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Förord 
Det här arbetet innebär avslutningen på en intressant tid på Högskolan i 
Gävle. Jag tackar samtliga som varit inblandade och engagerad 
skolpersonal som bistått med tips och hjälp med detta. Ett tack går till 
handledaren Yuriy Reshetyuk och Leica Geosystems som bistått med 
möjligheten att tillhandahålla det instrument som rapporten berör. 
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Sammanfattning 

Behovet av 3-D data är stort i dagens samhälle. Det kan användas till att 
göra terrängmodeller, vid dokumentation av byggnader och anläggningar 
för renovering eller mätning av deformation etc. Laserskanning är ett 
viktigt sätt att samla in den typen av information. Teknisk utveckling har 
bidragit starkt till att förbättra prestanda, bidra till lägre vikt för 
enheterna och sänka kostnaderna för denna typ av utrustning. Leica 
BLK360 är en skanner som lanserades 2016 och är en tydlig representant 
för denna utveckling. Då skannern är ny finns intresse att undersöka dess 
prestanda, vilket görs i detta arbete. Målet med studien var att bedöma 
mätosäkerhet mot signaltavlor bestående av svagt gråtonade skivor på 
vissa givna avstånd, vilket kom att ske i inomhusmiljö. Dessa mätningar 
gjordes med indirekt längdmätning och slutsatser kring resultatens 
giltighet vid direkt längdmätning drogs. En bedömning gjordes också av 
avståndsbrusets storlek vid olika infallsvinklar. Arbetet syftade till att 
uppnå målen genom tester som utfördes i laborationshallen Heimdall på 
Högskolan i Gävle (HIG). Längdmätningsosäkerheter beräknades genom 
RMS-värden och resultatet för mätningar vid parallella plan visar att 
skillnader mot referensavstånd är lägst vid 30 m (drygt 2 mm) och det 
högsta värdet på signalen vid 40 m (drygt 5 mm). Generellt var det 
statistiska underlaget inte tillräckligt stort för att dra slutsatser kring 
skillnaderna i dessa längdmätningar. För motsvarande bedömning vid 
icke-parallella plan visade resultaten 2–3 mm vid 0° för längder på 20–40 
m. Vid större infallsvinklar ökade sedan mätosäkerheten. Från de flesta av 
mätningarna kunde inte statistisk skillnad säkerställas på grund av liten 
mätserie, det kunde främst konstateras skillnad mellan värdet på 40 m 45° 
samt 10 m 0°. En slutsats som drogs är att de osäkerheter som uppmättes 
kunde anses större än om direkt längdmätning hade använts. Vid 
undersökning av avståndsbrusets storlek upptäcktes en förhållandevis 
linjär utveckling vid de olika infallsvinklarna, om bedömning enbart görs 
vid 0–30 m. Vid dessa mätningar kunde statistiska säkerställda skillnader 
konstateras i mycket hög omfattning. Skannern fungerar bra vid skanning 
inomhus, något som kan upplevas som en begränsning är ett 
förhållandevist glest punktmoln på längre avstånd, särskilt vid större 
infallsvinklar.  

Nyckelord: Laserskanning, Leica BLK360, längdmätningsosäkerhet, 
avståndsbrus 
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Abstract 

The need for 3D-data has increased in the modern society. The data is 
used in many applications such as terrain models, documentation of 
buildings and infrastructure and can also be used for restauration or when 
monitoring deformations. Laser ranging is an important source to collect 
this type of information. Technical development has contributed with 
smaller and cheaper units and increased performance. Leica BLK360 was 
released in 2016 and is an example of this technological upraise. Since the 
model is new, it is interesting to investigate its performance. The goal of 
the study was to evaluate the performance of the length measurements by 
performing indirect measurements, as well as to investigate the range 
noise. These tests were performed at targets at different range indoors. 
The study took place at the lab facility at Heimdall at the University of 
Gävle. The method that was used, was to perform indirect measurements 
with targets on a line. The targets were placed with approximately 10 m 
in between. The results of scanned parallel targets were measured, it 
shows uncertainty that is smallest at 30 m (just over 2 mm) and highest at 
40 m (over 5 mm). No statistical differences could be confirmed in this 
data. When non parallel targets was measured, the calculated uncertainty 
differences were 2–3 mm at 20–40 m (0° scanning angle). Low uncertainty 
was measured at 0° scanning angle, at higher angles uncertainties are 
increased. Differences could only be statistically confirmed on 40 m 45° 
and 10 m 0°. A conclusion from the investigation is that the measured 
uncertainties would be larger than if direct measurements was made. The 
results in this study based off indirect measurements, could not be 
compared to results made by direct measurements. The uncertainties 
would however be smaller in this type of study. When investigated the 
range noise it showed close to a linear curve in different scanning angles, 
when studying distance at 0–30 m except the target at 10 m. Statistically 
significant differences could be found for most measurements of range 
noise. The range noise is not specified in the user manual. The scanner 
works well at scanning indoor spaces, the low density point cloud at far 
range could be a limiting factor in some situations. 

