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Förord 

Efter väl utförda studier på Högskolan i Gävle kommer vi att bära med oss    

den militäriska andan som anrikt ännu ekar i lärosätets lokaler. I och med tre 

års fullföljd utbildning inom lantmäteriteknik efterlämnar vi det här 

fullbordade examensarbetet. 

Vi vill rikta ett stort tack mot vår handledare på Högskolan i Gävle, professor 

Mohammad Bagherbandi, för god vägledning och visat intresse. Vår 

tacksamhet riktas även mot Pontus Schelin och Mattias Bornholm från Leica 

Geosystems AB Sverige, för deras generositet beträffande utrustning och 

spetskompetens. 

Vidare vill vi uttrycka vår uppskattning till universitetslektor Yuriy Reshetyuk 

som med sin kunskap inom ämnet har väckt ett intresse för terrester 

laserskanning, som sedermera föranlett genomförandet av detta 

examensarbete. 

Att arbeta med ovan nämnda har bidragit till att bredda det redan etablerade 

samarbetet mellan Högskolan i Gävle och Leica Geosystems AB, vilket vi med 

stor glädje och tacksamhet tagit del av. 

 

Trots den plikttrogenhet som med tiden instiftat sig, vill vi avsluta med ett 

citat som väl representerar vår under stundom goda förmåga att prokrastinera, 

under vår tid som studenter: 

”Jag har studier att utföra men jag måste sova. Därför ska jag se på film.” 

- Okänd 

 

 

Gävle, juni 2017 

 

   

 

 

Sandra Gräns  

  

 

Simon Östblom 
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Sammanfattning  

Inom geodetisk mätning har den tekniska utvecklingen inom terrester 

laserskanning (TLS) gått fort framåt sedan millennieskiftet. Tack vare dess 

framgång har TLS etablerat sig väl på marknaden som skanningsmetod och 

användningsområdena har därefter utvidgats. Leica Geosystems AB är ett 

internationellt mätningsteniskt företag, vilka har lanserat sin nya multistation 

Leica Nova MS60 med fältmjukvaran Leica Captivate. Till mjukvaran hör 

också applikationen Inspect a Surface, som möjliggör mätningsingenjör att 

kunna utvärdera erhållna skanningsdata ute i fält. Applikationen är ämnad att 

användas vid kontroll av ett skannat objekt genom att testa punktmolnet mot 

en definierad referens. Företaget har intresse av att en studie av denna 

karaktär utförs på deras produkter då det inte gjorts tidigare. 

Undersökningens primära syfte är att utröna i vilken grad fältmjukvaran Leica 

Captivate med applikationen Inspect a Surface i en Leica Nova MS60 står sig i 

jämförelse med traditionell efterbearbetning i extern mjukvara. Skanningar 

utfördes både i utom- och inomhusmiljö mot objekt som vanligen går att finna 

på byggarbetsplatser, såsom fasad, vägg, golv och cylindriska objekt med 

varierande radie och materialsegment. De horisontella och vertikala ytorna 

testades mot inmätta referenspunkter respektive interpolerade 

referenspunkter. Skanningsdata för cylindrar erhölls av MS60 respektive Leica 

Scan Station C10 för att visuellt undersöka fenomenet ”mixed pixels”. En 

cylinderinpassning i Leica Cyclone gjordes mot respektive segment för att se 

dess radie-avvikelse från referens och jämföra resultaten för respektive 

instrument. Även signifikanstest utfördes. 

Resultatet av undersökningen visar att utvärdering av ytor ger likvärdiga 

resultat i samtliga mjukvaror. Felkällan mixed pixels influerade i varierande 

grad för punktmolnen erhållet från MS60 och C10. Felkällan var som mest 

förekommande på materialet aluminium och tapetsegmentet som var närmast 

golvet. Cylinderpassning mot punktmoln från respektive instrument avvek på 

millimeternivå från varandra och referensen. Enstaka större avvikelser 

förekom bland annat på aluminiumsegmentet. Den slutsats som drogs var att 

applikationen är tillfredsställande att användas för efterbearbetning direkt ute i 

fält. Skanning av cylindrarna ledde till slutsatsen att skanningsdata från MS60 

drabbas av felkällan mixed pixel i större grad än C10 bara om en yta är nära 

bakom cylindern. Samtidigt drabbades punktmolnet från C10 av mixed pixels 

om det var fritt bakom cylindrarna. Att använda sig av MS60 för skanning av 

cylindriska objekt visade sig vara tillfredsställande. 

Nyckelord: Utvärdering av yta, Terrester laserskanning, Leica Nova MS60, 

Inspect a Surface 
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Abstract  

The technical development of terrestrial laser scanning has quickly proceeded 

in geodetic measurement since the millennium shift. Its success has made TLS 

well established on the market as a method of scanning and its field of 

applications has expanded. Leica Geosystems is an international company in 

the field of surveying and measurement instruments. They have developed a 

new multistation, Leica Nova MS60 with the field software Leica Captivate. In 

addition to the software the application Inspect a Surface allows surveyors to 

evaluate obtained point clouds in the field. The application serves the purpose 

of controlling an object by comparing a pointcloud with a defined reference. 

The company is interested of such a study to be made on their products, as it 

has not been conducted before. The main purpose of the study is to determine 

to what extent the field software Leica Captivate with Inspect a Surface in a 

Leica Nova MS60 manages with traditional post processing in external 

software. Scanning in indoor and outdoor environment was performed on 

objects common on construction sites, such asfacade, wall, floor, and 

cylindrical objects with varying radius and material segments. The horizontal 

and vertical surfaces were tested against measured reference points and 

interpolated reference points. Scanning data for cylinders was obtained by 

MS60 and Leica Scan Station C10 for a visual control of the phenomenon 

“mixed pixels”. In Leica Cyclone, a cylinder was fitted on each segment in 

order to determine radius deviation from reference and compare the results 

from each instrument. A hypothesis test was also conducted. 

The study shows that surfaces had equivalent results in all softwares. The 

error source mixed pixels influenced pointclouds from MS60 and C10 in 

varying degree. The error source was occurred most frequenlty on the 

aluminum and wallpaper segment which were close to the floor. Cylinder 

fitting on point cloud from, MS60 and C10 deviates millimeters from each 

other and the reference, apart from a few bigger deviations, the aluminum-

segment for instance. The conclusion is that the application is satisfactory for 

post processing in the field. Scanning of cylinders leads to the conclusion thad 

mixed pixels occurs for MS60 more than C10 only if a surface is behind the 

cylinder. On the contrary, mixed pixels occur on C10 if there is free space 

behind the cylinder. Using MS60 for scanning of cylindrical object turns out to 

be satisfactory. 
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Begrepp och definitioner  

Terrester laserskanning (TLS) 

En markburen TLS-instrument (laserskanner) avståndsmäter reflektorfritt 

genom att skicka ut elektromagnetisk (EM) energi i form av en laserstråle. Då 

laserstrålen träffar skanningsobjektet reflekteras en liten del av den sända 

energin tillbaka till skannern. I skannern registeras den reflekterande energin 

som en skanningspunkt. Skannern mäter in med en viss punkttäthet så att ett 

så kallat punktmoln erhålls. Punktmoln är en samling 3D-koordinater som 

representerar skanningsobjektets dimensioner. Sanningsenligheten i 

punktmolnet beror inte bara på instrumentets mätosäkerhet utan också 

objektets reflektionsförmåga. 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

Grunden till BIM ligger i traditionell CAD-ritning som sedan utvecklas till att 

innefatta tredimensionella objektorienterade modeller, som innefattar hela 

objektets livscykel i till exempel byggprocessen. Utöver geodetisk mätdata 

integreras övriga attribut och information till objektet samman. Därmed 

möjliggörs att varje enskilt objekt i byggprocessens livscykel kan ha en unik 

identitet.  

Teknisk specifikation 

Ett dokument upprättat av fabrikörerna som beskriver produktens egenskaper 

och exakt vad som kan förväntas av produktens precision. 

Reflektans  

Kan definieras som förhållandet mellan reflekterad och infallen laserenergi. 

Det vill säga om all utsänd laserenergi reflekteras tillbaka blir reflektansen lika 

med 100% och om ingen energi returneras 0%. Graden av reflektans beror på 

främst på objektets egenskaper.  

Reflektorlös mätning 

Innebär att mätning ej sker mot bekanta reflektorer (till exempel prisma eller 

mätreflex). Mätning förlitar sig istället helt och hållet på materialets 

reflektionsförmåga. 

Registrering och georeferering    

Registrering innebär transformation av minst två skanningspunktmoln till ett 

gemensamt koordinatsystem. Georeferering är en transformation av ett 

skanningspunktmoln till ett geodetiskt referenssystem.  
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Triangulering - TIN 

Triangulated Irregular Network (TIN) är en modell av ett objekts yta. TIN- 

modelln bildas när triangelbildningar över ett område skapas med hjälp av till 

exempel geodetisk inmätta punkter över området. TIN-modeller tillämpas 

ofta som metod för att erhålla en referensmodell. 

Mixed pixels 

Felkälla som uppstår vid laserskanning när laserstrålen delvis träffar 

skanningsobjektet och ett bakomliggande objekt. Flera punkter hamnar då 

emellan objekten. 

COGO calculations 

Akronym för Coordinate GeOmetry, en applikation i Leicas fältmjukvara som 

används för olika mätningsberäkningar ute i fält. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Olika tillvägagångssätt kan tillämpas för att erhålla tredimensionella skanningsdata 

med låg lägesosäkerhet och hög detaljnivå (HMK-Terrester laserskanning, 2015). En 

av dessa metoder är den markburna mätningstekniken terrester laserskanning (TLS). 

Främsta tillämpningen av TLS är att ge en återgivning av ett objekts geometri i 3D 

(Lantmäteriet, 2013 & HMK-Terrester laserskanning, 2015). Insamlad 3D-data kan 

förklaras som en form av digitalisering med hjälp av skanningsteknik (Reshetyuk, 

2017). Principen för TLS baseras på integrering av laseravståndsmätare, 

optomekanisk skanner och vinkelmätningssystem som mäter in ett objekt i 

horisontal- och vertikalled. Skanning sker med hastighet från tusentals till 

hundratusentals punkter per sekund i ett statiskt läge, som innebär att instrumentet 

inte förflyttas från sin etablerade position och orientering (Lantmäteriet, 2013). 

Enligt Reshetyuk (2006) har TLS-tekniken tillämpats inom geodetisk mätning sedan 

metodens utveckling tog fart vid slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. 

Därefter har kännedomen och intresset för TLS spridits. Ett allt mer bekant begrepp 

är byggnadsinformationsmodellering (BIM), som är på väg att bli det primära 

verktyget för bygghandlingar inom byggprocessen (Andersson & 

Wirenstrand,2013). Skanningsdata från TLS har en central roll i BIM. 

Modelleringsmetoden är objektbaserad med komplex information som grundas på 

bland annat skanningsdata integrerat med olika slag av attribut i form av material, 

pris, et cetera (Andersson & Wirenstrand, 2013). Mer bekanta användningsområden 

för TLS nämns bland annat av Reshetyuk (2012), såsom deformationsövervakning av 

konstruerade eller naturliga objekt. Även planhetskontroll (Svensk Byggtjänst, 

2012) av vertikala ytor vid byggprocesser kan kontrolleras med hjälp av mätdata 

baserat på TLS för utvärdering om Svenska regelverkets toleransnivåer uppfylls.     

