq også skal ringe og afmelde
flyvningen, når denne er overstået.
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I UAV’en programmeres den ønskede flyverute og
flyvehøjde ligesom landingspositionen fastsættes.
Flyveruten består af en række flyvelinjer, hvis
placering afhænger af det overlap mellem linjerne,
som ønskes. Kameraet, som har været anvendt under
flyvningen, er af typen Canon Powershot 110S 12
MP (4000 x 3000 pixels).
Den fotogrammetriske beregning er mulig, som
Figur 3. Asiaqs UAV: Sensefly Ebee.
følge af det store overlap mellem billederne – se
nedenstående figur (venstre side). Dette gør det muligt at se det samme punkt i flere
billeder, da det fotogrammetriske software kan genfinde en række interessepunkter
(fællespunkter), som via en korrelation (automatisk måling) genfindes i de
omkringliggende billeder – billederne er geotagget med UAV’ens position ved
fotograferingen. Dette ses af nedenstående figur (højre side) og beregningen kaldes for en
aerotriangulation.

Figur 4 - Til venstre: Fotograferingen foregår langs planlagte flyvelinjer, så der sikres et stort overlap i
billederne. Til højre: Aerotriangulation, hvor fællespunkterne kan genfindes i mange billeder.

Aerotriangulationen gør det er muligt at beregne de i fotogrammetrien ubekendte
parametre. Disse parametre er blandt andet den såkaldte ydre orientering, som består af 6
ubekendte: Kameraets præcise position ved optagelsen (X,Y,Z) og vipningerne omkring de
3 akser.
Med de tusindvis af nøglepunkter, som er fundet ved korrelationen, eksisterer der mange
overbestemmelser til hvert enkelt billede. De indmålte paspunkter anvendes også i
beregningen for at få en absolut placering af billederne. Der anvendes udjævning efter
mindste kvadraters princip til håndtering af overbestemmelserne, hvorved de ubekendte fra
den indre og ydre orientering bestemmes. Det gør det muligt at opsætte fotogrammetriens
grundformel – stråleligningerne. Stråleligningerne angiver sammenhængen mellem et
punkt i terrænet, kameraets projektionscenter og terrænpunktets afbildning i billedet.
Når stråleligningerne for alle billederne er beregnet, kan der ved hjælp af en fremskæring
mellem billederne beregnes en 3D-koordinat til samtlige pixler. Herved kan der skabes en
højdemodel for hele området.
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Højdemodellen anvendes til at beregne ortofotoet, hvorved billederne ændres fra at være
en centralprojektion til en ortogonalprojektion. Dette betyder at de fotograferede billeders
hældnings- og (delvist) højdeforskydninger elimineres, så alle objekter gengives, som om
de er fotograferet lige over objektet.
Resultatet af den fotogrammetriske proces er således:
• En 3D-højdemodel, der er georefereret som følge af brug af paspunkter.
• Et ortofoto, som er et oprettet luftfoto på baggrund af højdemodellen.
Den digitale højdemodel er en overflademodel, der også betegnes som en DSM (Digital
Surface Model), idet den angiver højden til den synlige overflade. Det betyder at
eventuelle objekter på terræn gengives med den aktuelle kote – eksempelvis bygninger
(tag) eller beplantning. Heri ligger forskellen mellem en DSM (overflademodel) og en
DTM (terrænmodel).
Anvendt udstyr:
• UAV: Sensefly Ebee (EB-02-697) med kamera 16MP IXUS/ELPH
• Controller-unit (Panasonic Toughpad FZ-G1)
• Emotion 2 (software til UAV)
• Vindmåler
• Håndholdt GPS

6.1.1 Nøjagtighed
Nøjagtighed af den beregnede højdemodel og kvaliteten (skarpheden) af ortofotoet er
afhængig af pixelstørrelse (flyvehøjde) samt kvaliteten af de indsamlede fotos. Her er
vejrforholdene altafgørende for det endelige resultat. Vigtigt er også antallet af paspunkter
og placeringen af disse i projektområdet. Derudover er det også afgørende med et stort
overlap mellem de fotograferede billeder.
Til den fotogrammetriske beregning følger en kvalitetsrapport, som giver et estimat for
hvor god beregningen er. Denne behandles senere i rapporten, ligesom kvalitetsrapporten
er at finde som bilag A til denne rapport.
For at have en uafhængig kontrol af højdemodellens kvalitet, indmåler Asiaq altid en
række kontrolpunkter med GPS, som efterfølgende kan sammenholdes med koterne fra
højdemodellen. Dette behandles i kapitel 7.3.2.
Da paspunkterne er indmålt med GPS vil højdemodel og ortofoto have en meget høj relativ
og absolut nøjagtighed i planen. Den fotogrammetriske beregning angiver altid en højde til
det, der er synligt i billedet - eksempelvis taget af et hus eller trækronen i skovbevoksning.
Nøjagtigheden er således afhængig af hvilken type af punkt, som der er tale om. En
vandret beliggende fjeldside vil eksempelvis have en meget stor nøjagtighed på ganske få
centimeter.
Ud fra tidligere resultater forventes det at nøjagtigheden af højdemodellen for
veldefinerede punkter vil svare til ca. 1-1½ pixelstørrelse (ca. 8 cm), mens ortofotoet vil
have en nøjagtighed, som er bedre end 1 pixelstørrelse (ca. 5 cm).
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6 Feltarbejde
Både signalering og opmåling af paspunkter samt UAV-flyvningerne er udført d. 23.
september 2014. Nedenfor beskrives forløbet af feltarbejdet for henholdsvis den
indledende rekognoscering af området, herunder etablering af paspunkter og selve
flyvningerne med UAV. De følgende kapitler omhandler databehandlingen og resultaterne
af opmålingerne.

