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Situering
“3D Photogrammetry for Surveying Engineering”

Doel: kennis/technologie overdracht naar bedrijven

Uitgevoerd door kennisinstellingen

Gebruikersgroep van bedrijven (landmeetkundigen, 
ingeneurbureaus, sofware ontwikkelaars, vliegeniers, ...).



Motivatie
Ontstaan:
- Toename ICT binnen landmeten
- Stijgende vraag naar 3D data\informatie
Doel:
- Kennisoverdracht van fotogrammetrische data-inwinning 

en verwerking:
1. praktijkgericht a.h.v. gevalstudies
2. kwaliteitsevaluaties
3. workshops, opleidingsdagen, website,…

- Optimalisering van de beperkingen bij verwerking 
- Toegankelijkheid 3D fotogrammetrie vergroten



Motivatie
Met beide systemen zijn foto’s te maken voor 
fotogrammetrische reconstructie, 

..... maar wat is dan het verschil?



Vraagstelling
Is er een verschil in meetsysteem:

- Aangaande type UAV 
(gevleugeld vs. rotor)

- Aangaande camera, en calibratie
(lens, collimator)

- Aangaande instellingen
(automatisch vs. handmatig)



Opzet
Twee identieke vluchten over een open zandafgraving.



Opzet
Trimble UX5 Microdrone MD4-1000

Duur: 45 16 [min]
Foto’s: 360 148 [.]
Hoogte: 75 70 [mtr]
Lens: 24 19 [mm]
Resolutie: 16 24 [Mpix]

Grond resolutie: 2,4 1,7 [cm]



Opzet
Over de gehele mijn werden 21 paspunten geplaatst.
De paspunten op de grond werden ingemeten met GNSS, 
totaal station en waterpas.



Vervaging door beweging
Twee verschillende bewegingen zijn 
aanwezig tijdens de sluitertijd:

Snelheid: door de verplaatsing van het 
platform tenopzichte van de grond

Rotaties: windhozen zorgen voor 
instabiliteit van het platform



Kleurbalans door camera-instellingen
De kleurbalans van alle 
beelden geven enkele 
verschillen:

Hoger contrast door langere sluitertijd: 1/400 vs. 1/2000

Handmatige kleurbalans maakt 
blauw onderbelicht



Lenskwaliteit
Twee verschillende bewegingen zijn aanwezig tijdens de 
sluitertijd:

- Minder en constantere radiale vervorming door betere lens

- Tangentiale vervorming is in gelijke mate aanwezig



Lenskwaliteit
Kleurschifting door optische onvolmaaktheid in het 
lenzensysteem. Dispersie zorgt voor verschil in focus van 
de afbeedlingspunten.



Lenskwaliteit

Complexe lens vertekeningen

Duidelijke maar grotere afwijkingen

De kleur verplaatsing tussen de rode en blauwe kleurbeeld:

MD4-1000 UX-5



Conclusies
- Grote, lange, gebieden zijn effectiever te karteren met een fixed-wing 

platform. 

- Boven en ondergrens is op ongeveer 75 meter vlieghoogte.

- Automatische kleurbalans is beter dan handmatig. Lange sluitertijd 
geeft meer contrast.

- Lenskwaliteit is te zien in zowel radiale vertekening als bij de 
kleurverschuiving.

- Effect van collimator is niet zichtbaar in resultaten.



Dank voor uw aandacht
bas.altena@kuleuven.be

Met dank aan

www.eavise.be
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