Företaget Leica Geosystems AB har en totalstationsserie med instrument som är 

mättekniskt utformad för optimal distans och vinkelmätning (Leica Geosystems, 

2010). År 2016 lanserat företaget ett nytt mätningsinstrument i sin 

multistaitonsserie, Leica Nova MS60 (http://leica-Geosystems.com/sv-se/products) 

(benämns fortsättningsvis MS60). Företagets multistationer baseras på en integering 

av en totalstation (TS) och mätningstekniken TLS . Den kombinerade 

mätningsteknik Wave Form Digitizer (WFD) baseras på det löptidsmätande (eng. 

phase shiff) lasersignalsystemet kombinerat med fördelarna från det fasmätande (eng. 

time-of-flight) lasersignalsystemet (Leica Geosystems, 2014). Det hybrida 

lasersignalsystemet möjliggör att multistationerna har både mätosäkerheten som en 

laserskanner och kapaciteten som en TS. Leica Scan Station C10 (benämns 

fortsättningsvis C10) är ett etablerat instrument inom mätningstekniken TLS. C10 

http://leica-geosystems.com/sv-se/products
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har en större kapacitet för insamling av skanningsdata i jämförelse med 

multistationen MS60, se avsnitt 3.1, tabell 2 och 3. 

I samband med att Leica Geosystem AB lanserade MS60 kom även en ny 

fältmjukvara för företagets instrument, Leica Captivate. I fältmjukvaran kan 

användaren inkludera applikationen Inspect a Surface, som möjliggör utvärdering och 

bearbetning av skanningsdata direkt ute i fält (Leica Geosystems, 2015a). I 

applikationen kan det exempelvis avgöras hur väl en yta uppfyller krav på 

horisontalitet och vertikalitet eller hur väl ett objekt är cylindriskt eller sfäriskt. Ett 

punktmoln kan även testas mot en definierad referens. Med den nya applikationen 

finns det möjlighet att ta beslut baserat på ett punktmoln direkt, utan behovet av 

efterbearbetning på ett kontor. Enligt specifikationer för MS60 är det även möjligt 

att erhålla punktmoln i 3D och i så kallad true color (Leica Geosystems, 2015b), det 

vill säga sanningsenlig färg vid visualisering av punktmoln grundat på en bild av 

skanningsobjekteten taget med instrumentet.  

Det är av vikt för en mätningingejör att ha kännedom om den nyest optimala 

helhetslösning som finns inom mätninstekninken TLS. Det kan vara avgörande för 

de uppdrag en mätningsingenjör kan åta sig. Beaktansvärda faktorer såsom skillnaden 

mellan förväntat och erhållet resultat, men även tid och pengar, påverkar val av 

mätningsinstrument och metodik. Leica Geosystem AB:s  nya MS60 kan användas 

som en markburen laserskanner likt tidigare generationer av serien. Därav intresse 

att ta reda på om instrumentet MS60 med fältmjukvaran Leica Captivate och 

applikationen Inspect a Surface är en allternativ helhetslösning för tillämpning av 

mätningstekniken TLS. Vilket kommer att kunna möjliggöras genom att undersöka 

applikations potential och begränsningar.    

1.2  Syfte och mål 

Undersökningen syftar till att utvärdera fältmjukvaran Leica Captivate och 

applikationen Inspect a Surface i en MS60, för att få kännedom om hur bra tekniken 

står sig i jämförelse med traditionell laserskanning och dess krav på 

efterbearbetning. Frågeställningar som besvaras är: 

 Ger utvärdering av horisontella och vertikala ytor med applikationen Inspect 

a Surface i Leica Nova MS60 lika tillfredsställande resultat som i extern 

mjukvara?  

 Hur förändras resultatet om enbart inmätta punkter respektive inmätta 

kompletterade med interpolerade punkter används som referens? 

 I vilken grad uppstår mixed pixels för cylindriska objekt skannade med Leica 

Nova MS60 respektive Leica Scan Station C10? 
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 På vilket sätt påverkas punktmoln från Leica Nova MS60 respektive Leica 

Scan Station C10 av reflektansen på olika material för cylindriska objekt? 

 I vilken utsträckning kan mjukvaran Leica Captivate i en Leica MS60 spara in 

tid och pengar vid husbygge? 

Undersökningarna görs mot objekt som är vanliga att skanna in på husbyggen. De 

olika skanningarna utförs i både ute- och inomhusmiljö mot:  

1. Inomhus 

 Vägg  

 Golv 

 Cylinderformade objekt 

2. Utomhus- fasad 

Ett samarbete görs med företaget Leica Geosystems AB i Sverige, som 

tillhandahåller bland annat MS60 och licenser till mjukvaror. Att specifikt utvärdera 

fältmjukvaran och applikationen ligger i intresse hos företag, bland annat för den 

fördjupade återkoppling för en företagsprodukt som finns på marknaden. Färdigställt 

examensarbete kommer att bidra som informationsmaterial till Leica Geosystems 

AB i Sverige. 

1.3 Avgränsningar 

Tänkta målgruppen för examensarbete är främst personer med grundläggande 

kunskaper inom geodetisk mätteknik och laserskanning. Den primära faktorn som 

begränsar bredden i undersökningen är tiden samt tillgång till licenser för 

mjukvaror. Därför har undersökningarna avgränsats enligt följande: 

 Efterbearbetning av skanningsdata har skett i två externa mjukvaror. 

 Ingen djupgående analys har gjorts av i vilken grad eventuella systematiska 

fel i instrumenten påverkat mätosäkerheten.  

 Kaliberingsdata för TS15 och MS60 för undersökningen är inte redovisat. 

 Ingen avancerad dokumentation har gjorts under under mätningar och 

bearbetningen för att avgöra tidsskillnad. 

 

Inga relevanta inslag av miljö och hållbar utveckling finns i undersökningen.  
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2 Tidigare studier 

I möjligaste mån avser avsnittet att anknyta till undersökningens ämne, dock finns 

ingen bredare forskning om det undersökningen ämnas för. Därför behandlas istället 

tidigare studier om mättekninken TLS som teknik och metod. 

2.1 Mättekniken TLS 

TLS är mycket använd för dess effektivitet att erhålla många och täta punkter under 

kort tid, vilket redogörs av Mukupa, Roberts, Hancock & Al-Manasir (2016). Det 

understryks också att bearbetning av mätdata från TLS är nödvändigt för att 

mätningarna ska visa sig vara användbara över huvud taget. Användning av TLS är 

vida erkänd för kvalitetskontroll, exempelvis avvikelser från definierad referens för 

en visuell kontroll. Nuvarande tillvägagångssätt, för exempelvis planhetskontroll, 

kräver en betydande mängd tid och arbete enligt Bosché & Guenet (2014). Dock 

konstateras att TLS är en lämplig metod för planhetskontroll. Samtidigt lade 

forskarna tyngd på att mänskliga faktorn innebar potentiella felkällor, om mänsklig 

inblandning förekommer i för hög utsträckning. Därför betonades behovet av 

tillförlitlig mätning där inte bara tidsödande minimeras, utan också onödig mänsklig 

inblandning. Bosché & Guenets (2014) försök att åstadkomma en mer automatiserad 

metod var att kombinera TLS och BIM. Det föreslagna systemet fungerade på så sätt 

att det identifierade det skanningsdata som motsvarade respektive 3D-modell 

automatiskt, och därefter utfördes kontroll. Testerna utfördes på två golvytor av 

betong, med olika grad av misstänkta upptäckbara defekter med hänvisning till 

golvens ålder på 25 år. Golven varierade i storlek från 4,80 × 8,10 m till 6,40 × 

6,70 m. De automatiserade testerna utfördes även på två olika tillvägagångssätt, F-

number och Straight-edge. 

Kvaliteten på manuell respektive automatisk kvalitetskontroll skilde sig i mycket 

liten utsträckning. Den väsentliga skillnaden var att den undersökta och föreslagna 

metoden var tidsbesparande. Bosché & Guenet (2014) visade att automatiserade 

metoder och i detta fall TLS kombinerat med BIM kan komma att förbättra 

tillförlitligheten och effektiviteten vid kontroller av dimensionell karaktär. Tät 

punktdata kan erhållas av TLS och detta kan i sin tur testas mot BIM, som kan ha 

skapats efter specifikationer eller toleranser för att på ett mycket lämpligt sätt 

kvalitetstesta ytor. 
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2.2 Kvalitetsbedömningar av skanningsdata 

Miljömässiga förhållanden kan enligt Boehler, Vicent & Marbs (2003) påverka 

resultatet och därmed orsaka olika fel. Exempelvis fungerar en skanner bäst inom ett 

visst temperaturintervall och inom detta intervall kan avvikelser fortfarande ske på 

grund av temperatur, främst i avståndsmätning. Även annan strålning, såsom 

ljuskällor (solljus eller belysning) kan ha stor inverkan på resultatet om strålningen 

är för stor. En annan felkälla uppstår när laserpunkten delvis träffar kanten av 

skanningsobjektet och delvis träffar ett bakåtliggande objekt. Då kan en punkt uppstå 

mellan desa två objekt, det vill säga på helt fel plats. Felet kan variera från enstaka 

millimeter till flera decimeter. Felkällan beskrivs av Reshetyuk (2006) som mixed 

pixels. Förvrängning av objektets form kan också uppstå om laserpunkten träffar 

kanten på runda objekt. 

Vidare informerar Boehler et.al. (2003) och Voegtle, Schwab & Landes (2008) att 

materials olika reflekterande egenskaper kan ha stor betydelse för huruvida 

avståndsmätningen har hög noggrannhet eller ej. Boehler et.al. (2003) kom fram till 

att för vissa material kunde avvikelser uppstå som mäkta överskrider specificerad 

standardavvikelse för enskild längdmätning. Exempelvis redovisades att glansiga ytor 

är svåra att få en representation av. Vidare reflekterar svarta ytor mindre, medan 

ljusa reflekterar mer. För att kunna göra en utvärdering testades objekt bestående av 

olika material och färger som kunde påträffas ute i fält. Objekten var bland annat 

gråskalade och färgade objekt, olika träslag, en metallplatta, plast av olika 

partikelstorlek, ljusgenomsläppliga diabilder. Forskarna kom bland annat fram till 

att metallplattor och transparenta material gav upphov till stora kvadratiska medelfel 

vid skanning med pulsbaserad laserskanner. Avståndsfel som identifierades i studien 

varierade mellan 0,015 och 0,034 m, vilket Voegtle et al. (2008) hävdade berodde 

på materialets transparenta egenskaper. Forskarnas slutsats var att skanning borde 

ske mot material som är ljusa och som inte har transparenta egenskaper. 

Paláncz et al. (2016) understryker vikten av att få en god tredimensionell 

representation av cylindriska objekt, såväl naturliga som tillverkade. Det är viktigt 

eftersom cylindriska objekt är vanligt förekommande inom exempelvis 

industrimiljöer, såsom rörsystem. En annan viktig faktor som lyfts fram av Lambrou 

och Pantazis (2010) är infallsvinkeln av laserstrålen vid skanning av en yta. 

Infallsvinkeln är en faktor som blir viktigare ju längre avstånd det handlar om. 