6.1 Etablering og opmåling af paspunkter
Inden feltarbejdets udførelse havde Asiaq modtaget afgrænsningerne af projektområdet,
som Qeqqata Kommunia ønskede opmålt med UAV. På baggrund heraf havde Asiaq
medbragte koordinater til positioner hvor paspunkterne med fordel ville kunne placeres for
at sikre en god fordeling af de kendte punkter til den efterfølgende fotogrammetriske
beregning.
Inden afgangen fra den eksisterende havn i Kangerlussuaq havde Asiaq opsat en baseenhed
i fikspunktet 082062079 til at indsamle hurtige statiske observationer. Ved ankomst til
projektområdet etablerede feltholdet et midlertidigt fikspunkt, som med et radiolink kunne
dække hele området. Herefter blev den kombinerede base/rover-enhed opsat over
fikspunktet til både at indsamle statiske data og udsende RTK-korrektioner ud fra en
omtrentlig position.
Paspunkterne blev signaleret med spray i henholdsvis rød eller hvid farve afhængig af den
flade hvorpå paspunktet blev malet, for derved at skabe størst kontrast. På baggrund af de
medbragte omtrentlige placeringer af paspunkter valgte feltholdet at etablere i alt 15
paspunkter. Paspunkterne blev etableret i varierende kote - både højt og lavt i terrænet.
Derved sikres det bedste resultat ved den efterfølgende fotogrammetriske processering af
data.

Figur 5 - Indmåling og signalering af paspunkter.

Sideløbende med rekognosceringen af projektområdet og etablering af paspunkter måltes
der en række kontrolpunkter til den efterfølgende uafhængige kvalitetssikring af
højdemodellen.
Nedenstående figur viser placeringen af paspunkterne i projektområdet.
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Figur 6 - Placering af paspunkter (gul) i projektområdet (rød afgrænsning).

6.2.2 Flyvning med UAV
Flyvningen med UAV blev udført om eftermiddagen, hvor vejrforholdene var optimale for
flyvning: Lav vind (2 m/s) og klart vejr. Grundet projektområdets størrelse krævede
overflyvning af projektområdet to flyvninger. Forud for afrejsen til projektområdet havde
feltholdet foretaget planlægning af flyvelinjerne ud fra det eksisterende kortmateriale fra
2003, som blandt andet omfatter højdekurver og ortofoto fra forundersøgelserne til en
vejforbindelse mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Flyvehøjden var planlagt til 100 meter
over det højeste punkt i området og med et breddeoverlap på 60 % og et længdeoverlap på
80 %. Da projektområdets koteniveau stiger jo længere væk fra kysten man bevæger sig, er
der også differentieret i flyvehøjden af de enkelte linjer. Nedenfor ses billeder fra området.

Figur 7 - Billeder fra projektområdet. Til venstre: Den sydvestlige del af projektområdet set fra
placeringen af det midlertidige fikspunkt. Til højre: Dalområdet beliggende i det nordvestlige hjørne
af projektområdet. Her set fra nord mod syd.

Projektnr. B62-003

Rekvireret af Qeqqata Kommunia

Oktober 2014

Kangerlussuaq Ny Havn – Droneopmåling

11

Ifølge tidevandstabellen fra DMI skulle det være højvande kl. 11.27 i Kangerlussuaq.
Derfor startede feltholdet med at overflyve området længst væk fra kysten, så kystområdet
ville blive overfløjet så tæt på lavvande som det var muligt i forhold til den logistiske
planlægning.
Feltholdet fik lokaliseret et start- og landingssted, hvor det var muligt at følge UAV’en
under hele flyvningen.
Inden flyvningen blev påbegyndt blev kontroltårnet i Kangerlussuaq ringet op på den
medbragte satellit-telefon og varslet om flyvningen, således som aftalt forud for feltturen.
Da den sidste UAV-flyvning var afsluttet blev kontroltårnet atter kontaktet og flyvningen
blev afmeldt.
På de to flyvninger blev der i alt fotograferet 709 billeder. Billederne blev efter flyvningen
kontrolleret for kvalitet, hvorefter der blev lavet sikkerhedskopi af billeder og logfil.

Figur 8 - Flyvning med UAV. Til vestre: Opsendelse af UAV ved den første flyvning. Til højre:
Kontrolenhed til UAV under flyvning.
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7 Databehandling
Dette kapitel beskriver den behandling af data, som Asiaq har foretaget efter feltarbejdet er
afsluttet. Det omhandler tre dele: Beregning af endelige koordinater til det midlertidige
fikspunkt, beregning af koordinater til paspunkter og beregning og behandling af de
fotogrammetriske data.

7.1 Beregning af koordinater til fikspunkt
Statiske data fra basen på havnen ved Kangerlussuaq (punkt 082062079) og den
kombinerede base/rover-enhed, som feltholdet opsatte over det midlertidige fikspunkt
(punkt 1001), blev gemt i særskilte filer. For at beregne en koordinat til det nye fikspunkt,
er der på baggrund af de statiske observationer fra de to GPS-enheder beregnet en GPSvektor mellem punkt 082062079 og 1001 i softwaret Leica Geo Office.
Beregningen foretages i GPS-referencesystemet WGS84, som angiver en sfærisk koordinat
og en ellipsoidehøjde til ethvert punkt. Denne koordinat er efterfølgende transformeret til
2D-koordinatsystemet Universal Transverse Mercator (UTMzone22N). Den tilhørende
ellipsoidehøjde er transformeret til højdesystemet, som anvendes i Kangerlussuaq
(0820_KAN). Dette højdesystem er defineret ud fra vandstandsmålinger udført i juli 1976.
Øvrige målinger i Kangerlussuaq (grundkort mv.) er beliggende i dette højdesystem.
Højdesystemet (0820_KAN) er et helt plant højdesystem, der ikke indeholder en
beskrivelse af tyngdeforhold mv. som kan påvirke den endelige kote i forhold til
havniveauet, som en geoide eksempelvis gør. Det lokale højdesystem i Kangerlussuaq er
valgt, da der skal projekteres en vej fra Kangerlussuaq og ud til det nye havneområde,
hvorfor to forskellige højdesystemer ikke er at foretrække. Beregningen er foretaget i
WGS84, og det vil det altid være muligt at foretage en transformation af ellipsoidehøjden
til et vilkårligt højdesystem.
Koordinaterne fremgår af nedenstående tabel.
Punkt nr.
082062079
1001

Latitude

Longitude

GR96 (WGS84)

GR96 (WGS84)

66 58 18.13939 N
50 56 55.09029 N

45 14 37.19932 W
51 08 39.96991 W

Ellipsoidehøjde
101.814
142.753

Northing

Easting

MSL

UTM zone 22

UTM zone 22

0820_KAN

7428226.830
7422829.695

502242.189
493682.377

71.205
112.556

Tabel 2- Beregnede koordinater til det midlertidige fikspunkt nr. 1001 ud fra statisk GPS-måling i
punkt 082062079.