Keywords: Laser scanning, Leica BLK360, range uncertainty, range noise 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Behovet av 3D-data är stort i samhället där det kan användas till saker som 
terrängmodeller, volymberäkning, åskådliggörande av framtida byggprojekt, 
dokumentering av brottsplatser, dokumentation och analyser av viktiga föremål, 
dokumentation av byggnader och anläggningar i samband med renoveringar eller 
deformationsanalyser. Den här typen av data kan samlas in på många olika sätt, bl.a. 
genom laserskanning. Marknaden för laserskannrar har utvecklats mycket de senare 
åren. Från stora skannrar med hög vikt i tidigaste generationerna har nu även kom-
pakta och lätta skannrar lanserats, Leica BLK360 är en sådan typ av skanner. 
Lanseringen av Leica BLK360 skedde 2016 och Leica hävdar i sin pressrelease att 
produkten är revolutionerande och de definierar den som tillhörande en ny 
produktkategori på grund av sin lätthet och portabilitet (Leica Geosystems, 2016). 

Då skannern är ny finns intresse för att undersöka dess prestanda. Denna studie 
syftar främst till att utröna osäkerhet i skannerns längdmätning. Generella rutiner 
för att genomföra fälttester finns för de flesta geodetiska instrument och kan göras 
med standarder som antas av organisationen International Organization for 
Standardization (ISO). Denna organisation är global och har ett stort antal nationella 
organisationer som medlemmar. Standardprocedurer för tester av geodetiska 
instrument anges i dokumenten ISO 17123–1 – 17123–8 (Gottwald, 2008). Doku-
menten behandlar dock inte skannrar, vilket gör att testmetoder för dessa inte är 
officiellt fastslagna. En orsak som nämns till att standard saknas för dessa tester är 
att tillräcklig kunskap saknas om alla aspekter av mätningsosäkerheter och fel. I 
beaktande tas att instrumenten drivs av slutna system med hård-och mjukvara där 
förutsägbarheten i funktion och resultat inte kan garanteras (Tsakiri, Pagounis, & 
Arabatzi, 2015). Dock finns förslag på hur tester ska kunna göras enligt Gottwald, 
(2008). Här ges också en överblick av dokumenten och det konstateras att 
laserskannern nu är det enda geodetiska mätinstrument som saknar instruktioner 
för fältkontroll.  
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1.2 Syfte och frågeställningar i studien 

Syftet med denna studie är att utvärdera prestandan i längdmätningen för 
laserskannern Leica BLK360. Eftersom skannern enbart kan monteras på 
kamerastativ sker det genom indirekt mätning. Detta innebär i denna studie att 
signaltavlor ställdes upp på en linje med startpunkt vid ca 2 m avstånd från 
skannern, avstånd mäts till 4 andra signaltavlor placerade med ca 10 m mellanrum.  

I studien ingår följande frågeställningar. 