Infallsvinkel kan ses som mycket viktig bland annat vid en kontrollerande skanning 

av ett golv just för att stationsuppställningen då oftast sker på golvet. 
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Mätoskerhet en vid reflektorlös mätning förhåller sig till bland annat ytans 

egenskaper. För TLS-instrument med har forskarna  Zámecníková, Wieser, 

Woschitz & Ressl (2014) gjort en studie med resultat som visar på hur hela systemet 

bör beaktas. Forskarna menar på att osäkerheten för avståndsmätningar påverkas av 

instrument, atmosfären och objektens yta. Vid geodetisk övervakning, noggranna 

ytmodelleringar eller självkalibrering av laserskanner har ytan på objektet en 

signifikant effekt när skanning (reflektorlös mätning) görs med EDM. Genom att 

undersöka objektens reflekterande egenskaper utvärderade forskarna: huruvida 

varierande grad av reflektion ger upphov till systemtiska avvikelser vid reflektorlös 

med avståndsmätningar och, om erhållet resultat visar på systematiska avikelrser 

kommer det i sådana fall vara av vikt eller möjligt att korrigera för dessa 

avvikelr.Undersökningen gjordes på åtta signaler (cirka  13 × 13 cm2) med 

variernade material: spectralon, vit, grå och svart kartong samt aluminium. För de 

båda metoderna, “grundläggande” inmätning och inmätning anpassat efter det  

“geometriskt förhållanden” mätes varje signal en gång per förfarande. Inmätningarna 

gjordes med variationer i avstånd och i infallsvinklar. För att utröna erhållet resultat 

berkänades matematiska förhållande fram mellan systematiska- och slumpmässiga 

mätoskerheter. Resultat för Zámecníková et.al. (2014) visar bland annat på att olika 

grader av reflekterande egenskaper för objekt med problematisk yta kan orsaka 

systematiska mätoskerheter på milimeter-nivå. Därmed kan mätosäkerhet för EDM 

identiferans och tas i beaktning enligt Zámecníková et.al. (2014) .   

En ytterligare beaktansvärd faktor för kvalitetsbedömningar av skanningsdata för 

TLS är graden av inverkan från olika systematiska felkällor. Pejić, Ogrizović, Božić, 

Milovanović & Marošan (2014) gjorde en undersökning för att ta fram en enklare 

metod för att kontrollera olika systematiska felkällor och dess inverkan på 

skanningsdata för TLS. Med hjälp av den internationella standarden för 

totalstationers mätosäkerheter ISO 17123 jämfördes skanningsdata från tre 

olika skannrar med TLS-teknologin och olika instrumenttillverkare. 

Undersökningarna skedde i ett laboratorium där det fanns fem pelare och tre av 

dessa pelare användes för etablering. Forskarna gjorde därmed tre förflyttningar och 

etableringar med skannrarna. Alla signaler skannades in två gånger per uppställning. 

Runt om på laboratoriets väggar fanns 25 signaler med kända koordinater. Pelarna 

och signalerna bildade tillsammans ett kontrollnätverk. Forskarna erhöll ett resultat 

som visade på att eventuella systematiska fel i instrumenten är detekteringsbara. 

Pejić et al. (2014) hävdar att instrumenttillverkarna håller tillvägagångssättet för hur 

kalibreringsdata tas fram i fabrikerna okänt och otillgängligt för konsumenten.   
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3 Metod 

Alla undersökningar har skett i utom- och inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle 

(HiG). Från HiG har även befintligt material, mjukvaror och lokaler brukats. Leica 

Geosystems AB i Sverige har tilhandahållit specificerade mjukvaror och under två 

dagar funnits på plats i Gävle och ställt mätinstrument till förfogande.  

3.1 Utrustning och mjukvaror 

Leica Geosystems AB har ställt till förfogande 

med Leica Nova MS60 (se figur 1 och tabell 

2) samt fältmjukvaran Leica Captivate med 

applikationen Inspect a Surface. Instrument 

och mjukvaror som använts vid utförande och 

erhållits av HiG är: 

1. Utrustning  

 Leica Viva TS15 (benämns 

fortsättningsvis som TS15) för 

referensinmätning, se tabell 1.  

 Handdator Leica CS15.  

 Leica Scan Station C10, valdes för att 

möjliggöra en jämförelse mellan MS60 och en välbekant laserskanner. För 

tekninska specifikationer se tabell 3.   

 Fältmjukvaran Leica SmartWorx Viva.  

 Leica miniprisma. 

 Leica mätreflex.  

2. Mjukvaror 

 Golden software Surfer 10, för att skapa interpoleradepunkter 

intergrerat med referenspunkter.  

 SBG Geo 2016, användes för jämförelse med Inspect a Surface.      

 CloudCompare v2.5.4., är en gratis mjukvara som också användes för 

jämförelsen.      

 Leica Cyclone 9.1, nyttjades för att kunna göra cylinderinpassningar 

samt visuellt detektera mixed pixels.   

Figur 1. En verksam Leica Nova MS60 



 

 
8 

 

3.1.1 Tillvägagångssätt för utvärdering i Inspect a Surface och Leica 

Captivate simulator 

Leica Geosystems AB har förutom hårdvaran ställt till förfogande med fältmjukvaran 

Leica Captivate med tillhörande applikation, Inspect a Surface, samt mjukvaran 

Leica Captivate simulator.  

 

När en yta utvärderas i Inspect a Surface sker en jämförelse mot en definierad 

referens, specifikt för undersökningen se avsnitt 3.4.1.1. För horisontella ytor kan 

referensytan definieras av en punkt. Då spänns ett plan upp med samma höjd som 

referenspunkten och den skannade ytans avvikelser beräknas från detta plan. Många 

fler punkter kan användas. Då skapas ett TIN av punkterna för att få en referensyta 

som punktmolnet testas mot. För vertikala ytor kan referens definieras av två 

punkter för att testa vertikalitet, eller fler punkter som trianguleras som ovan. 

Tabell 2: Ett urval av tekniska specifikationer för Leica Nova MS60, hämtade från Leica Geosystems (2015b). 

Egenskaper   

Mätosäkerhet vid 

Längdmätning  

Enkel mot prisma 1 mm + 1.5 ppm 

 Enkel reflektorfritt 1 mm + 2 ppm 

Laserpunktstorlek Vid 50 m 8 mm × 20 mm 

Skanning Skanningshastighet  1000 punkter/s upp till 300 m 

 

Tabell 3: Ett urval av tekniska specifikationer för Leica Scan Station C10, hämtade från Leica Geosystems (2011). 

Egenskaper   

Scanning  Skanningsfrekvens 50 000 punkter/s upp till 300 m 

 Brus vid maximal skanningshastighet 2 mm 

 Mätpunktskvalitet 2 mm standardosäkerhet 

Laserpunktstorlek Vid 50 m 4.5 mm (FWHH), 7 (Gauss) 

 

Tabell 1: Ett urval av tekniska specifikationer för totalstation TS15, hämtade från Leica Geosystems (2010). 

Egenskaper   

Mätosäkerhet vid 

Längdmätning  

Enkel mot prisma 1 mm + 1.5 ppm 

 Enkel reflektorfritt 2 mm + 2 ppm 

Laserpunktstorlek Vid 50 m 8 mm × 20 mm 
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Vid utvärdering av cylindriska 

objekt krävs en start- och 

slutpunkt, samt radie för 

referenscylindern, specifikt för 

undersökningen se avsnitt 

3.4.2. För alla förfaranden kan 

referens även bestå av befintliga 

skanningar eller .dxf-filer.  

Avvikelser redovisas visuellt vid 

samtliga jämförelser genom att 

punktmolnet tilldelas en färgskala som representerar olika avvikelseintervall. Typ av 

färgskala, antalet avvikelseintervall och dess gränser kan valfritt ändras. För 

undersökningen användes grundinställningen (default) för samtliga ytor för att vara 

konsekventa, se figur 2 och avsnitt 3.4.1.1. Efter jämförelsen kan enskild punkt från 

punktmolnet väljas och instrumentet kan automatiskt riktas mot den. Punktens 

koordinater och exakta avvikelse redovisas också, se figur 3. Valet att exkludera 

punkter från utvärderingen är möjligt. Till exempel kan exkludering ske om det är 

välkänt att punkterna inte ligger inom området som ska testas och därmed kommer 

ge upphov till stora avvikelser. Problemet kan uppstå om en silo ska testas för sin 

cylindriska form och om omgivande objekt finns med i punktmolnet. Då kommer 

dessa punkter att ha stora avvikelser från referensen, om de inkluderas. Punkterna 

kan då exkluderas genom att ett intervall på lägsta och högsta avvikelse kan 

definieras. Punkter med avvikelser som befinner sig utanför definierat intervall 

redovisas då inte i slutresultatet.  

Utvärderingen kan exporteras som en rapport i html-format. Den ger en 

sammanfattning av utvärderingen, där minimal, maximal och standardavvikelse 

redovisas. Den redovisar också vilken typ av referens som använts och antalet 

punkter som jämförts. 

Eventuella bilder som 

lagrats från jämförelsen 

inkluderas, även ett 

histogram som redovisar 

fördelningen av punkternas 

avvikelser. Slutligen 

redovisas alla punkter i en 

koordinatlista med 

respektive punkts exakta 

avvikelse från referensen 

(Leica, 2015a).  

Figur 2. Skärmdump från Inspect a Surface. 

Figur 3. Skärmdump från Inspect a Surface vid enskilt utvald punkt 

(inom blå markering). 
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Simulatorn för Leica Captivate fungerar precis på samma sätt som Leica Captivate i 

en total- eller multistation med den skillnaden att instrumentet kan simuleras på en 

dator. På en dator med Leica Captivate Simulator och Inspect a Surface installerad 

kan samma utvärderingar göras som i MS60 och ekvivalenta resultat kan erhållas. 

Genom SBG Geo support (K. Persson, personlig kommunikation, 21 april 2017) 

erhölls information om att företaget Technodigit, som är upphovsmännen till 

mjukvaran 3Dreshaper, står bakom metoden som tillämpas i applikationen Inspect a 

Surface. 

3.2 Skanningsobjekt 

På HiGs område finns en 

laborationshall som är väl 

lämpad för olika 

mätningstekniska 

undersökningar. I hallen 

finns möjligheten att 

skanna stora golvytor av 

betong, se figur 4. Golvet 

är slitet och diverse 

sprickor har uppstått. 

Golvet blev därmed ett 

intressant objekt att 

undersöka eftersom det 

är känt att det finns variationer i golvet; det är inte perfekt plant.  

Fria väggytor i labbhallen är mindre förekommande då stora delar av väggarna är 

skymda av olika föremål. Dock finns en vitmålad vägg bestående av MDF-plattor 

(Medium Density Fibreboard) som var lämpad för undersökningen med avseende på 

fria ytor i förhållande till storlek, se figur 5.  

Figur 5. Till höger syns en klocka och till vänster en ventil, de enda störande objekten. 

Figur 4. Utvalda delen av laborationshallens betonggolv. 



 

 
11 

För möjligheten till skanning av vägg i utomhusmiljö 

kunde huset Tor som ligger beläget på 

högskoleområdet nyttjas. Huset har fasader av puts 

och på huset nordliga sida finns även en stor fri yta 

som lämpar sig för ändamålet, se figur 6.  

På samtliga objekt avgjordes storlek på områden 

möjliga för skanning, se tabell 4.  

Eftersom graden av mixed pixels och olika materials reflektionsegenskaper skulle 

undersökas hade de tre objekten i form av cylindrar varierande dimensioner och 

bestod av segment med olika material. De tre cylindrarna tillverkades av HiGs 

verkstad exklusivt för undersökningen. Till grunden av framställningen av de tre 

cylindrarna användes fabriksproducerade ventilationsrör gjorda av förzinkad plåt. På 

originalmaterialet kläddes sedan rören med olika material. De tre ventilationsrören 

varierade på samma sätt med 

avseende på segment för material 

och färg, se figur 7. Segmenten 

omfattade 0,13-0,15 m vardera av 

totala höjden. Höjden var 

densamma för de tre cylindrarna, 

cirka 1,5 m. Enbart radie varierade 

mellan cylindrarna se tabell 4. 