7.2 Beregning af paspunkter og kontrolpunkter
Den kombinerede base/rover-enhed opsat i punkt 1001 udsendte korrektioner til den roverenhed, som blev anvendt til beregning af paspunkter og kontrolpunkter. Da koordinaten
ikke var kendt på tidspunktet for udsendelsen af korrektionen, er det nødvendigt at
genberegne alle data opmålt med rover-enheden. Her anvendes landmålingsprogrammet
Leica Geo Office, hvor de nyberegnede koordinater til fikspunkt 1001, erstatter de
midlertidige koordinater anvendt under opmålingen.
De rå data for paspunkter og kontrolpunkter er opgivet i WGS84-koordinater, der på
samme måde som i kapitel 7.1 er transformeret til UTM zone 22N og til det lokale
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højdesystem for Kangerlussuaq (0820_KAN). Alle data er kontrolleret for
punktnøjagtighed og efterfølgende konverteret som punktfil, til indlæsning i CAD, GIS og
det fotogrammetriske software.
Nedenfor er koordinater til de 15 paspunkter gengivet, som UTM-koordinater.
Punktnr.
GCP1
GCP2
GCP3
GCP4
GCP5
GCP6
GCP7
GCP8
GCP9
GCP10
GCP11
GCP12
GCP13
GCP14
GCP15

Northing
UTM zone 22
493697.096 m
493632.165 m
493499.955 m
493119.406 m
493166.262 m
493368.794 m
493221.042 m
493319.326 m
493366.846 m
493274.892 m
493590.489 m
493828.712 m
494177.223 m
494351.922 m
494395.135 m

Easting
UTM zone 22
7422846.274 m
7423269.328 m
7423617.831 m
7423845.915 m
7423563.387 m
7423467.736 m
7423267.950 m
7422942.514 m
7422708.218 m
7422598.546 m
7422483.893 m
7422658.661 m
7422471.895 m
7422982.804 m
7422752.919 m

MSL
0820_Kangerlussuaq
112.282 m
81.618 m
84.581 m
135.494 m
99.606 m
80.111 m
67.645 m
59.699 m
31.336 m
20.972 m
5.913 m
11.011 m
9.434 m
45.257 m
26.258 m

Tabel 3 - Koordinater til paspunkterne. GCP er en forkortelse af Ground Control Points.

Alle paspunkter har en tilfredsstillende præcision, idet alle paspunkter har en 3D-kvalitet,
som er bedre end 3 cm. Kontrolpunkterne, som er opmålt sideløbende med paspunkterne,
er beregnet på samme måde. Disse behandles i kapitel 7.3.2.

7.3 Fotogrammetrisk behandling af UAV-data
Nedenstående figur illustrerer dataprocessen i den fotogrammetriske beregning af data,
som er vedlagt på den medfølgende USB-nøgle.

Figur 9 - Dataflowet i Asiaqs behandling af data. Herunder input og output. Output-data forefindes på
den vedlagte USB-nøgle.
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7.3.1 Beregning af data
De rå data fra de to flyvninger bestående af de i alt 709 billeder og tilhørende logfil.
Logfilen indeholder blandt andet en omtrentlig geografisk koordinat til positionen for hvor
det enkelte billede er blevet fotograferet. Data fra de to flyvninger er gemt i særskilte
mapper.
Alle billeder er blevet gennemset enkeltvis for at undersøge om nogle billeder skulle være
sløret eller overbelyste. Det viste sig at enkelte billeder omkring kysten er en anelse
overbelyste. Dette skyldes solens reflektion på vandoverfladen. Billedernes kvalitet er dog
stadig brugbare og derfor anvendes de til den fotogrammetriske beregning.
Koordinater til paspunkterne er importeret i softwaret ”Postflight Terra 3d 3”, hvori den
fotogrammetriske beregningsproces foretages. Alle paspunkter er enkeltvis genfundet i fire
eller flere af billederne, for derved at skabe tilknytningen til GR96. Først er der foretaget
beregning af den enkelte flyvning, som til sidst er sat sammen til én stor beregning.
Resultatet (beregningsrapporten) af denne fotogrammetriske beregning er vedlagt som
bilag A og behandles i det næste afsnit.
Resultatet af den fotogrammetriske proces er dels et ortofoto (se figur 12) og dels en
højdemodel (se figur 13), som begge er vedlagt digitalt på medfølgende USB-nøgle, til
nærmere selvstudier.

Figur 10: Det beregnede ortofoto. Den røde farve indikerer afgrænsningen af projektområdet.
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Figur 11 – Digital Surfrace Model (3D) af området, hvor landskabets topografi er vist ved en hillshadeberegning. Rød farve indikerer de højeste områder, mens de blå områder indikerer de laveste
områder.

Højdemodellen er en DSM (digital surface model) – altså højden til den synbare overflade.
Ved at beregne en hillshade-analyse (lys-skygge) fås en god fornemmelse af den høje
detaljeringsgrad af højdemodellen. Det bemærkes dog også at fladerne i midten af
modellen ser grovere ud end i de øvrige steder i modellen. Vurdering af højdemodellens
kvalitet behandles i næste kapitel.
Højdemodellen findes både som en TIFF-fil og som ascii-fil med xyz-koordinater samt
LAS-data, der også er et punktformat, men med en tilkoblet RGB-værdi.
Det er valgt at udtynde data til det videre CAD-arbejde med modellen, således at der
arbejdes med en punkttæthed på 1 meter. Den videre behandling af data fremgår af kapitel
7.3.3.