1. Vilken mätosäkerhet har skannern på olika längder vid indirekt 
längdmätning? 

2. Går det att uttala sig om dess osäkerhet vid direkt längdmätning utifrån 
ovanstående? 

3. Hur påverkar laserskannerns infallsvinkel avståndsbrus? 

1.3 Tidigare studier 

Specifika studier av denna nylanserade skanner är svåra att lyfta fram, generella 
studier av mätosäkerheten i avståndsbestämning vid skanning finns däremot. Bland 
dessa studier med iakttagelser av prestanda inom laserskanningsområdet finns 
studier av Wujanz, Burger, Mettenleiter & Neitzel (2017). Här diskuteras olika 
störningar som kan orsaka försämringar i mätningar generellt, där artikelns tema är 
den stokastiska fördelningen. Denna fördelning utgör den slumpmässiga variationen 
i mätningarna, med variationer som rör sig kring någon form av medelvärde. Dock 
undersöks endast en skanner av fasmätningstyp typ (Z + F Imager 5006 h). En av de 
slutsatser Wujanz et al. (2017) drar är att starka signaler kan öka den stokastiska 
variationen. Detta skulle kunna ha inverkan vid eventuella mätningar t.ex. på 
mycket korta avstånd där laserreturerna är starkare. En av de grundläggande 
skillnaderna mellan t.ex. en totalstation och en skanner beträffande 
förutsättningarna för uppkomst av olika fel, är att skannern ofta arbetar över ett 
stort område där en stor mängd punkter läses av. Då laserstrålarna träffar objekten i 
väldigt varierande storlek på vinklar, finns oftast inte samma kontroll över de 
punkter som läses av (Hodge, 2010). Även olika material förekommer på t.ex. fasader 
och andra mätobjekt. Vid mätningar kan olika typer av signaler användas och dessa 
kan fungera olika bra gällande längdmätningen (Muralikrishnan et al., 2017). 

Tucker (2002) testar längdmätning mellan mätta signaltavlor (Cyrax 2500). Ett 
delmoment är placering av en serie signaltavlor där avståndet mellan den första och 
de efterföljande mäts med ett annat instrument. Sedan görs skanning och beräkning 
av längdfelet, då en jämförelse mellan de mätta avstånden kan göras. Denna studie 
framhålls också av Gordon, Lichti & Stewart (2005). Här görs ett test efter liknande 
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princip, skannern som används (Cyrax 2400) är inte möjlig att montera på stativ med 
traditionella metoder då lämpliga infästningar saknas. Här mäts signaltavlor in 
belägna på en baslinje, där avstånden sinsemellan är kända. Det konstateras att vid 
mätningar där infallsvinkeln är 0° påverkas den skattade längden förhållandevis lite, 
även om positionen för signaltavlans centrum skattas felaktigt. 

Cuartero, Armesto, Rodríguez & Arias (2010) gör en studie vars huvudsakliga syfte är 
att kartlägga positioneringsfel vid skanning. Vid denna undersökning görs en 
skanning i en lokal med 53 cirkulära signaltavlor. Dessa kontrollpunkter mäts sedan 
in med en proliner (ett mätinstrument med låg mätosäkerhet). Punkterna skannas 
sedan in med 3000–4000 punkter per signal, skillnader beräknas mellan 
precisionsinmätningen och de skannade signaltavlorna. Detta resulterar sedan i 
felvektorer i X, Y och Z-led. Dessa kan sedan användas för att beräkna ett 
längdmätningsfel, då detta är den sammanlagda radien för dessa felvektorer. En 
mycket intressant del av analysen är att felen inte är konstanta över skannerns 
mätområde. Rummet har betydelse, enbart linjära data kan inte återge situationen 
(Cuartero et al., 2010). 

Jämförelser av längdmätningsosäkerhet tillsammans med en radiometrisk 
undersökning gör Calders et al. (2017), vilket syftar till terrester undersökning av 
skog och mark. Här användes tre skannrar av modell Rigel VZ-400 med avsikt att 
jämföra resultat med tillverkarens specifikationer. Vid undersökningen monterades 
signaltavlor med olika reflektans på längderna på 1, 2, 10, 20, 30 och 37,5 m. Vissa 
slutsatser som drogs var att skannrarna höll sig inom de specifikationer som angivits 
i samband med att de servats. 