Höjden var dock oväsentlig 

eftersom det inte var någon 

parameter som skulle vara 

föremål för undersökningen eller 

som behövdes för att definiera 

referens. 

Figur 7. Cylindrarna med olika materialsegment 

(nerifrån och upp): renoveringstapet, aluminiumfolie, 

svart tyg, vitt tyg, transparent mjukplast, styv brunpapp 

samt original (förzinkad plåt). 

Tabell 4: Skanningsytor, dess egenskaper samt mått för  

cylindriska objekt. 

Objekt Material Område (m) 

Vägg MDF 7 × 3   

Golv Betong 8 × 10 

Fasad Puts 5 × 7  

Cylinder Radie (m)  

Liten 0.083  

Mellan 0.162  

Stor 0.254  

 

 

Figur 6. Hus Tors putsfasad. 
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3.3 Genomförande 

Frågeformuleringen avser utvärdering av efterbearbetning av punktmoln, därför 

skedde insamling av mät- och skanningsdata i två faser. I första fasen förbereddes 

referensdata, i andra fasen skedde fältmätning och utvärdering mot referensdata i en 

och samma process i Inspect a Surface. Ytterligare en process gjordes senare där 

samma mät- och skanningsdata testades mot samma referensdata, dock i Geo och 

CloudCompare. Därefter jämfördes de slutliga utvärderingsresultaten. Kvaliteten på 

respektive resultat men också tidseffektiviteten analyserades.  

I samtliga mjukvaror har referenspunkter triangulerats till en referensyta innan 

jämförelse har utförts. För enkelhetens skull benämns referensyta triangulerad med 

hjälp av enbart inmätta referenspunkter som “referenspunkter”. Referensyta som 

triangulerats med hjälp av interpolerade punkter benämns som “interpolerade 

punkter”. 

Begreppet ”referenspunkter” 

syftar här till punkter inmätta 

med TS15. ”Interpolerade 

punkter” avser punkter som 

interpolerats med hjälp av de 

inmätta referenspunkterna, samt 

med referenspunkterna 

inkluderade.  

De inmätta punkterna med TS15 

interpolerades i mjukvaran 

Surfer. Olika 

interpolationsmetoder testades, 

bland annat Nearest Neighbor, 

Polynomial Regression, Inverse 

Distance to a Power, innan 

Kriging slutligen valdes. 

Motiveringen var att RMS var i plan 

och höjd lika oavsett vald metod och 

att Kriging gav bäst representation 

av undersökningsytorna. Exempelvis 

representerades väl en känd spricka i 

betonggolvet, se figur 8.   

 

Figur 8. Interpolation av golvets referenspunkter. 

Inom röd markering är ekvidistanser för sprickan. 

Horisontella axeln visar koordinater i y-led, 

vertikal visar koordinater i x-led. 
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3.3.1 Förberedande referensinmätning och skanning med TS15 

En referensyta behövdes för varje skanning, mot vilken skanningsdata kunde testas i 

Inspect a Surface. För att erhålla sådana mättes fasad, vägg och golv in med TS15. 

Kvalitet på orientering och stationens koordinater för TS15 (etablerades i det lokala 

koordinatsystemet) dokumenterades vid varje referensinmätning, se bilaga A. 

3.3.1.1 Vägg 

Anpassat efter förutsättnignarna för att kunna mäta in väggen med en låg 

mätosäkerhet utnyttjades mätreflexer. 3 reflexer var redan befintliga och ytterligare 

9 reflexer fästes på väggen. Antal punkter inmätta med mätreflex var totalt 12 

stycken. Eftersom enbart 12 referenspunkter är en rudimentär omfattning av 

referensdata så användes totalstationens skanningsfunktion. Ytterligare 1868 punkter 

mättes därmed in reflektorlöst.   

De interpolerade punkterna kombinerades med de ursprungliga referenspunkterna 

(tillvägagånssättet förklaras djupgånde i avsnitt 3.3). 432 punkter interpolerades och 

totalt bestod referensen för väggen, av 2312 interpolerade punkter. 

3.3.1.2 Golv 

Golvet inomhus mättes in punktvis med miniprisma, för att uppnå en låg 

mätosäkerhet. 20 punkter mättes i form av ett rutnät på 2 × 2 m, för att få en 

någorlunda regelbunden uppsättning av punkter. Rutnätet kompletterades sedan 

med ett större antal slumpmässiga punkter. Totalt mättes 977 referenspunkter in för 

golvet. Med hjälp av de inmätta punkterna interpolerades sedan ytterligare 6033 

punkter(tillvägagånssättet förklaras djupgånde i avsnitt 3.3). Slutligen bestod golvet 

av totalt 7010 interpolerade punkter. 

3.3.1.3 Fasad 

Vid huset Tor fanns ingen möjlighet till etablering efter kända koordinater utomhus 

med låg mätosäkerhet. Därför skedde etablering mot en referenslinje, vars start och 

slutpunkt utgjordes av väldefinierade naturliga punkter på fasaden, så att en likadan 

etablering kunde ske vid mätning med MS60. Fasaden var också problematisk att 

mäta in med miniprisma och det fanns inte heller någon möjlighet att fästa 

mätreflex..  

Av dessa anledningar blev fasaden inmätt enbart genom reflektorfri mätning. Även 

för fasaden interpolerades 6021 punkter (tillvägagånssättet förklaras djupgånde i 

avsnitt 3.3). Totalt erhölls 9566 interpolerade punkter. 
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3.3.2 Skanning med multistation MS60 och Scan Station C10 

Stationsetablering gjordes efter en tids acklimatisering av instrumentet. För varje 

etablering beaktades kvaliteten innan etablering sattes för instrumentet, se bilaga A. 

Efter varje skanning och utvärdering av erhållen skanningsdata skapades rapporter 

ute i fält, se bilaga B-I. 

3.3.2.1 Vägg 

Etablering av MS60 skedde mot samma etableringspunkter som vid etablering med 

TS15 vid referensinmätning. I fältmjukvaran valdes applikationen Inspect a Surface. 

Inledningsvis definierades en referensyta baserat på tidigare inmätning med TS15. 

Sedan skannades väggen med en punkttäthet på 0,03 × 0,03 m. Direkt efter att 

skanningen var slutförd gjordes en jämförelse mellan erhållet punktmoln och 

referensyta. Både interpolerade punkter och referenspunkter testades i fält.  

3.3.2.2 Golv 

MS60 etablerades med samma metod för skanningen som vid väggen. Dock gjordes 

två skanningar av golvet. Vid första skanningen var instrumentet etablerat utanför 

skanningsområdet. I andra skanningen utfördes skanningen mitt i skanningsområdet 

för att se om några skillnader kunde iakttagas. Vid båda skanningarna valdes en 

punkttäthet på 0,03 × 0,03 m. Erhållna punktmoln jämfördes på plats mot  

referenspunkter och interpolerade punkter. 

3.3.2.3 Fasad 

Etablering av MS60 skedde mot referenslinjen med hjälp av samma utvalda naturliga 

punkter som användes vid etablering av TS15. Skanningen gjordes även för fasaden 

med en punkttäthet på 0,03 × 0,03 m. Precis som vid golv och vägg jämfördes 

erhållet punktmoln direkt ute i fält, mot referenspunkter och interpolerade punkter.  

3.3.2.4 Cylindriska objekt 

De cylindriska objekten skannades in i två skeden. Första skanningen genomfördes 

med MS60 och stationsetableringen var densamma som när skanning av golv skedde. 

Från ett avstånd på cirka 4,5 m skannades de tre cylindrarna in. Genom att 

reflektorlöst mäta in tre punkter på botten och tre punkter på toppen kunde två 

centrumpunkter och medelvärdet av två radier för cylindrarna beräknas; något som 

behövs för att kunna definiera ett referensobjekt i Inspect a Surface, se avsnitt 3.4.2, 

figur 10. Cylindern med 0,162 m radie skannades med en punkttäthet på 0,005 × 

0,005 m och övriga två med en punkttäthet på 0,001 × 0,001 m. Sedan 

utvärderades de direkt i applikationen. 
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Vid det andra skedet användes laserskannern C10. Ingen registrering eller 

georeferering gjordes eftersom kända koordinater inte var av vikt för jämförelsen. 

De tre cylindrarna skannades åter igen på ett avstånd på cirka 4,5 m samt med 

samma punkttäthet på respektive cylinder som i föregående skanning. 

3.4 Databearbetning av skanningar   

3.4.1 Vertikala och horisontella ytor 

Exporterade skanningsdata importerades till simulatorn och de utsedda externa 

mjukvarorna: Geo, CloudCompare och Cyclone. 

3.4.1.1 Inspect a Surface 

För vägg, golv, och fasad har liknande tillvägagångssätt tillämpats. I första hand 

skedde utvärdering direkt ute i fält i applikation Inspect a Surface. För vägg och 

fasad sattes ett intervall upp på ± 0,02 m för punkter som skulle exkluderas. Syftet 

med intervallen var att i möjligaste mån undvika att störande objekt på 

skanningsobjekten försämrade resultaten, se figur 9. Samtidigt sattes intervallen till 

att inte vara för strikta, så att inte relevanta punkter togs bort och gav ett 

missvisande resultat. Applikationens funktion att exportera övergripande 

information om 

utvärderingen användes så att 

en htlm-rapport erhölls. Även 

all jobbdata från MS60 

exporterades. För 

möjligheten att finjustera 

rapporterna skedde även 

utvärderingar av insamlade 

skanningsdata i simulatorn för 

Leica Captivate.  Figur 9. Klocka och ventil syns tydligt i Inspect a Surface 

innan intervallet är satt. 
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3.4.1.2 GEO 

Filformatet för erhållet skanningsdata var sdb-fil, ett format som stöds av Geo. I Geo 

konverterades skanningsdata till mätdata, det vill säga punkter med enskilda punkt-

ID:n och 3D-koordinater, för att lättare hantera insamlade mätvärden. 

Skanningspunkter som låg utanför referensområdet eller på utstående objekt togs 

bort. Med andra ord rensades punkter bort som med säkerhet skulle avvika från 

referensytan. I och med sådana revideringar av punktmolnen stämde de mer överens 

med referensdatat, där sådana punkter också rensats. För väggen hade det till 

exempel blivit skanningspunkter för en klocka, ventil och rörledning; punkter som 

inte representerar väggen och som inte heller fanns med bland referenspunkterna. 

Punktmolnet för fasaden rensades från skanningspunkter som träffat en askkopp 

belägen i det nedre högra hörnet av skanningsområdet.  

För att Geo skulle kunna hantera de vertikala skanningsobjekten var det behövligt att 

byta plats på koordinataxlarna, mjukvaran kunde sedan hantera objektet som ett 

horisontalplan istället. Jämförelser mellan mätpunkter och referenspunkter 

respektive interpolerade punkter var då att betrakta som en jämförelse i höjdled. 

För att kunna göra en utvärdering och jämförelse i höjdled i Geo gjordes 

referenspunkter och interpolerade punkter om till terrängmodeller (TRM).  