7.3.2 Vurdering af datakvalitet
Af bilag A fremgår det, at den fotogrammetriske proces er vellykket.
Dog er det ikke lykkedes at kalibrere 45 af de 709 billeder, men som det fremgår af figuren
nederst på side 2 af bilag A, er der tale om punkter, som alle er beliggende ude i vandet.
Ved nærmere gennemsyn af disse billeder viser det sig også at disse billeder kun
indeholder havområde. Derfor er det ikke overraskende at disse billeder ikke kan
kalibreres, da det grundlag hvorpå korrelationen er foretaget har været for dårlig: Dels
bevæger havoverfladen sig og dels indeholder billederne ikke nogle former for
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genkendelige strukturer eller teksturer.
Af kvalitetsrapporten ses det også at middelfejlen af paspunkterne er beregnet til 0,009 m.
Af bilag A’s side 5 fremgår fejlen på det enkelte paspunkt, og det bør her bemærkes at den
højeste fejl i planen er på GCP-7, hvor den plane afvigelse er 0,045 meter, mens ingen af
paspunkterne overstiger en fejl på 1 cm. i højden. Dette er betydeligt bedre end forventet,
men indikerer at der er en god overensstemmelse mellem modellen og de indmålte
paspunkter.
Vendes blikket mod overlappet mellem billederne, er der generelt et meget fint overlap.
Dog har modellen et svagt punkt omkring midten af projektområdet, hvor antallet af
overlappende billeder kun er på 1 eller 2. Det er nok til at lave den fotogrammetriske
beregning, men antallet af overbestemmelser til det enkelte punkt i højdemodellen, vil
blive minimalt. I nedenstående figur ses antallet af overlap mellem de enkelte billeder.

Figur 12 - Antallet af overlap (billeder) i projektområdet. Bemærk i midten af figuren at visse områder
er røde og orange, hvilket indikerer et minimalt overlap.

Årsagen til det minimale overlap i netop dette område skyldes formentlig flere faktorer.
For det første er der netop her en stejlere fjeldtop, hvilket gør at billedet optaget fra
UAV’en dækker et mindre område end i eksempelvis dalområdet mod vest. Derudover ser
det ud som om at der har været en del turbulens i netop dette område, så UAV’en har været
”tippet” i forhold til flyveretningen under fotograferingen.
Interessant er det også at undersøge, hvor mange fællespunkter som den fotogrammetriske
beregning har fundet mellem hvert billede. Dette har stor betydning for beregningen af den
ydre orientering og derved at få kaliberet det enkelte billede. Nedenfor ses en figur, der
indikerer dette – denne er også at finde i bilag A.
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Figur 13 - Antallet af fællespunkter fundet imellem de enkelte billeder. De grønne prikker
repræsenterer det enkelte billede, mens farven på stregen mellem hvert billede indikerer hvor mange
fællespunkter, der er imellem to billeder.

Ovenstående figur er resultatet af den udførte aerotriangulation, hvor det tydeligt ses at der
er et meget stort antal fællespunkter i det flade dalområde i den nordvestlige del af
projektområdet. Som tilfældet var ved den forrige figur, er antallet af fællespunkter mindst
i midten af modellen, svarende til det område hvor overlappet var mindst. Det generelle
billede er, at der højdemodellen må forventes at være god, men at der kan være
unøjagtigheder i midten af modellen.
Ortofotoet er af meget fin kvalitet og det er muligt at genfinde mange terrændeltaljer i
fotoet. Dette er forventeligt med en lav flyvehøjde på mellem 100-200 meter over terræn
sammenholdt med de gode vejrforhold. Nedenfor ses næreksempler på kvaliteten af
ortofotoet.
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Figur 14 - Detailuddrag fra ortofotoet. Bemærk den store detaljerigdom. På billedet til venstre ses de
enkelte sten på stranden, samt fornemmelse af den kystnære havbund. Til højre: Udsnit af ortofoto fra
stranden øst for næsset ved den nye havn. Både gummibåd og reb fremgår tydeligt i ortofotoet.

Sammenlignes UAV'ens ortofoto med det eksisterende ortofoto fra 2003, ses det tydeligt at
det nye ortofoto indeholder betydeligt flere informationer. Dette er illustreret i
nedenstående figur.

Figur 15 - Sammenligning af eksisterende ortofoto (pixelstørrelse: 20 cm) taget af et fotofly i ca. 1500
meters højde og UAV'en (pixelstørrelse: 4,7 cm) optaget i ca. 200 meters højde. De to billeder
”overlapper” hinanden.

Sideløbende med opmålingen af paspunkter, opmålte feltholdet desuden 50 kontrolpunkter,
til brug for kontrol af den beregnede højdemodel. Kontrolpunkterne er kendetegnet ved
alle at være veldefinerede punkter, som er fordelt rundt omkring i højdemodellen Ved et
veldefineret punkt, menes at punktet svarer til den overflade, som ses fra UAV'en og hvor
koten omkring punkterne ikke ændrer sig væsentligt. Eksempler på veldefinerede punkter
er flade klippestykker, græsområder og lignende.
Kontrolpunkterne er ud fra X,Y-koordinaterne genfundet i den beregnede højdemodel og
de to koter er sammenholdt med hinanden.
=
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På nedenstående figur ses et overblik over placeringen af de forskellige kontrolpunkter og
afvigelsen mellem de to kilder. Ved minusværdier er højdemodellen højere end GPSopmålingen (blå nuancer), mens det ved positive værdier er GPS-opmålingen (røde
nuancer), som ligger højest.

Figur 16 - Sammenligning af enkeltpunkt (terrænpunkter) målt med henholdsvis GPS og fra den
beregnede højdemodel. Rød farve angiver at GPS-opmålingen er højest, mens blå farve angiver at
højdemodellen ligger højest.

Her er det bemærkelsesværdigt at de tre største afvigelser ligger ved siden af hinanden i
midten af modellen. Som tidligere beskrevet var det netop i midten af modellen at
overlappet mellem billederne var dårligst, hvilket giver mindre overbestemmelser
(fremskæringer) til hvert punkt. Dette kan muligvis være årsagen til de store afvigelser
ligesom at punkterne ligger i ”skygge” for fjeldsiden mod syd og øst. Generelt set må der
det dog siges at være en meget fin overensstemmelse mellem kontrolpunkter og
højdemodel, hvor 25 cm. er den største fejl på 50 uafhængige punkter.
Middeltallet for z-værdien for de 50 kontrolpunkter er -0.021 m, hvilket viser at
højdemodellen ligger fint i forhold til de 50 kontrolpunkter. Den gennemsnitlige afvigelse
mellem kontrolpunkterne og højdemodellen og for det enkelte punkt kan udregnes efter
følgende formel (Root Mean Square):
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hvor z er den enkelte afvigelse mellem kontrolpunkt og højdemodel i højden.
hvor N er antallet af kontrolpunkter.