Undersökningar av prestanda på skannrarna Faro Focus 3D, Leica HDS7000 och Leica 
ScanStation P20 görs av Wunderlich, Ohlmann-Lauber, Schäfer & Reidl (2013). Dessa 
undersökningar görs bl.a. genom beräkning av avståndsbrus och 3D-osäkerhet, 
vilket utförs med olika kvalitetsinställningar. De motsvarar låg-, medium- och högsta 
kvalitet. Vid undersökning av avståndsbrus ställs signaltavlorna på olika avstånd 
med 10 m intervaller. Uppställningen består av en större signaltavla med 
dimensionen 0,80 x 0 x 60 m och tre mindre tavlor monterade ovanför denna på 
samma avstånd. De mindre tavlorna har dimensionerna 0,215 x 0,200 m och är 
vinklade i 15°, 30° och 45°. Den större signaltavlan består av 3 områden med olika 
reflektans (vit, grå och svart) medan två områden består av signaltavlans matta vita 
originalyta. Vid skattning av avståndsbruset gav HDS7000 de lägsta resultaten vid 
jämförelse av ofiltrerad data vid högsta kvalitetsinställningarna vid 0° 
skanningsvinkel. Resultaten förändrades kraftigt vid stor skanningsvinkel (45°), där 
Faro Focus 3D var den enda skannern som genomgående klarade av att hålla låga 
värden. 
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2 Teori 

2.1 Längdmätning mot signal med TLS 

För att studera prestandan i längdmätning kan skannern monteras på ett stativ, där 
den lutande längden mot uppställda signaltavlor kan mätas med t.ex. en totalstation. 
Generella slutsatser kan därefter dras baserat på skillnader i dessa mätresultat. 
Dessutom behöver signaltavlan beaktas på det sätt att skillnader i längdmätningen 
kan uppstå beroende på dess utformning. För att dessa mätningar ska kunna 
genomföras behöver skannern kunna placeras så att längden med säkerhet kan 
fastställas till centrum på signalen, t.ex. med totalstation eller annan säker 
mätmetod. Skannern BLK360 har endast fästen för kamerastativ och utan 
specialtillverkad utrustning finns ingen möjlighet att på ett säkert sätt fastställa 
detta. 

2.2 Infallsvinkel och längdmätningar 

Infallsvinkeln är vinkeln mellan laserstrålen och normalen till objektets yta (HMK – 
Terrester laserskanning, 2015). Enligt Figur 1 kommer infallsvinkeln att påverka 
längdmätningen olika mycket beroende på vinkelns storlek (Reshetyuk, 2017). 
Skannerns längdmätning kommer teoretiskt att vara samma oavsett hur roterad 
signaltavlan är, så länge mätningen görs mot skivans rotationscentrum. Då skanning 
görs mot en signaltavla där infallsvinkeln är 0° vertikalt och horisontellt kommer 
längdmätningen endast uppvisa mindre skillnader om mätning från skannern görs 
mot position B istället för mot position A (figur 1). I figur 1 till höger mäts längden 
felaktigt till B istället för till A, det totala längdfelet kommer i det fallet att öka. En 
undersökning av sambanden vid en eventuell felmätning kan uppskattas med 
Pythagoras sats (Gordon et al., 2005).  

 

Figur 1. Infallsvinkelns betydelse. Till vänster är infallsvinkeln 0°, då kommer längdmätningen mot B inte att 
skilja mycket jämfört mot A. Till höger däremot, där infallsvinkeln är 30° kommer skillnaden mellan B och A att 

vara stor. 
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Storleken på det felskattade avståndet vid 0° infallsvinkel visas i tabell 1. Vid 
längdavläsning mot signaltavlor, där infallsvinkeln är 30° (tabell 2) kan det 
konstateras att skillnaderna blir så pass stora att sådana studier kommer att riskerar 
att bli bristfälliga.  

Tabell 1. Skattning av påverkan på mätt längd vid felaktig skattning av signalens mittpunkt (gäller då 
infallsvinkeln är 0°)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Differens vid längdavläsning vid felaktig skattning av signalens mittpunkt och infallsvinkel 30° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Indirekt längdmätning med TLS 

Längder mellan signaltavlor kan mätas med t.ex. en totalstation. En lämplig 
utgångspunkt är att anta en linje med en startpunkt och ett antal signaltavlor med 
uppmätta avstånd från denna. Skanning av området utförs, avstånden mellan den 
första signaltavlan och resterande signaltavlor kan utifrån detta bestämmas. Vid 
mätning av referensavstånd kan t.ex. totalstation användas, men även andra 
precisionsinstrument kan användas som t.ex. Proliner.  Standardosäkerheten för en 
enskild mätning u(x) beräknas enligt ekvation (1). 