3.4.1.3 CloudCompare 

Ytterligare en utvärdering gjordes, där samma skanningsdata testades i 

gratismjukvaran CloudCompare. För att kunna arbeta i CloudCompare behövde 

koordinatfiler från Geo konverteras till .pts-fil. Referenspunkter och interpolerade 

punkter för motsvarande skanningsobjekt konverterades också. I CloudCompare 

användes en jämförelseoperation kallad Cloud/Cloud distance, där avstånd från ett 

punktmoln till en definierad referens beräknas. Cloud/Cloud distance optimerades 

genom att en cloud registration inledningsvis genomfördes; en operation som gör att 

de punkter som befinner sig inom undersökningsområdet är de punkter som 

beräkningarna baseras på. Operationen Cloud/Cloud distance baseras på liknande 

princip som vid jämförelsen i Geo för att kunna detektera avvikelser i höjdled. 

Referenspunkterna användes som referensyta och punktmolnet som 

jämförelseobjekt. Inställningen att särskilja beräkningarna för x-,y-, och z-led valdes 

för att kunna få avvikelserna med sina tecken. Beräkningsmetoden för referensyta 

valdes till 2D ½ Triangulation. Övriga fördefinerande (default) inställningar användes 

utan ändringar. Visuellt valdes ”color scale” för att representera spridningen av 

avvikelser. Avvikelser som fokuserades på var de i z-led.  
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3.4.2 Cylindriska objekt 

Centrumpunkter för start- och slutpunkt och radie 

beräknades genom tre punkter i applikationen COGO 

calculations, som mättes med MS60 i cylindrarnas botten 

(mot renoveringstapet) och tre mot den övre delen (styv 

brunpapp). Med hjälp av dessa beräknades nödvändiga 

start- och slutpunkter och mått, se figur 10. Cylindrarnas 

mest sannolika radier beräknades fram i fält baserat på 

medelvärdet av de två radier som erhölls vid beräkning av 

mätningarna ovan. De beräknade radierna tjänade sedan 

som referensradie.  

Kvaliteten på punktmolnen från MS60 jämfördes 

mot punktmolnen från C10. En okulär besiktning 

gjordes för utvärdering av graden av mixed pixels. 

Respektive instruments förmåga att trovärdigt 

representera skanningsobjektens olika segment 

utvärderades i Cyclone. Utvärderingen skedde 

genom att varje materialsegment delades in i ett eget punktmoln. Därefter passades 

en cylinder in i punktmolnet med operationen fit to cloud. Radie för den inpassade 

cylindern noterades och jämfördes sedan mot respektive referensradie. 7 olika 

material på 3 cylindrar, skannade av två instrument, resulterade i totalt 42 noterade 

radier.  

3.4.3 Signifikanstest 

Ett signifikanstest i form av ett t-test genomfördes på mät- och skanningasdata från 

respektive databearbetning i mjukvarona. Signifikanstest gjordes även för inpassning 

av cylindrar. Signifikanstesten genomfördes för att se om skillnaderna var statistiskt 

signifikanta eller inte (med konfidensnivå 95%). Först beräknades ∆𝑥 enligt 

ekvation (1) där 𝑥1 är medelavvikelsen från Inspect a Surface och 𝑥2 är 

medelavvikelsen från extern mjukvara. 

∆𝑥 = 𝑥1 − 𝑥2 (1) 

𝑢(∆𝑥) beräknades enligt ekvation (2) med hjälp av standardosäkerhet från 

respektive mjukvara. 

𝑢(∆𝑥) = √𝑢(𝑥1)
2 + 𝑢(𝑥2)

2 (2) 

Slutligen erhölls t enligt ekvation (3), där nollhypotesen, det vill säga att repsektive 

mjukvarors medel- och standardavvikelser skiljer sig statistiskt signifikant, ansågs 

vara uppfylld om: 

Figur 10. Illustration över hur tre 

punkter mäts in på övre och nedre 

del (röda) för att beräkna 

centrumpunkter representerande 

start och slut (gröna) samt radie. 
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𝑡 =
∆𝑥

𝑢(∆𝑥)
< 1,96 (3) 

Upfylldes inte kravet så tydde det på en statistiskt signifikant skillnad och den 

alternativa hypotesen ansågs vara uppfylld, det vill säga att mjukvarorna skiljer sig 

statistiskt signifikant.  

Detsamma gjordes för cylindrar där 𝑥1 och 𝑥2 var segmentens radier, från skanning 

med MS60 respektive C10 och standardosäkerheter på inpassningen användes. 
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4 Resultat 

Resultatet redovisas genom att maximala respektive minimala avvikelser och 

standardosäkerheter redogörs för varje jämförelse. Även medelavvikelse redovisas. 

Följaktligen redogörs antalet skanningspunkter som befinner sig inom utvalda 

intervall. På avvikelser som redovisas med tiondels redovisas utan avrundning för att 

undvika att avvikelser på 0 milimeter presenteras. 

En tidsskillnad mellan mjukvarorna observerades men dokumenterades inte i 

systematiskt. Observationerna baserades på den tid det tog att fullborda hela 

processen från mätningar till bearbetning i applikationen Inspect a Surface. Med 

skanning inräknad och utan större förhinder var tidsåtgången för Inspect a Surface 

mellan 10 och 15 minuter. Den återstående tiden som under ett mätuppdrag ägnas 

åt export av skanningsdata, import till dator och extern mjukvara samt bearbetning 

är vad som i undersökningen kan ses som tidsvinning. I undersökningens fall var tid 

ägnad åt extern mjukvara, export och förflyttning till dator inräknad, mellan 30 och 

35 minuter. 

4.1 Vägg 

För avvikelser, se tabell 6. Inga större förändringar sker vid användning av 

interpolerade punkter. Maximal och minimal avvikelse minskar men är fortfarande 

högre än i Geo. Resultatet i Geo förändras inte vid användning av de interpolerade 

punkterna. Avvikelser i CloudCompare minskar, se tabell 6. De största avvikelserna 

i Inspect a Surface är oftast punkter som träffat utstående objekt på väggen eller 

punkter som befinner sig utanför referensområdet, se figur 11. 
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Tabell 6: Maximal, minimal, medel och standardavvikelse för vägg i respektive mjukvara. 

Vägg Inspect a Surface Geo 2016 CloudCompare 

Avvikelser (m) Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Maximal 0,0112 0,0095 0,0038 0,0038 0,0371 0,0131 

Minimal -0,0119 -0,0098 -0,0051 -0,0051 -0,0174 -0,0172

Standardavvikelse 0,0011 0,0009 0,0009 0,0009 0,0099 0,0064 

Medelavvikelse -0,0002 -0,0002 -0,0003 -0,0002 0,0030 0,0012 

Figur 11. Skärmdump från Inspect a Surface. Den orangea linjen utgör gränsen för referensområdet. 

Punkter utanför eller längs gränsen har stor avvikelse. 
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Fördelning av 

avvikelser skiljer 

sig marginellt i 

Inspect a Surface 

och Geo, se figur 

12 och figur 13. 

Majoriteten av 

punkterna 

befinner sig inom 

±0,001 m från 

referens-

punkterna.  

 

Ungefär en 

tredjedel av 

punkterna har 

avvikelser större än ± 0,001 m men ett betydligt färre antal punkter avviker mer än 

±0,002 m. 

 

CloudCompare 

har betydligt färre 

punkter som 

avviker maximalt 

±0,001 m i båda 

riktningar. 

Hälften av alla 

punkter avviker 

mer än ±0,002 

m, se figur 14.   
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Figur 13. Fördelning av avvikelser i Geo. 

 

Figur 12. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 
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Vid jämförelse mot interpolerade punkter är andelen punkter med ±0,001 m 

avvikelse större i Inspect a Surface, se figur 15. Resultatet i Geo är nästan 

oförändrat, se figur 16. CloudCompare har också nästan oförändrat resultat, se figur 

17.  
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Figur 14. Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 

 

 

Figur 15. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 
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Figur 16. Fördelning av avvikelser i Geo. 

 

Figur 17. Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 
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4.2 Golv 

I samtliga mjukvaror är avvikelser från referenspunkterna på milimeter-nivå. 

Resultatet från Inspect a Surface och Geo redovisar lägsta avvikelser. Likaså avviker 

punkterna på milimeter-nivå från interpolerade punkter, en diminutiv förändring 

sker dock i resultatet från Inspect a Surface och Geo. CloudCompare har högst 

avvikelser i båda fall, med undantag för medelavvikelser. Standardavvikelserna i 

Inspect a Surface och Geo befinner sig på tiondels milimeter och likaså 

medelavvikelser, se tabell 7. 

Tabell 7: Maximal, minimal, medel och standardavvikelse för golv i respektive mjukvara. 

 

Vid skanningen som skett med stationsuppställning mitt på golvet ökar avvikelser 

med enstaka milimeter i Inspect a Surface och Geo. En mycket liten förändring sker 

i Inspect a Surface vid användning av interpolerade punkter. Standard- och 

medelavvikelse i Geo och CloudCompare är oförändrade oavsett referens, se tabell 

8.  

 

Vid mittuppställningen är förekommer många negativa avvikelser precis 

runtomkring multistationen, se figur 18. 

  

Golv    Inspect a Surface Geo 2016 CloudCompare 

Avvikelser (m) Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Maximal 0,0011 0,0016 0,0011 0,0016 0,0072 0,0070 

Minimal -0,0016 -0,0020 -0,0016 -0,0017 -0,0051 -0,0050 

Standardavvikelse 0,0003 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 

Medelavvikelse -0,0001 -0,0001 -0,0003 -0,0001 0,0000 0,0000 

Figur 18. Punkter nära etableringen har avvikelser i negativ riktning. Skärmdump från 

Inspect a Surface. 
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Tabell 8: Maximal, minimal, medel och standardavvikelse för golvet med uppställning i mitten i 

respektive mjukvara. 

* För golvet med uppställning i mitten. 

 

Nästan samtliga punkter ligger inom ±0,001 m avstånd från referenspunkterna i 

Inspect a Surface, se figur 19. I Geo avviker över en tiondel av punkterna mellan 

±0,001 m och ±0,002 m, se figur 20. CloudCompare ligger nära resultatet i 

Inspect a Surface, se figur 21. 

 

Några fler punkter jämfört med referenspunkter avviker mer än ±0,001 m från de 

interpolerade 

punkterna i 

Inspect a 

Surface, se figur 

22. I Geo 

avviker nästan 

samtliga punkter 

maximalt 

±0,001 m från 

interpolerade 

punkter, se figur 

23. Fler punkter 

avviker 

maximalt 

±0,001 m även 

i 

CloudCompare, se figur 24. 

”Golvmitt”*   Inspect a Surface Geo 2016 CloudCompare 

Avvikelser (m) Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Maximal 0,0033 0,0026 0,0016 0,0024 0,0024 0,0023 

Minimal -0,0044 -0,0028 -0,0020 -0,0023 -0,0024 -0,0023 

Standardavvikelse 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 

Medelavvikelse -0,0001 -0,0001 -0,0001 -0,0001 0,0000 0,0000 
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Figur 19. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 
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Figur 20. Fördelning av avvikelser i Geo. 

Figur 21 Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 
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Figur 22. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 

 

Figur 23. Fördelning av avvikelser i Geo. 
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Vid skanning för golvet med uppställning i mitten är resultat från Inspect a Surface 
identiskt med Geo; nästan samtliga punkter avviker maximalt ±0,001 m från 
referenspunkterna, se figur 25, figur 26. CloudCompare har ett liknande resultat, se 
figur 27. 
 

Andel punkter per avvikelseintervall förändras inte avsevärt i Geo och 

CloudCompare vid jämförelse mot interpolerade punkter, se figur 29 och 30. 

Inspect a Surfaces resultat förändras mer märkbart, se figur 28. 
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Figur 24. Fördelning av avvikelser i Geo. 