RMSz er beregnet til at være 0.093 m. Værdien er en anelse højere end den teoretisk
forventede nøjagtighed på ca. 1½ pixelstørrelse svarende til ca. 0.075 m, men de høje
afvigelser i midten af højdemodellen bidrager negativt til denne værdi. Undlades de tre
højeste værdier fra midten af højdemodellen opnås en RMSz = 0.080 m. I forhold til den
teoretiske nøjagtighed på 1½ pixelstørrelse i højden, bør topografien og usikkerheden i
selve GPS-målingen naturligvis også tages i betragtning. Resultaterne indikerer at
højdemodellen generelt set ligger nær den teoretisk forventede præcision ved optimale
betingelser.
Ud fra ovenstående kvalitetskontrol må det kontateres at højdemodellen er af høj
præcision. Der kan dog forekomme lidt unøjagtigheder omkring de steder hvor
terrænforholdene er meget kuperet og specielt i midten af modellen, hvor overlappet
mellem billederne var minimalt. Det må også antages at højdemodellens kvalitet vil falde i
kanten af projektområdet, hvor afstanden til paspunkterne er størst.

7.3.3 Viderebearbejdning af data - Digital Terrain Model.
Data fra højdemodellen er rå data fra den fotogrammetriske proces. Modellen er en Digital
overflade model (DSM), idet den angiver højden til alle synbare flader - uanset om det er
almindeligt terræn, fjeld, vandoverflader eller bygninger. Modellen indeholder således en
hel del støj i form af data, som ikke afspejler koten til det egentlige terræn. For at skabe en
troværdig terrænmodel - en DTM (digital terrænmodel) - har Asiaq efterfølgende
bearbejdet punktskyen (XYZ-filen) med 1 meter grid’et og bortredigeret de steder, der ikke
afspejler det egentlige terræn. Denne del af arbejdet er vedlagt som CAD-filer i
henholdsvis DGN, DWG og DXF-format på medfølgende USB-nøgle. Se endvidere figur
9, hvori processen er illustreret.
Asiaq har bortredigeret alle data, som ligger uden for det af Qeqqata Kommunia udpegede
projektområde. Dette skyldes at data her ikke har det fornødne overlap med andre billeder
og at kvaliteten som følge heraf er ringe. Derudover er alle koter til vandoverfladen fjernet,
fra kote -0.5 og nedefter, idet Asiaq vurderer at koterne ned til kote -0.5 afspejler en
tilnærmelsesvis korrekt højdeangivelse.
Efter redigering af overflademodellen til en terrænmodel, er der beregnet en
triangulationsmodel og herefter beregnet højdekurver inden for hele projektområdet. Der er
beregnet 1- og 5 meter højdekurver for hele projektområdet. Dette fremgår af nedenstående
figur.
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Figur 17 - Højdekurver beregnet ud fra terrænmodellen fra UAV'en. Her er det området ved næsset,
hvor den nye havn forventes anlagt. Røde linjer er 5 meter kurver, mens blå linjer er 1 meter kurver.
Data findes på vedlagte USB-nøgle.

De på medfølgende USB-nøgle vedlagte CAD-filer indeholder de data, som Asiaq har
bearbejdet og beregnet, herunder:
• Terrænpunkter (1,0 x 1,0 m) fra fotogrammetri
• Kystlinje (kote 0)
• Trekantsmodel
• Højdekurver (1 meter og 5 meter)
• Projektområdets afgrænsning
Nedenstående figur viser ortofotoet kombineret med den bearbejdede højdemodel, hvilket
giver en 3D-visualisering af projektområdet. Denne illustration er endvidere vedlagt på den
medfølgende USB-nøgle, som en pdf-fil (3d). PDF-filen kan åbnes i en standard PDFviewer og det er desuden også muligt at tænde og slukke de forskellige lag, som er omtalt
ovenfor.
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Figur 18 - 3D-model af området ved den nye havn. Modellen er udarbejdet på baggrund af den
bearbejdede terrænmodel og ortofoto. Filen er desuden vedlagt som pdf-fil (3d).

7.3.4 Anvendt software til databehandling
Følgende software er anvendt til behandling af data:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leica Geo Office (LGO) version 7.0.1.
Textpad 7.0.9
Postflight Terra 3d 3
Windows fotofremviser
Microstation V8i
Bentley InRoads Site V8i
QGIS 2.0.1-Dufour
FME Universal viewer
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8 Resultat
I denne rapport er det beskrevet, hvorledes de data som er vedlagt på medfølgende USBnøgle er fremkommet. Derudover er der i rapporten foretaget en vurdering af kvalitet og
nøjagtighed af data.
Flyvningen er foretaget i ca. 100-200 meters højde over det terræn og dækker et område på
ca. 127 ha. Den beregnede pixelstørrelse og punkttæthed af henholdsvis ortofoto og
højdemodel er på 4,85 cm.
Både ortofoto og højdemodel er tilknyttet det grønlandske referencesystem GR96, da der
inden de to UAV-flyvninger er signaleret og opmålt 15 paspunkter i projektområdet.
Ortofotoets lave pixelstørrelse, gør det muligt at se mange detaljer i ortofotoet – fra mindre
sten til objekter som gummibåde, tov og andre objekter, som er beliggende på jorden. Den
høje detaljeringsgrad er synbar ved sammenligning af det nye ortofoto med et ortofoto
udarbejdet i 2003 for det samme område, som illustrerer forskellen mellem et ortofoto fra
en flyfotografering og et ortofoto fra en UAV-flyvning.
Højdemodel er ligeledes af høj kvalitet. Foruden vurderingen af resultaterne af den
fotogrammetriske proces har Asiaq foretaget uafhængige kontroller af højdemodellen ved
at sammenholde 50 GPS-kontrolpunkter med højdemodellen. Dette har givet en middelfejl
på -2,1 cm., mens den gennemsnitlige afvigelse er beregnet til 9,3 cm. Den maksimale fejl,
som er registreret mellem kontrolpunkt og højdemodel er på 25 cm. Dette punkt er
beliggende i midten af højdemodellen, hvor overlappet af billeder har været mindst, hvilket
forventeligt også har afspejlet sig i kvaliteten og dermed præcisionen af højdemodellen for
dette område.
I rapporten skelnes der imellem begreberne digital overflademodel (DSM) og digital
terrænmodel (DTM). En digital overflademodel er en model, hvor højden er angivet til den
synlige overflade herunder eksempelvis bygningers tag, biler, træer osv. En digital
terrænmodel angiver alene koten til terrænet. Overflademodellen fra den fotogrammetriske
proces findes på vedlagte datamateriale som en georefereret TIFF-fil, der er særdeles
anvendelig til udførelse af eksempelvis GIS-analyser.
Foruden TIFF-filer indeholder datamaterialet også punktskyer fra den fotogrammetriske
proces. De vedlagte punktskyer er ubearbejdede data og vedlagt i filformaterne XYZ og
LAS. XYZ-filen indeholder koordinater til hvert enkelt punkt i højdemodellen, mens der i
LAS-filen er tilknyttet en pixelværdi (farve) til den enkelte koordinat. LAS-filen er særlig
velegnet til 3d-visualiseringer. Begge punktsky-filer er dannet med en punkttæthed på 1,0
meter, svarende til ca. 1.500.000 punkter i hver fil.
Da formålet med dataindsamlingen har været at skabe et projekteringsgrundlag for anlæg
af den nye havn i Kangerlussuaq, har Asiaq viderebehandlet data fra punktskyerne til en
egentlig digital terrænmodel. Den digitale terrænmodel kan genfindes på medfølgende
USB-nøgle i CAD-formaterne: DGN, DWG og DXF. I disse filer har Asiaq bortredigeret
objekter, som ikke udgør en del af det naturlige terræn, herunder objekter på terræn og
havoverfladen. Asiaq har også beregnet en kystlinje defineret som værende beliggende i
kote 0.
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Den geometriske og topologiske sammenhæng af den digitale terrænmodel forefindes også
i det medfølgende datamateriale. Ud fra denne er der beregnet højdekurver (1 meter og 5
meter kurver), ligesom der er foretaget triangulering af hele projektområdet.
Asiaq har afslutningsvist lavet en samlet PDF-fil, hvor ortofoto og højdemodel er
kombineret sammen med højdekurver, trekantsmodel mv. PDF-filen er lavet som en 3d-fil,
så det er muligt at få en tredimensionel fornemmelse af denne rapports datamateriale,
selvom man ikke har erfaring med håndtering af højdemodeller, punktskyer eller ortofotos.
På medfølgende USB-nøgle findes følgende data/filer:
Indhold
Ortofoto