𝑢(𝑥) =
( )

∑ (�̅� − 𝑥 )  (1) 

Differenser i längdmätning (m)  
Mätavstånd (m)  

10 20 30 40 

0,01 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,02 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,05 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 
0,10 0,0005 0,0003 0,0002 0,0001 
0,50 0,0125 0,0062 0,0042 0,0031 
1,00 0,0499 0,0250 0,0167 0,0125 

 
Mätavstånd (m) 

 

 1 10 20 30 40 

0,001 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 
0,002 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 
0,005 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 
0,01 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 
0,02 0,0101 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 
0,05 0,0259 0,0251 0,0250 0,0250 0,0250 
0,1 0,0536 0,0504 0,0502 0,0501 0,0501 
0,5 0,3229 0,2591 0,2546 0,2531 0,2523 
1 0,7321 0,5357 0,5183 0,5123 0,5093 
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där  �̅� är mätseriens medeltal, 𝑥  varje enskild mätning och 𝑛 antalet mätningar. 

En serie mätningar kan användas för att öka kvalitén på referensvärdet genom att 
använda medeltalsbildning. Standardosäkerheten för medelvärdet 𝑢(�̅�) beräknas 
enligt ekvation (2). 

𝑢(�̅�) =
( )

√
  (2) 

2.4 Bestämning av avståndsbrus 

Eftersom osäkerheten för modellerade plan kan ses som ett sätt att uppskatta 
avståndsbruset (Boehler & Marbs, 2003), används denna metod. Osäkerheten bygger 
på bästa inpassningen av ett plan i punktmolnet enligt algoritm som finns i Leica 
Cyclone 9.2.1. Programinställningen som används är att använda samtliga punkter i 
molnet för inpassningen, d.v.s. inte sortera bort någon för att den avviker för 
mycket. 

2.5 Analyser med F-test 

F-tester används för att jämföra varianser i olika serier av mätningar. Ett test kan 
analysera olika mätserier mot varandra och avgöra om en signifikant skillnad finns 
mellan dessa.  

Jämförelsen bygger på de jämförda seriernas varians och görs enligt ekvation (3). 

𝑢 (𝑥) =
( )

∑ (�̅� − 𝑥 )             (3) 

där  �̅� är mätseriens medeltal, 𝑥  varje enskild mätning och 𝑛 antalet mätningar. F-
testet görs sedan enligt ekvation (4) 

𝑃 
( )

( )
<  𝐹½ (𝑛 − 1, 𝑚 − 1) = 1 − 𝛼 (4) 

Där 𝑢 (𝑥) är variansen för ett stickprov som består av n observationer och 𝑢 (𝑥) är 
variansen för ett stickprov som består av m observationer. 𝑢 (𝑥) > 𝑢 (𝑥) . Värdet 
för 𝐹½ (𝑛 − 1, 𝑚 − 1) kan läsas från tabeller. 

Vid dessa tester har 5 % signifikans (𝛼) använts och dubbelsidiga tester, d.v.s. 

½α = 0,5 ggr 0,05 = 0,025 = tvåsidiga söknivån i tabell 

Ett antagande kan göras med en nollhypotes och en alternativhypotes (H0 respektive 
H1). Hypotesuppställning och antagande kan göras så att 𝐻 : 𝑢(𝑥) = 𝑢(𝑥)  och 
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𝐻 : 𝑢(𝑥) ≠ 𝑢(𝑥) . En metod att utvärdera t.ex. två mätserier för att se om signi-
fikant skillnad finns är att alltid välja 𝑢(𝑥)  till det större talet så att kvoten alltid 
blir större än ett (Fan, 1997).  