 

Figur 25. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 
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Figur 26. Fördelning av avvikelser i Geo. 

 

Figur 27. Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 
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Figur 28. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 
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Figur 29 Fördelning av avvikelser i Geo. 
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4.3 Fasad 

Inspect a Surface redovisar vid jämförelse mot referenspunkterna mindre maximal 

avvikelse än Geo och CloudCompare, medan minimal avvikelse är större. Minimala 

avvikelsen i Inspect a Surface, som är på centimeter-nivå, är orsakad av punkter som 

befinner sig utanför referensområdet. Övriga avvikelser är på milimeter-nivå i 

samtliga mjukvaror. Standardavvikelsen i samtliga mjukvaror är på mm-nivå. 

Gemensamt för samtliga mjukvaror är att andelen punkter med ±0,001 m avvikelse 

ökar vid jämförelse mot interpolerade punkter, se figur 34, 35, 36. 

Tabell 9: Maximal, minimal, medel och standardavvikelse för fasad i respektive mjukvara. 

 

Både Inspect a Surface och Geo har en majoritet av punkter som avviker mer än 

0,001 m i negativ riktning från referenspunkterna, se figur 31, figur 32. Inspect a 

Surface har dock fler punkter som är inom ±0,001 millimeters avstånd från 

Fasad    Inspect a Surface GEO 2016 CloudCompare 

Avvikelser (m) Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Ref.-

punkter 

Inter-

polerade 

Maximal 0,0027 0,0011 0,0060 0,0053 0,0040 0,0027 

Minimal -0,0187 -0,0086 -0,0050 -0,0050 -0,0056 -0,0068 

Standardavvikelse 0,0009 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006 0,0007 

Medelavvikelse -0,0018 -0,0020 -0,0018 -0,0018 0,0000 0,0000 

1; 0%

595; 1%

61005; 98%

711; 1%

4; 0%

CloudCompare, 
för golvet med uppstäl lning 

i  mitten (Interpolerade)

-2.2 mm, -2 mm

-2 mm, -1 mm

-1 mm, 1 mm

1 mm, 2 mm

2 mm, 2.3 mm

Figur 30. Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 
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referenspunkterna. CloudCompare har överlägset flest punkter inom ±0,001 m 

avstånd, se figur 33.  
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Figur 31. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 

 

 

 

 

Figur 32. Fördelning av avvikelser i Geo. 
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Med de interpolerade punkterna som referens avviker färre punkter i negativ 

riktning. Det är gemensamt för både Inspect a Surface och Geo, se figur 34, figur 

35. I CloudCompare är nästan resultatet oförändrat, se figur 36. 
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Figur 33. Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 
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Figur 34. Fördelning av avvikelser i Inspect a Surface. 
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Figur 35 Fördelning av avvikelser i Geo. 

 

Figur 36 Fördelning av avvikelser i CloudCompare. 
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4.4 Cylindriska objekt  

4.4.1 Visuell kvalitet av punktmoln  

Punktmoln i Cyclone redovisades enligt figur 37, där 

färgerna motsvarar intensiteten. Puntkmoln erhållet 

från såväl MS60 som C10 är i någon grad influerade 

av mixed pixels. Också förvrängningar sker på 

aluminiumsegmenten.Detta framgår tydligast på den 

minsta och största cylindern med radie 0,083 

respektive 0,254 m, se figur 38 och 39. Det är också 

dessa punktmoln som har en punkttäthet på 0,001 × 

0,001 m. Punktmolnen från respektive instrument 

skiljer sig dock beträffande var på cylindrarna som 

mixed pixels uppstått. För MS60 visar sig inte denna 

felkälla över huvud taget på de fem översta 

segmenten, medan C10 har en liten mängd mixed 

pixels över hela cylindern. Punktmolnet från MS60 

har däremot mycket högre grad av mixed pixels på 

de två nedre segmenten, aluminium och 

renoveringstapet (nära golvet), jämfört med C10. 

Puntkmoln från MS60 och C10 är mer 

överensstämmande vid skanning av den 

medelstora 

cylindern, 

med radie 

0,162 

centimeter. 

Det var 

också den 

medelstora 

cylindern 

som 

skannades 

med 

upplösning 

0,005 × 

0,005 m. 

Mixed 

pixels 

Figur 37. Respektive materialsegment 

representerat i Cyclone (vänster) och 

bild av samma cylinder (höger). 

 

Figur 38. Cylinder, radie 0,083 m. Punktmoln från MS60 till vänster, punktmoln 

från C10 till höger. 
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förekommer inte med undantag för punktmolnet från MS60, där aluminium-

segmentet fortfarande är drabbat och tapet-segmentet på nedre delen av 

punktmolnet från C10, se figur 40. 

 

Segmentet med aluminium ger 

störst upphov till felaktigheter i 

punktmolnet vid hög 

upplösning, allra mest i 

multistationens fall. Punkterna 

ger illusionen av att ha 

penetrerat cylindern i 

punktmolnet från MS60. Många 

oönskade punkter hamnar inuti 

och långt bakom cylindern, 

medan i punktmolnet från C10 

och även MS60 saknas punkter 

över en stor del av segmentet, se 

figur 41. Liknande fenomen kan 

också ses på originalmaterialet i 

förzinkad plåt, den översta 

delen av cylindern. Där har 

punkterna penetrerat cylindern i ett litet område, se figur 42. 

Figur 39. Cylinder, radie 0,254 m. Punktmoln från MS60 till vänster, punktmoln från C10 till höger. 

 

Figur 40. Cylinder, radie 0,162 m. Punktmoln från 

MS60 till vänster, punktmoln från C10 till höger. 
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Figur 41. Aluminiumsegmentet på cylinder, radie 0,254 m. Punktmoln från MS60 till vänster, 

punktmoln från C10 till höger. 

 

Figur 42. Vy ovanifrån över punkter som ”penetrerar” plåtsegmentet på cylinder, radie 0,254 m. 

Punktmoln från MS60 till vänster, punktmoln från C10 till höger. 
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4.4.2 Utvärdering av cylinderinpassning på materialsegment   

Vid inpassningen mot cylindern med radie 0,083 m är resultat från MS60 och C10 

nära varandra i de flesta segmenten, som också ligger relativt nära referensvärdet. 

Skanningen från MS60 har stora avvikelser på två av segmenten, plåt och aluminium. 

Aluminiumet i synnerhet avviker nästan 0,02 m, se figur 43. Punktmoln från MS60 

ligger lika nära som C10 eller närmare referens vid segmententen tapet, vitt tyg, 

plast och brunpapp. Figur 43, 44 och 45 kommer redovisas med mätenheten cm. 

Punktmolnen för cylinder med radie 0,162 m visar att plastsegmentet ligger 

närmare referensen i punktmolnet från MS60 jämfört C10. Detta gäller också för 

tapet, vitt tyg. Brunpapp ligger nära referensen för både MS60 och C10. Avvikelser 

förekommer fortfarande på plåten. Avvikelserna ligger på omkring 0.004 m. Det 

svarta segmentet på cylindern avviker i skanningen med både MS60 och C10. 

Punktmoln från C10 avviker i negativ riktning, medan punktmoln från MS60 

avviker ungefär lika mycket i positiv riktning. Aluminiumet är fortsatt problematisk 

för MS60. Förvisso är avvikelsen mindre, under cm. Skanningen från C10 avviker 

också, omkring 0,004 m, se figur 44.  

De flesta avvikelser sker i positiv riktning vid passning på cylindern med radie 0,254 

m. Undantaget är aluminumet och tapet där båda punktmolnen avviker i negativ 

riktning. Punktmolnet från MS60 har ännu en gång störst avvikelse från 

aluminiumsegmentet. Plåt- och tapetsegemntet är väldigt nära sina referenser. Vid 

brunpappen, plast, och vita segmenten avviker C10 mest, se figur 45.  
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Radie (cm) Cylinder, radie 8,3 cm

Leica Nova MS60 Leica Scan Station C10 Referens

Figur 43. Cylinders avvikelser från referens efter inpassning mot respektive punktmoln. Radie 8,3 cm. 
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Figur 44. Cylinders avvikelser från referens efter inpassning mot respektive punktmoln. Radie 16,2 cm. 
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Figur 45. Cylinders avvikelser från referens efter inpassning mot respektive punktmoln. Radie 25,4 cm. 
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4.5 Signifikanstest av skanningar och cylinderinpassning 

på materialsegment    

Resultatet av T-testet för horisontella och vertikala ytor redovisas i tabell 10, och för 

cylindrar tabell 11. För mer ingånde redovisning, se bilaga J. I tabell 10 redovisas 

skanning av golvet för uppställnig i mitten som golvmitt. 

 

 

 

 

 

 

 

Signifikanstest   Inspect a 

Surface och 

Geo 

Inspect a Surface 

och CloudCompare 

Hypotes 𝑯𝟎 𝑯𝟏 𝑯𝟎 𝑯𝟏 

Vägg, referenspunkter 
✓ 

 
✓ 

 
Vägg, interpolerade 

✓ 
 

✓ 
 

Golv, referenspunkter 
✓ 

 
✓ 

 
Golv, interpolerade 

✓  ✓  

Golvmitt, referenspunkter 
✓  ✓  

Golvmitt, interpolerade 
✓  ✓  

Fasad, referenspunkter 
✓  ✓  

Fasad, interpolerade 
✓  ✓  

Tabell 10. Resultatet av signifikanstestet för horisontella och vertikala ytor . 
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Signifikanstest    Radie 8,3 

cm 

Radie 16,2 cm Radie 25,4 cm 

Hypotes 𝑯𝟎 𝑯𝟏 𝑯𝟎 𝑯𝟏 𝑯𝟎 𝑯𝟏 

Plåt 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
Brunpapp 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

Plast 
✓ 

 
✓ 

 

✓ 
 

Vit 
✓  ✓  

✓  

Svart 
✓  ✓  

✓  

Aluminium 
 ✓ ✓  

 ✓ 

Tapet 
✓  ✓  

✓  

Tabell 11. Resultatet av signifikanstest mellan inpassning på punktmoln från 

C10 och MS60.  
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5 Diskussion 

Att kunna spara tid och pengar är ofta en betydande faktor hos de flesta 

uppdragsgivare inom byggsektorn. Valet av helhetslösning; instrument och metod 

för mättekniker har utvidgats sedan mättekniken TLS blivit vida erkänd inom 

geodetisk mätning vilket Reshetyuk (2006) belyser i sina forskningar inom ämnet. 

En tidsvinning har iakttagits, precis som i Bosché & Guenets (2014) undersökning, i 

och med valet av MS60 och utvärdering i Inspect a Surface. Mängden tid som sparats 

in är inte fastställd exakt. Istället gjordes en ungefärlig observation av tiden ute i fält 

för de olika skanningarna som genomfördes. För utvärdering av samma mängd 

skanningsdata i externa mjukvaror tillbringas förvisso mindre tid ute i fält. Å andra 

sidan observerades att processen i sin helhet tog längre tid eftersom metoden kräver 

flera steg. Dessa steg undviks vid användning av applikationen Inspect a Surface. 

Möjligen är det att betrakta som ytterligare en utvidgning av valet för 

helhetslösning; ett adekvat alternativ för ett givande slutresultat. 