Type
Ingen

Filformat
.TIFF

Ortofoto

Ingen

.ECW

Raster

DSM

.TIFF

Punktsky

DSM

.LAS

Punktsky

DSM

.XYZ

Bearbejdet CAD-fil
DSM DTM

DTM

.DGN
.DWG
.DXF

3d-geometri af model

DTM

.DTM

3d-visualisering
Rapport

DTM
Ingen

.PDF
.PDF

Beskrivelse
Georefereret ortofoto med en pixelstørrelse på 4,85
cm.
Georefereret og komprimeret ortofoto med en
pixelstørrelse på 4,85 cm.
Georefereret rasterfil indeholdende
højdeoplysninger til hver pixel. Pixelstørrelse: 4,85
cm.
Punktsky-format med koordinater til X,Y,Z samt en
RGB-værdi til det enkelte punkt. Punkttæthed: 1,0
m.
Ascii-format kun indeholdende koordinater til X,Y
og Z. Punkttæthed 1,0 m.
CAD-fil indeholdende: Punktsky (punkttæthed 1,0
m), trekantsmodel, højdekurver (1 og 5 meter),
kystlinje samt projektområdet. Objekter over terræn
er fjernet.
Den topologiske- og geometriske beskrivelse af den
digitale terrænmodel, som er visualiseret i CADfilerne.
Kombineret ortofoto og højdemodel. 3d pdf-fil.
Nærværende rapport som pdf.

Tabel 4. Oversigt over medfølgende datamateriale, herunder også hvilken type af højdemodel, den
enkelte fil beskriver.
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Kvalitetsrapport for den
fotogrammetriske proces.

Quality Report
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Summary
Project
Processed
Camera Model Name
Camera Model Name
Average Ground Sampling Distance (GSD)

kan_havn_samlet
2014-Oct-18 14:46:24
CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 (RGB)(1)
CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 (RGB)(2)
4.85 cm / 1.91 in

Area Covered

2.6549 km2 / 265.493 ha / 1.0256 sq. mi. / 656.386 acres
WGS84
WGS 84 / UTM zone 22N
WGS 84 / UTM zone 22N
full aerial nadir alternative
1
optimize externals and all internals
25m:05s

Image Coordinate System
Ground Control Point (GCP) Coordinate System
Output Coordinate System
Processing Type
Feature Extraction Image Scale
Camera Model Parameter Optimization
Time for Initial Processing (without report)

Quality Check

Images

median of 39977 keypoints per image

Dataset

683 out of 709 images calibrated (96%), 45 images disabled

Camera Optimization

0.35% relative difference between initial and final focal length

Matching

median of 6154.21 matches per calibrated image

Georeferencing

15 GCPs (15 3D), mean error = 0.009 m

Preview

Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.

Calibration Details
Number of Calibrated Images
Number of Geolocated Images

683 out of 754
754 out of 754

Initial Image Positions

Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot.

Computed Image/GCPs/Manual Tie Points Positions

Figure 3: Offset between initial (blue dots) and computed (green dots) image positions as well as the offset between the GCPs initial positions (blue crosses) and
their computed positions (green crosses) in the top-view (XY plane), front-view (XZ plane), and side-view (YZ plane).
Red dots indicate disabled or uncalibrated images.

Overlap

Number of overlapping images: 1

2

3

4

5+

Figure 4: Number of overlapping images computed for each pixel of the orthomosaic.
Red and yellow areas indicate low overlap for which poor results may be generated. Green areas indicate an overlap of over 5 images for every pixel. Good
quality results will be generated as long as the number of keypoint matches is also sufficient for these areas (see Figure 5 for keypoint matches).