2.6 Analyser med t-test 

𝑡 =
| ̅ |

( )/√
  (5) 

𝑃 {𝑡 <  𝑥½ } = 1 − 𝛼 (6) 

Beräkning av 𝑡 görs enligt ekvation (5) där 𝜇 är ett förväntat värde på variabeln x. 
Signifikanstest görs enligt ekvation (6). I dessa tester har 5 % signifikans (𝛼) använts 
i samband med t-tester vilket motsvarar tabellvärden enligt följande: 

Vid dessa tester har 5 % signifikans (α) använts och dubbelsidiga tester, d.v.s. 

½α = 0,5 ggr 0,05 = 0,025 = tvåsidiga söknivån i tabell 

2.7 Kvalitetskrav vid inmätning av referensavstånd 

Då referensmätningar utförs måste tillräcklig kvalitet uppnås. Generella riktlinjer 
finns för kraven på maximal osäkerhet vid mätning av referensavståndet, vilket är 
1/3 av beräknad osäkerhet för skanningarna (HMK – Terrester laserskanning, 2015). I 
denna rapport avhandlas referensmätningar med osäkerhet kring 0,2 mm. 
Specificerad osäkerhet för skannerns längdmätning är 4 mm vid 10 m. Villkoret 
väntas då uppfyllas med betydande marginal. 

I denna studie kan konstateras att följande viktiga samband råder: 

0,2 << 4/3 mm 

2.8 Beräkning av root mean square (RMS) 

Beräkning sker enligt ekvation (7) 

𝑅𝑀𝑆 =
∑ ( )

  (7) 

där ai representerar ett accepterat värde medan xi representerar det uppmätta 
värdet (Kildea & Deakin, 1999). 

 

2.9 Sammanlagd mätosäkerhet 

Sammanlagd mätosäkerhet kan beräknas enligt ekvation (8) enligt Mårtensson, 
Ågren, & Berg (2016) 
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𝑈 (𝑥) =  ∑ 𝑢 (𝑥 )  (8) 

där 𝑛 är antalet osäkerheter och 𝑢(𝑥 ) är respektive osäkerhet. Detta samband gäller 
enbart i de fall där parametrarnas känslighetsfaktorer är 1 som vid addition och 
subtraktion enligt Mårtensson, Ågren, & Berg (2016). 
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3 Material och metod 

Laserskannern Leica BLK360 undersöktes från en uppställning. Skannern är av puls-
mätande typ förbättrad med Waveform Digitizing technology (Leica Geosystems, 
2016) vilket förbättrar dess prestanda genom att också implementera 
fasmätningsteknik (Leica Geosystems, 2014). Tekniska data för skannern redovisas i 
tabell 3. 

Tabell 3. Tekniska data för Leica BLK360 (Leica Geosystems, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Totalstation Leica TS15 användes för mätning av längder. Leica TS15 har en angiven 
osäkerhet vid längdmätning på 1 mm + 1,5 ppm (Leica Geosystems, 2011). Vid 
längdmätningar användes cirkelprismor från Leica. Uppställningar gjordes med 
Leica stativ och trefötter. Signaltavlorna som användes bestod av metallskivor vilka 
var svagt gråtonade och monterades på adaptrar, bredd och höjd för dessa var 0,297 
x 0,202 m. Gradskivor togs fram för att ställa in signaltavlorna på olika infallsvinklar. 

Våglängd 830 nm (osynlig) 
Minsta skanningsavstånd 0,6 m 
Största skanningsavstånd 60 m vid 78 % reflektionsförmåga 

Längdmätningens standardosäkerhet 4 mm vid 10 m 
7 mm vid 20 m 

Skanningsvinkel horisontal 360° 
Skanningsvinkel vertikal 300° 

Skanningsoptik Vertikalt roterande spegel på en 
horisontalt roterande bas 

Högsta punktupplösning 5 mm vid avståndet 10 m 
Vikt 1 kg 

Dimensioner (Diameter x Width x Height) 100x100x165 mm 
Stråldivergens 0,4 mrad 
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3.1 Uppställningar och mätningar 

 

Figur 2. Principskiss för skanningar gjorda mot signaltavlor. Konfigurationen (1:a från vänster) visar helt 
parallella signaltavlor med vinkel på 0°. Konfigurationerna (2-4 från vänster) visar mätningar som gjordes då 
första signaltavlan var riktad mot skannern. Dessa mätningar gjordes då övriga signaltavlor vinklades i 0°, 30° 

och 45° i förhållande till linjen. 