På grund av begränsad tillgång till instrumentet MS60 användes simulatorn för 

fältmjukvaran, med Inspect a Surface installerad. Således skedde många av 

bearbetningarna i efterhand, fastän de var ämnade att ske ute i fält. Simulatorn 

fungerar på alla sätt och vis som fältmjukvaran i MS60. Därför kan bearbetningarna 

som sker i simulatorn ändå betraktas som att de skett ute i fält, vilket de också 

betraktades som i den här undersökningen. En av grundtankarna var att använda 

3Dreshaper som en av de externa mjukvarorna. Denna idé förkastades efter insikten 

att Inspect a Surface använder sig av algoritmerna i 3Dreshaper. 

5.1 Inspect a Surface i förhållande till externa mjukvaror 

Applikationen Inspect a Surface anknyter väl till Bosché & Guenets (2014) 

konstaterande att skanningsdata är lämpad för planhetskontroll. Om Inspect a 

Surface ligger väldigt nära sanningen vid jämförelse av skanningsdata mot 

referensdata, finns det anledning att anta att den också kommer utföra en 

sanningsenlig planhetskontroll. Undersökningarna av fasad, vägg och golv som har 

utförts i Inspect a Surface ger underlag för den möjligheten. I viss mån besvarar 

också applikationen behovet att minska mänsklig påverkan, framhävd av Bosché & 

Guenet (2014). Applikationens verktyg är inte helt automatiserade emedan referens 

och jämförelseobjekt identifieras manuellt.  
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En problematisk egenskap med Inspect a Surface yttrade sig ute i fält. Vid 

bearbetning av vägg och fasad visade det sig att punktmolnet på enstaka områden 

sträckte sig utanför referensområdet. Punkter som låg utanför, eller på gränsen till 

referensområdet, gav upphov till stora avvikelser (avsnitt 4.1, figur 11). Att 

exkludera dessa punkter med applikationens funktion var möjligt. Risken var dock 

att punkter som låg innanför referensområdet skulle exkluderas. Detta hade givit ett 

falskt fördelaktigt resultat. Ett mindre strikt intervall sattes därför (avsnitt 3.4.1.1), 

så att avvikande punkter inkluderades. En fördel hade varit om andra möjligheter för 

revidering fanns. Problemet hade kunnat undvikas om det hade gått att rensa 

punkter, dela punktmolnet eller om det kunde väljas att bara en viss del av ett 

punktmoln skulle jämföras.  

Liknande funktioner hade kunnat lösa problemen som uppstod vid utvärdering av 

cylindrarna. Ambitionen var att i Inspect a Surface utvärdera materialsegmenten var 

för sig. Bearbetningen skulle utföras i simulatorn av tidsskäl, dock fanns ej 

möjligheten att utföra en sådan jämförelse. Det berodde på att punktmolnen för 

cylindrarna inte kunde delas upp. Förvisso är inte Inspect a Surface ett program som 

är ämnat att behandla punktmoln generellt, så som Cyclone, utan är snarare en 

specifik fältmjukvara. Utvärderingarna är också ämnade att göras med punktmoln 

befintliga i instrumentet. Av den anledningen så är begränsningarna som ertappats 

förklarliga, även om de har varit ofördelaktiga för undersökningen. En stor fördel 

med Inspect a Surface var den visuellt översiktliga redovisningen av resultatet. En 

överskådlig bild gavs när punktmolnet tilldelades en färgskala, samtidigt som mer 

ingående och detaljerade tolkningar också var möjliga om så önskades. 

CloudCompare hade en likartad redovisning av resultatet. Geo å andra sidan erbjöd 

inte likvärdiga möjligheter för visuell representation av jämförelserna.I de externa 

mjukvarorna var revidering av punktmolnen inte alls ett lika stort problem som i 

Inspect a Surface. Både i Geo och CloudCompare kunde störande objekt på vägg och 

fasad rensas i den bemärkelsen att punkterna kunde raderas helt och hållet. 

CloudCompare visar dock tydligt fler punkter med stora avvikelser i jämförelse med 

övriga mjukvaror i fallet med väggen (avsnitt 4.1, figur 14 och 17). Det går att 

spekulera om varför CloudCompare distinkt skiljer sig från Geo och Inspect a 

Surface. De punkter som genererade stora minimala och maximala avvikelser 

misstänks inte vara representativa och är sannolikt punkter som skulle exkluderas 

om ett intervall kunde sättas. Det är dock inte hela förklaringen eftersom 

fördelningen är motsägelsefull i jämförelse med CloudCompares medelavvikelser. 
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Upprepning av jämförelsen genomfördes, resultatet var tyvärr fortfarande med 

samma märkliga fördelning. Detta kunde inte förklaras och redovisningen av 

fördelning av avvikelser kan i detta fall ses som icke trovärdig eller till och med 

felaktig. Det framgick hur som helst att funktionen att kunna sätta ett intervall i 

Inspect a Surface föreföll vara mycket praktisk, samtidigt som det också var mycket 

praktiskt att kunna rensa punkter manuellt i Geo och CloudCompare. När den ena 

eller andra funktionen saknades i någon av mjukvarorna så gjorde det sig bemärkt i 

resultatet. Punktmolnen har då i de olika mjukvarorna rensats på helt olika sätt. 

Resultaten kan därför tänkas ses som ojämförbara. Ändock kan det ses som relevant 

för undersökningen. Essensen i undersökningen är att jämföra mjukvaror. Det kan 

därför vara intressant att se huruvida resultatet påverkas av respektive mjukvaras 

olika funktioner. En betydelsefull skillnad är att med intervallsfunktionen så 

elimineras risken att en punkt utanför bestämt intervall glöms bort av användaren. 

Mänskliga faktorn hålls med andra ord utanför helt och hållet med denna funktion, 

givetvis bortsett från att användaren definierar ett orimligt intervall eller 

referensområde. 

 

En trend i jämförelserna oavsett mjukvara är att avvikelser större än 1 mm är oftast i 

negativ riktning. Tydligast märks trenden vid utvärdering av fasaden. En möjlig 

orsak är att multistationens laserstråle svept över områden som är dåligt 

representerade i referensdata. Fasaden en mycket skrovlig yta, med många små 

fördjupningar som exempelvis kan tänkas ha missats vid inmätning av 

referenspunkter. En annan anledning är att TS15 mäter reflektorfritt med 1 

millimeter högre osäkerhet än MS60 (avsnitt 3.1, tabell 1 och 2). Det går även att se 

i resultatet att de flesta punkter avviker 0,001 m eller mer från referensmodellen. 

Vid undersökningens början var kunskapen om både Inspect a Surface och 

CloudCompare av begränsad. Inspect a Surface har en annan sorts användarvänlighet 

jämfört med övriga mjukvaror. Någon djupgående handledning behövdes inte från 

företaget Leica och av deras sakkunniga personal. En förståelse kring applikationens 

olika funktioner kunde bildas intuitivt. Det berodde också på att mycket tid ägnades 

åt simulatorn. Det ska dock understrykas att ungefär lika mycket tid ägnades åt att 

förstå sig på samtliga mjukvaror. Geo och CloudCompare kan upplevas som mer 

komplicerat. Kunskap inom Geo har erhållits sedan tidigare dock besitts inga 

gedigna kunsakpar. Det misstänks att full förståelse för CloudCompare inte bildades 

under undersökningens gång och möjligheten finns att de externa mjukvarornas 

funktioner inte utnyttjades till fullo. 
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5.2 Vägg 

Inmätning av referensdata för väggen gick inte att göra med samma metod som för 

golvet vilket hade varit önskvärt. Väggen introducerade en problematik med 

avseende på mätning med miniprisma eftersom väggen sträckte sig så högt som 5,5 

m över golvet. Det fanns ingen skylift till hands för att kunna mäta in väggen med 

miniprisma. De befintliga mätreflexerna och de extra som sattes upp på väggen 

bedömdes vara en tillräcklig komplettering till de reflektorlöst inmätta punkterna. 

Problematik med distraherande objekt (klocka och ventil) på väggen blev som mest 

märkbart i Inspect a Surface som inte möjliggjorde friheten att rensa bort oönskade 

skanningspunkter manuellt. Resultatet influerades av detta, dock inte 

anmärkningsvärt, vilket framgår vid jämförelse av resultatet (avsnitt 4.1.1, tabell 6). 

5.3 Golv 

Referensdata för golv är av lägst mätosäkerhet i jämförelse med referensdata för de 

vertikala ytorna. Orsaken är att den horisontella ytan kunde bli inmätt med 

miniprismia och därmed generera en låg mätosäkerhet.  

Mittuppställningen på golvet ger upphov till aningen sämre resultat i Inspect a 

Surface. Detta beror på de negativa avvikelserna som uppstod omkring hålet i 

punktmolnet, där instrumentet stod (avsnitt 4.2., figur 18). Eftersom resultatet vid 

uppställning utanför skanningsområdet är bättre så misstänks inte infallsvinkeln ha 

varit betydande i undersökningen. I enlighet med Lambrou och Pantazis (2010) är 

infallsvinkeln viktig på långa avstånd och vid skanningen på golvet har det handlat 

om korta avstånd. Ingen tydlig skillnad observerades i den här undersökningen. 

5.4 Fasad 

Fasaden mättes in helt och hållet reflektorlöst. Det kan anses vara mycket 

problematiskt att mäta in referenspunkter med ett instrument som reflektorlös 

mäter med högre mätosäkerhet än MS60. Resultatet kan då ses som mycket 

tvivelaktigt. Det är hur som helst enbart i fasadens fall som det kan antas att denna 

brist gör sig bemärkt. Inmätning av golvet skedde med miniprisma, vilket innebär 

att osäkerheten inte var högre än reflektorlös mätning med MS60. Väggen hade 

enstaka reflexer som användes i väggens referensdata. Det finns inte heller något 

som tydligt talar för att TS15:s mätosäkerhet gjort sig bemärkt i väggens fall på 

samma sätt som vid fasaden. 
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5.5 Cylindriska objekt  

För undersökningens skull hade det varit lämpligt att ha släta cylindrar. Dock var 

valmöjligheten begränsad och ventilationsrören som tillhandahölls är 

fabrikstillverkade i ett spiralmönster. Material som kläddes utanpå rören stack då ut 

i nivå med spiralmönstret, plus enstaka mm. Cylindrarnas egentliga radie kunde 

därför inte användas som referens och alternativet att mäta reflektorfritt var det 

enda som återstod för noggrann mätning av radie. På samma sätt kunde inte heller 

originalmaterialet utvärderas på optimalt sätt. Det kunde förväntas att plåtsegmentet 

skulle avvika negativt från referensen. För cylindern med radie 0,254 m visade det 

sig att inpassningen på plåtsegmentet anmärkningsvärt avviker positivt från 

referensen. Inpassning av cylinder i Cyclone var inte den primära metoden för 

undersökningen. En skillnad mellan de olika segmenten har med denna metod 

erhållits mer indirekt. Tid till andra jämförelse metoder kunde inte avvaras. 

Samtidigt är resultaten överensstämmande med Voegtle et al. (2008), Boehler et.al. 

(2003) och Zámecníkovás et.al. (2014) forskningar om att materialets egenskaper 

kan ha stor inverkan på resultatet. Främst glansliga ytor, i undersökningens fall 

främst aluminiumet och plåten, var problematiska för MS60 men i viss mån också 

för C10. 

En intressant del i resultatet är att det svarta tygsegmentet på cylinder med radie 

0,083 m och 0,254 m ligger närmare referensen än det vita tygsegmentet. 