Bundle Block Adjustment Details
Number of 2D Keypoint Observations for Bundle Block Adjustment
Number of 3D Points for Bundle Block Adjustment
Mean Reprojection Error [pixels]

4339789
1757977
0.441073

Internal Camera Parameters
CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 (RGB)(1). Sensor Dimensions: 7.44 [mm] x 5.58 [mm]
EXIF ID: CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000

Initial
Values
Optimized
Values

Focal
Length
2860.478 [pixel]
5.320 [mm]
2867.450 [pixel]
5.333 [mm]

Principal
Point x
2047.508 [pixel]
3.808 [mm]
1986.916 [pixel]
3.696 [mm]

Principal
Point y
1494.393 [pixel]
2.780 [mm]
1432.564 [pixel]
2.665 [mm]

R1

R2

R3

T1

T2

-0.040

-0.012

0.007

0.000

0.004

-0.040

-0.009

0.005

-0.005

-0.001

Internal Camera Parameters
CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 (RGB)(2). Sensor Dimensions: 7.440 [mm] x 5.580 [mm]

EXIF ID: CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000

Initial
Values
Optimized
Values

Focal
Length
2860.478 [pixel]
5.320 [mm]
2874.045 [pixel]
5.346 [mm]

Principal
Point x
2047.508 [pixel]
3.808 [mm]
1988.471 [pixel]
3.699 [mm]

Principal
Point y
1494.393 [pixel]
2.780 [mm]
1432.587 [pixel]
2.665 [mm]

R1

R2

R3

T1

T2

-0.040

-0.012

0.007

0.000

0.004

-0.040

-0.009

0.005

-0.005

-0.001

2D Keypoints Table

Median
Min
Max
Mean

Number of 2D Keypoints per Image
39977
139
51868
36254

Number of Matched 2D Keypoints per Image
6154
45
16850
6354

2D Keypoints Table for Camera CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 (RGB)(1)

Median
Min
Max
Mean

Number of 2D Keypoints per Image
40817
10804
49085
40167

Number of Matched 2D Keypoints per Image
7744
1571
16850
7841

2D Keypoints Table for Camera CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000 (RGB)(2)

Median
Min
Max
Mean

Number of 2D Keypoints per Image
35637
139
51868
31375

Number of Matched 2D Keypoints per Image
4271
45
9239
4500

Median / 75% / Maximal Number of Matches Between Camera Models

CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000
(RGB)(1)
CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000
(RGB)(2)

CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000
(RGB)(1)

CanonPowerShotS110_5.2_4000x3000
(RGB)(2)

143 / 752 / 7826

25 / 129 / 1783
67 / 414 / 4015

3D Points from 2D Keypoint Matches

In 2 Images
In 3 Images
In 4 Images
In 5 Images
In 6 Images
In 7 Images
In 8 Images
In 9 Images
In 10 Images
In 11 Images
In 12 Images
In 13 Images

Number of 3D Points Observed
1279915
289039
103103
45619
21976
10536
4789
1952
754
229
57
8

3D Points from 2D Keypoint Matches

Number of matches

25 222 444 666 888 1111 1333 1555 1777 2000
Figure 5: Top view of the image computed positions with a link between matching images. The darkness of the links indicates the number of matched 2D keypoints
between the images. Bright links indicate weak links and require manual tie points or more images.

Geolocation Details
Ground Control Points
GCP Name
GCP-1 (3D)
GCP-2 (3D)
GCP-3 (3D)
GCP-4 (3D)
GCP-5 (3D)
GCP-6 (3D)
GCP-7 (3D)
GCP-8 (3D)
GCP-9 (3D)
GCP-10 (3D)
GCP-11 (3D)
GCP-12 (3D)
GCP-13 (3D)
GCP-14 (3D)
GCP-15 (3D)
Mean
Sigma
RMS Error

Accuracy XY/Z [m]
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020
0.020/ 0.020

Error X [m]
0.002
-0.019
-0.018
-0.004
-0.002
-0.004
0.036
-0.014
0.012
0.004
0.001
0.009
0.004
-0.010
0.003
-0.000037
0.013146
0.013146

Error Y [m]
-0.007
-0.026
0.001
0.002
0.014
-0.005
0.028
-0.006
-0.001
0.007
-0.002
0.003
0.000
-0.002
-0.007
-0.000086
0.011153
0.011154

Error Z [m]
-0.002
0.005
-0.007
0.005
-0.004
0.004
0.004
-0.002
0.009
-0.001
0.000
-0.007
-0.000
0.002
-0.001
0.000292
0.004376
0.004386

Projection Error [pixel]
0.037
0.406
0.381
0.399
0.275
0.363
0.495
0.326
0.296
0.295
0.194
0.275
0.232
0.409
0.360

Verified/Marked
2/2
8/8
10 / 10
6/6
6/6
10 / 10
11 / 11
7/8
6/6
9/9
11 / 11
6/6
6/6
7/7
10 / 10

Localisation accuracy per GCP and mean errors in the three coordinate directions. The last column counts the number of images where the GCP has been
automatically verified vs. manually marked.

Absolute Geolocation Variance
Min Error [m]
-31.69
-25.35
-19.01
-12.68
-6.34

Max Error [m]
-31.69
-25.35
-19.01
-12.68
-6.34
0.00

Geolocation Error X [%]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.23

Geolocation Error Y [%]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.98

Geolocation Error Z [%]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
6.34
12.67
19.01
25.35
31.69
Mean
Sigma
RMS Error

6.34
12.67
19.01
25.35
31.69
-

37.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.246935
1.254868
1.278933

95.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.325485
0.894994
1.599351

0.00
0.00
0.00
0.29
6.59
93.12
34.659238
2.638853
34.759550

Min Error and Max Error represent geolocation error intervals between -1.5 and 1.5 times the maximum accuracy of all the images. Columns X, Y, Z show the
percentage of images with geolocation errors within the predefined error intervals. The geolocation error is the difference between the intial and computed image
positions. Note that the image geolocation errors do not correspond to the accuracy of the observed 3D points.

Geotag Orientational Variance
Omega
Phi
Kappa

RMS [degree]
4.988609
2.905528
6.568509

Geolocation RMS error of the orientation angles given by the difference between the initial and computed image orientation angles.