Fem stativ ställdes upp på linje i labbhallen i hus Heimdall på HIG. Stativet som 
markerade startpunkt ställdes i änden på linjen, resterande fyra ställdes upp längs 
linjen med ett ungefärligt inbördes avstånd på 10 meter. Mätningar av 
referenslängder gjordes från startpunkten mot de fyra övriga stationerna med 
totalstation Leica TS15 mot cirkelprisma. Skannern ställdes sedan upp ca 2 meter 
från startpunkten, något vid sidan av linjen. Fem skanningar gjordes mot 
signaltavlorna på linjen vid respektive infallsvinkel 0°, 30° och 45° (figur 2, 
konfigurationerna 2-4 från vänster). Signaltavlorna vinklades i förhållande till 
referenslinjen, längder visas inte skalenligt i figuren. Ytterligare 3 mätningar gjordes 
då samtliga signaltavlor var riktade så att respektive plan var parallella, då dessa 
mätningar var bättre anpassade för att fastställa längdskillnaden (figur 2, vänster). 
Samtliga skanningar gjordes med högsta möjliga punkttäthet, med specificerad upp-
lösning på 5 mm vid 10 m avstånd. 
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Figur 3. Mätningssituation med skanner i förgrunden och totalstation uppställd för längdmätningar. 
Totalstationen ersattes sedan med en signaltavla. 

Totalstationen som syns framför och till höger om skannern ersattes senare med 
signaltavla som markerade början på linjen (figur 3). 

3.2 Databearbetning 

Referensvärden för längder beräknades mot startpunkten. Från dessa längder 
beräknades medelvärde efter att hypotesprövning gjorts med 5 % signifikans (T-test) 
enligt ekvation (5). Mätningarnas medeltal beräknades sedan tillsammans med 
standardosäkerhet för denna enligt ekvation (2). Skanningarna importerades till 
Leica Cyclone 9.2.1 där ytor modellerades på respektive signaltavla. Vid arbetet lades 
vikt vid att hörnens position placerades så exakt som möjligt. Punkterna i 
signaltavlornas kanter undveks i modelleringen för att undvika felaktiga returer, 
vilket gjordes enligt Stig Göran Mårtensson (personlig kommunikation, 2018-04-26). 
Planets storlek och avslut mot kanterna justerades efter modelleringen för att 
motsvara storleken. För att uppskatta avståndsbruset gjordes en beräkning av 
planets anpassning till punktmolnet. Infallsvinkeln kontrollerades för att kartlägga 
sambandet mellan vinkel och avståndsbrus. Programvarans funktion för beräkning 
av längder användes sedan för att fastställa dessa mellan signaltavlornas centrum.  
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3.2.1 Bestämning av mätosäkerhet genom RMS 

Bestämning av RMS utgick från bestämning av avvikelser från uppmätt 
referensavstånd. Bestämningarna gjordes utifrån de längder som fastställts mellan 
den första signaltavlan i Leica Cyclone 9.2.1 och de övriga signaltavlorna enligt 
ekvation (11). F-test gjordes utifrån dessa värden med 5 % signifikans. 

3.2.2 Bestämning av avståndsbrus 

Avståndsbrus bestämdes med hjälp av Leica Cyclone 9.2.1. Detta skattades genom att 
standardosäkerheten för det modellerade planet bestämdes. Data baserades på vad 
Leica Cyclone 9.2.1 rapporterade som error std deviation. Ett F-test gjordes på 
resultaten från brusmätningen med avsikt att fastställa om bruset vid olika längder 
och vinklar var statistiskt skilda från varandra. F-testet enligt ekvation (8) 
genomfördes efter att variansen beräknats med hjälp av standardosäkerheten. 
Enbart de inledande 5 mätningarna (figur 2, konfiguration 2–4 från vänster) 
användes. 
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4 Resultat 

4.1 Mätningar av längder 

4.1.1 Skattning av mätosäkerhet vid parallella plan 

Mätosäkerheten för parallella plan skattades som RMS. 