Resultatet är motsatsen till vad Voegtle et.al. (2008) redovisar. Orsaken kan bero på 

en faktisk skillnad, eftersom bristfälligheter kan ha förekommit när materialen 

kläddes på cylindern. Bortsett från aluminiumsegmentet så är inpassningen på 

punktmolnet från MS60 många gånger lika bra som punktmolnet från C10, ibland 

blir till och med C10 överträffad. Cylinder med radie 0,083 m har flest segment där 

resultat från MS60 och C10 ligger nära varandra; plast, vit, svart och tapet (avsnitt 

4.4.2, figur 43). Mest skiljer sig instrumenten vid skanning av cylinder med radie 

0,254 m (avsnitt 4.4.2, figur 45). Endast tapet och det svarta segmentet ligger nära 

varandra då. Överlag är dock skillnaderna från referens och instrumenten 

sinsemellan, på mm-nivå eller för de flesta segment. Passningarna har med andra ord 

hamnat väldigt nära referensen och ingen distinkt skillnad märks i samband med 

variationen av radie. Fenomenet mixed pixels framkallades med hjälp av att skanna 

in de cylindriska objekten, vilket beskrivs av Reshetyuk (2006) som en beaktansvärd 

felkälla. På segmenten som befinner sig nära golvet uppstod fenomenet i större 

omfattning, eftersom en yta (golvet) var då närmare bakom cylindern (avsnitt 4.4.1, 

figur 38). När laserstrålen delvis träffas golvet så uppstår mixed pixels för MS60 i 

större grad än C10. Vertikala ytor var för långt bort från cylindrarna för att 

laserstrålen delvis skulle träffa en bakomliggande yta. 
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Mixed pixels uppstod i liten grad ändå över hela cylindrarna när de skannades med 

C10. Felkällan minksades avsevärt för båda instrumenten när punkttätheten var 

0,005 × 0,005 m. 

5.6 Signifikanstest 

Många av de stora avvikelserna på samtliga testobjekt kan betraktas som grova fel. 

Eftersom det i den här undersökningen inte finns någon specificerad 

standardosäkerhet gick det inte att applicera någon vetenskaplig metod för att rensa 

grova fel. Inte heller erbjöds den möjligheten i Inspect a Surface. Därför har den 

mer subjektiva rensningen av punkter skett också i externa mjukvaror. 

Signifikanstestet hade förändrats av detta men inga ytor skilde sig signifikant ändå, 

även om de skilde sig rent numeriskt. C10 och MS60 skilde sig inte heller 

signifikant, förutom vid skanning av aluminiumsegmenten på cylinder med radie 

0,083 respektive 0,162 m.  

5.7 Rekommendationer för framtida studier  

Följande rekommendationer kan ges för framtida studier. 

 Bosché & Guenets (2014) föreslagna metod att inkluderar BIM kombinerat 

med TLS. Att göra detsamma i Inspect a Surface, där referens är en CAD-

modell, vore mycket intressant för att undersöka applikationens effektivitet i 

det avseendet. 

 Skanning av horisontell yta från längre avstånd för att se hur infallsvinkeln 

påverkar resultatet.  

 För framtida utvärdering av cylindrar rekommenderas mer noggrann 

referensmodell av cylindrarna.  

 Det är fördelaktigt om de olika materialen som skannas är cylinderns 

originalmaterial, och inte klädda utanpå cylindern. 

 Noggrannare inmätning av vertikala ytor rekommenderas. Exempelvis bör 

även svårinmätta ytor, som vägg och fasad, mätas in med miniprisma med 

hjälp av en skylift. 

 Vid utvärdering av fasaden så är det flest punkter som avviker maximalt 1 

mm i CloudCompares resultat, medan större avvikelser på fler punkter 

förekommer i Inspect a Surface och Geo (avsnitt 4.3.). Mjukvarornas 

prestationer bör här noggrannare utvärderas. 
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6 Slutsats 

Applikationen Inspect a Surface visar sig prestera likvärdig med mjukvaran Geo. Det 
visar sig att nyttjande av applikationen sparar in tid jämfört med traditionell 
bearbetning. Har referensdata en mätosäkerhet i referensdata är användning av 
interpolerade punkter inte av vikt. MS60 kan ersätta C10 beroende på kravet på 
kvaliteten som en uppdragsgivare ställer på skanningsdatat. Om förvrängning och 
mixed pixels vill undvikas bör C10 användas, speciellt om objekt befinner sig bakom 
skanningsobjektet på kort avstånd. Båda instrumenten vid cylinderpassning ligger 
nära referensen för de flesta segmenten och ingen signifikant skillnad observerades. I 
det avseendet är MS60 likvärdig C10. Glansiga ytor är fortsatt problematiska för 
båda instrumenten. 
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Stationsetablering 
av TS15 för 
inmätning av golv

Etablerings-
koordinater 

Kvalitet (σ)

Y-koordinat (m) 323,914 0,001 

X-koordinat (m) 136,944 0,001 
Höjd (m) 21,276 0,000 
Ny orientering (g) 19,285 0,0023 

Stationsetablering 
av TS15 för
kompletterings-
inmätning av golv

Etablerings-
koordinater 

Kvalitet (σ)

Y-koordinat (m) 323,166 0,001 

X-koordinat (m) 136,402 0,001 
Höjd (m) 21,239 0,000 
Ny orientering (g) 22,9994 0,0015 
Stationsetablering 
av TS15 för 
inmätning av vägg 
mot mätreflexer.

Etablerings-
koordinater 

Kvalitet (σ)

Y-koordinat (m) 318,162 0,000 

X-koordinat (m) 142,903 0,000 
Höjd (m) 21,231 0,000 
Ny orientering (g) 82,5164 0,0008 
Stationsetablering 
av TS15 för 
inmätning av vägg 
reflektorlöst.

Etablerings-
koordinater 

Kvalitet (σ)

Y-koordinat (m) 318,439 0,000 

X-koordinat (m) 144,525 0,000 
Höjd (m) 21,271 0,000 
Ny orientering (g) 94,2583 0,0010 

Stationsetablering 
av MS60 för 
skanning av golv.

Etablerings-
koordinater 

3D-kvalitet (m)

Y-koordinat (m) 322,0413 
X-koordinat (m) 142,903 
Höjd (m) 21,2770 
3D (x-, y-, z-led) 0,0010 
Stationsetablering 
av MS60 för 
skanning av 
golvmitt.

Etablerings-
koordinater 

3D-kvalitet (m) 

Y-koordinat (m) 321,4129 
X-koordinat (m) 143,3292 
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Bilaga A 

Instrumentetableringar



Höjd (m) 21,2790 
3D (x-, y-, z-led) 0,0008 

Stationsetablering 
av MS60 för 
skanning av vägg

Etablerings-
koordinater 

3D-kvalitet (m) 

Y-koordinat (m) 319,5099 
X-koordinat (m) 144,8739 
Höjd (m) 21,2810 
3D (x-, y-, z-led) 0,0005 
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Name
Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

INTERPOLERADE
Surface
121
205

Comparison

VAGGSKANNING
18978
scan

Statistics

18725
253
-0.0098 m.
0.0095 m.
0.0009 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

B
Vägg- Interpoleradepunkter
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Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

REFERENSPUNKTER
Surface
85
132

Comparison

VAGGSKANNING
18978
scan

Statistics

16877
2101
-0.0119 m.
0.0112 m.
0.0011 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

Vägg- referenspunkter
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Name
Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

INTERPOLERADE
Surface
188
329

Comparison

GOLVSKANNING
26269
scan

Statistics

26269
0
-0.0020 m.
0.0016 m.
0.0005 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

D
Golv- Interpolerade punkter
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Name
Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

REFERENSPUNKTER
Surface
975
1846

Comparison

GOLVSKANNING
26269
scan

Statistics

26269
0
-0.0016 m.
0.0011 m.
0.0003 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

Golv- Referenspunkter
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Name
Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

INTERPOLERADE
Surface
205
361

Comparison

GOLVMITT
62316
scan

Statistics

62237
79
-0.0028 m.
0.0026 m.
0.0005 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

g F

Golvet med uppställning i mitten interpolerade 

punkter
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Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

REFERENSPUNKTER
Surface
976
1848

Comparison

GOLVMITT
62316
scan

Statistics

61765
551
-0.0044 m.
0.0033 m.
0.0004 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

G
Golvet med uppställning i mitten referenspunkter
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Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

INTERPOLERADE
Surface
459
858

Comparison

37313
scan

Statistics

37274
39
-0.0086 m.
0.0011 m.
0.0008 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

H
Fasad- Interpolerade punkter
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Type
Vertices
Triangles

Name
Point count
Source of points

Calculated point count
Excluded point count
Minimum error
Maximum error
Standard deviation
Minimum chainage
Maximum chainage

Inspect Surfaces Report

Compared objects

Reference

Comparison

REFERENSPUNKTER
Surface
302
554

37313
scan

Statistics

37262
51
-0.0187 m.
0.0027 m.
0.0009 m.
0.0000 m.
0.0000 m.

Charts

Histogram of distance to surface

Difference (m)

I

Fasad- Referenspunkter



5/22/2017 Inspect Surfaces Report

75

Images



5/22/2017 Inspect Surfaces Report

76



Beräkningar för signifikanstesterna (tabell 1, tabell 2. Om t < 1,96 accepterades 
nollhypotesen  och om t > 1,96 accepterades alternativhypotesen och skillnaden var 
signifikant. 

Tabell 1. Signifikanstest för ytor. 

Vägg, referenspunkter Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000078 0,003168

u(Δx) 0,001421 0,009961

t 0,054962 0,317996

Vägg, interpolerade Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000013 0,001434

u(Δx) 0,001273 0,006463

t 0,010209 0,221847

Golv, referenspunkter Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000148 0,000124

u(Δx) 0,000050 0,000558

t 0,295139 0,022216

Golv, interpolerade Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000071 0,000139

u(Δx) 0,000640 0,000686

t 0,110520 0,202763

Golvmitt, 
referenspunkter 

Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000053 0,000124

u(Δx) 0,000566 0,000617

t 0,096470 0,200708

Golvmitt, 
interpolerade 

Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000044 0,000112

u(Δx) 0,000640 0,000686

t 0,068074 0,163156

J

Signifikanstest



Fasad, referenspunkter Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000009 0,001808

u(Δx) 0,001140 0,001082

t 0,007961 1,671598

Fasad, interpolerade Inspect a Surface och Geo Inspect a Surface och 
CloudCompare 

Δx 0,000126 0,001954

u(Δx) 0,001063 0,001063

t 0,118235 1,838507

Tabell 2. Signifikanstest för cylindrar. 

MS60 och C10 
Cylinder, radie 8,3 
cm 

Cylinder, radie 
16,2 cm 

Cylinder, radie 
25,4 cm 

Tapet 

Δx 0,000000 0,001000 0,000000

u(Δx) 0,001220 0,001281 0,000180

t 0,000000 0,780750 0,000000

Aluminium 

Δx 0,017000 0,003500 0,015550

u(Δx) 0,002418 0,004564 0,005315

t 7,029354 0,766923 2,163551

Svart 

Δx 0,000500 0,004500 0,000500

u(Δx) 0,001955 0,003569 0,004104

t 0,255712 1,261019 0,121827

Vit 

Δx 0,000000 0,000500 0,001500

u(Δx) 0,001313 0,001300 0,001350

t 0,000000 0,384650 1,110867

Plast 

Δx 0,000000 0,001500 0,001000

u(Δx) 0,001305 0,001348 0,001395

t 0,000000 1,113037 0,717053

Brunpapp 

Δx 0,000500 0,000000 0,002500

u(Δx) 0,001450 0,001493 0,001419

t 0,344754 0,000000 1,762137

Plåt 

Δx 0,004000 0,0005 0,000100

u(Δx) 0,002248 0,002026 0,002791

t 1,779131 0,246845 0,358273
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