Georeference Verification
GCP Name: GCP-1 (493697.10,7422846.27,112.28)

IMG_1012.JPG
IMG_1057.JPG

GCP Name: GCP-2 (493632.16,7423269.33,81.62)

IMG_0801.JPG
IMG_0802.JPG
IMG_0830.JPG
IMG_0831.JPG
IMG_0832.JPG
IMG_0833.JPG
IMG_0837.JPG
IMG_0838.JPG

GCP GCP-2 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_0797.JPG

GCP Name: GCP-3 (493499.96,7423617.83,84.58)

IMG_0683.JPG
IMG_0690.JPG
IMG_0691.JPG
IMG_0692.JPG
IMG_0715.JPG
IMG_0716.JPG
IMG_0717.JPG
IMG_0727.JPG
IMG_0728.JPG
IMG_0729.JPG

GCP GCP-3 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

IMG_0659.JPG
IMG_0681.JPG
IMG_0682.JPG
IMG_0753.JPG

GCP Name: GCP-4 (493119.41,7423845.92,135.49)

IMG_0639.JPG
IMG_0640.JPG
IMG_0644.JPG
IMG_0645.JPG
IMG_0646.JPG
IMG_0669.JPG

GCP GCP-4 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_0618.JPG
IMG_0638.JPG
IMG_0667.JPG

GCP Name: GCP-5 (493166.26,7423563.39,99.61)

IMG_0709.JPG
IMG_0710.JPG
IMG_0735.JPG
IMG_0736.JPG
IMG_0737.JPG
IMG_0746.JPG

GCP GCP-5 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

IMG_0698.JPG
IMG_0700.JPG
IMG_0708.JPG
IMG_0748.JPG

GCP Name: GCP-6 (493368.79,7423467.74,80.11)

IMG_0731.JPG
IMG_0732.JPG
IMG_0751.JPG
IMG_0752.JPG
IMG_0753.JPG
IMG_0768.JPG
IMG_0769.JPG
IMG_0770.JPG
IMG_0789.JPG
IMG_0790.JPG

GCP GCP-6 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

IMG_0713.JPG
IMG_0715.JPG
IMG_0730.JPG
IMG_0788.JPG

GCP Name: GCP-7 (493221.04,7423267.95,67.64)

IMG_0786.JPG
IMG_0809.JPG
IMG_0810.JPG
IMG_0811.JPG
IMG_0820.JPG
IMG_0821.JPG
IMG_0822.JPG
IMG_0823.JPG
IMG_0845.JPG
IMG_0846.JPG
IMG_0847.JPG

GCP GCP-7 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

IMG_0783.JPG
IMG_0784.JPG
IMG_0844.JPG
IMG_0857.JPG

GCP Name: GCP-8 (493319.33,7422942.51,59.70)

IMG_0928.JPG
IMG_0930.JPG
IMG_0988.JPG
IMG_0989.JPG
IMG_0990.JPG
IMG_1001.JPG
IMG_1002.JPG
IMG_1078.JPG

GCP GCP-8 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

IMG_0915.JPG
IMG_0929.JPG
IMG_0931.JPG
IMG_1003.JPG

GCP Name: GCP-9 (493366.85,7422708.22,31.34)

IMG_1078.JPG
IMG_1140.JPG
IMG_1141.JPG
IMG_1153.JPG
IMG_1154.JPG
IMG_1155.JPG

GCP GCP-9 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_1079.JPG
IMG_1080.JPG
IMG_1214.JPG

GCP Name: GCP-10 (493274.89,7422598.55,20.97)

IMG_1151.JPG
IMG_1152.JPG
IMG_1153.JPG
IMG_1214.JPG
IMG_1215.JPG
IMG_1216.JPG
IMG_1223.JPG
IMG_1224.JPG
IMG_1225.JPG

GCP GCP-10 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_1150.JPG
IMG_1281.JPG

GCP Name: GCP-11 (493590.49,7422483.89,5.91)

IMG_1230.JPG
IMG_1231.JPG
IMG_1232.JPG
IMG_1233.JPG
IMG_1272.JPG
IMG_1273.JPG
IMG_1274.JPG
IMG_1294.JPG
IMG_1295.JPG
IMG_1296.JPG
IMG_1332.JPG

GCP Name: GCP-12 (493828.71,7422658.66,11.01)

IMG_1165.JPG
IMG_1166.JPG
IMG_1167.JPG
IMG_1202.JPG
IMG_1203.JPG
IMG_1204.JPG

GCP GCP-12 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_1093.JPG
IMG_1129.JPG
IMG_1130.JPG
IMG_1131.JPG
IMG_1164.JPG
IMG_1237.JPG

GCP Name: GCP-13 (494177.22,7422471.89,9.43)

IMG_1259.JPG
IMG_1260.JPG
IMG_1261.JPG
IMG_1309.JPG
IMG_1310.JPG
IMG_1311.JPG

GCP GCP-13 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.

IMG_1245.JPG
IMG_1246.JPG
IMG_1248.JPG
IMG_1318.JPG

GCP Name: GCP-14 (494351.92,7422982.80,45.26)

IMG_0955.JPG
IMG_0964.JPG
IMG_0965.JPG
IMG_0966.JPG
IMG_1028.JPG
IMG_1029.JPG
IMG_1030.JPG

GCP GCP-14 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_0893.JPG
IMG_0894.JPG
IMG_0895.JPG
IMG_0952.JPG
IMG_0953.JPG
IMG_0954.JPG

GCP Name: GCP-15 (494395.14,7422752.92,26.26)

IMG_1043.JPG
IMG_1104.JPG
IMG_1105.JPG
IMG_1106.JPG
IMG_1107.JPG
IMG_1117.JPG
IMG_1118.JPG
IMG_1119.JPG
IMG_1179.JPG
IMG_1181.JPG

GCP GCP-15 was not marked in the following images
(only up to 6 images shown). If the circle is too far away
from the initial GCP position, also measure the GCP in
these images to improve the accuracy.
IMG_1044.JPG

Figure 7: Images in which GCPs have been marked (yellow circle) and in which their computed 3D points have been projected (green circle). A green circle
outside of the yellow circle indicates either an accuracy issue or a GCP issue.

Point Cloud Densification details
Summary
Processing Type
Image Scale
Point Density
Minimum Number of Matches
Use Densification Area
Use Annotations
Use Noise Filtering
Use Surface Smoothing
Time for Densification and Filtering (without report)

aerial nadir
multiscale, 1 (original image size, slow)
optimal
3
yes
yes
yes, radius = 10 GSD
yes, sharp, radius = 10 GSD
09h:20m:22s

Results
Number of Processed Clusters
Number of 3D Densified Points
Number of 3D Filtered Points

5
271646857
174638884

Average Density (per m3)

143.61