Tabell 4. Resultat vid skanning mot uppställningar med parallella plan. Avstånden är skattade mellan linjens 
startpunkt och till respektive signaltavla. 

Skanning Uppskattat avstånd från referenssignalen (m) 
 10 (m) 20 (m) 30 (m) 40 (m) 
1 10,0133 20,0096 30,0062 40,0093 
2 10,0131 20,0098 30,0058 40,0087 

3 10,0135 20,0094 30,0053 40,0092 

 �̅� 10,0133 20,0096 30,0057 40,0091 

 𝒖(𝒍) 0,0002 0,0002 0,0005 0,0003 

 

Resultatet vid skattning av mätosäkerhet på 10–40 meter visade relativt små 
variationer från varandra (tabell 4). Från mätningar med Leica TS15 (tabell A1) 
användes hypotesprövning med t-test och 95 % konfidensintervall.  

 

Figur 4. Mätosäkerhet (RMS) för avvikelserna mellan mätvärden enligt tabell 4 och A1 vid skanning med 
parallella plan i 0° infallsvinkel 

Mätosäkerheten visade minsta avståndsavvikelserna vid ca 30 m, för att kraftigt 
divergera från referensavståndet vid 40 m (figur 4). Vid denna mätning var 
mätosäkerheten som lägst vid 30 m (drygt 2 mm) och var som högst vid 40 m (drygt 
5 mm). Ett F-test som gjordes med 5 % signifikans (tabell C1), klargjorde dock att inga 
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av skillnaderna kunde statistiskt säkerställas mellan avstånden på dessa tre 
mätningar. 

4.1.2 Skattning av mätosäkerhet i längd vid icke parallella plan 

Mätningar gjordes även mot plan som inte var parallella med varandra. 
Mätningsserierna med avstånd beräknade mellan signaltavlorna beskrivs i tabell 5. 
Standardosäkerheten för mätningsserien var förhållandevis jämn på 10-30 m, fast 
något lägre på 40 m vid 0° infallsvinkel. Den ökar dock vid större infallsvinkel. 

Tabell 5. Resultat från skanning mot uppställningar med icke parallella plan. Avstånden är skattade från 
referenssignalen till respektive signaltavla. 

 Skanning Uppskattat avstånd från signaltavlan i början på 
linjen (m) 

  10 20 30 40 

 1 vid 0° 10,0205 20,009 30,0071 40,0062 
 2 vid 0° 10,0193 20,0091 30,0079 40,0066 
 3 vid 0° 10,0203 20,0085 30,0064 40,0066 
 4 vid 0° 10,0184 20,0075 30,0056 40,0057 
 5 vid 0° 10,0184 20,0077 30,0055 40,0071 

 �̅�  10,0193 20,0084 30,0065 40,0064 
 𝒖(𝒍)  0,0010 0,0007 0,0010 0,0005 

 1 vid 30° 10,0126 20,008 30,0041 39,9991 
 2 vid 30° 10,011 20,011 30,0027 39,9959 
 3 vid 30° 10,0127 20,0113 30,0122 40,0016 
 4 vid 30° 10,0131 20,011 30,0091 40,0127 
 5 vid 30° 10,0129 20,0095 30,0084 40,0044 

 �̅�  10,0125 20,0102 30,0073 40,0027 

 𝒖(𝒍)  0,0008 0,0014 0,0039 0,0063 

 1 vid 45° 10,0143 20,0112 30,0118 40,0129 
 2 vid 45° 10,0161 20,0116 30,0126 40,0189 
 3 vid 45° 10,0141 20,0129 30,0069 39,991 
 4 vid 45° 10,0126 20,0102 30,0101 39,9867 
 5 vid 45° 10,0118 20,0083 30,0058 39,9976 

 �̅�  10,01378 20,01084 30,0094 40,00142 
 𝒖(𝒍)  0,0017 0,0017 0,0030 0,0139 
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Figur 5. Mätosäkerhet (RMS) för mätningar vid skanning mot icke parallella plan (uppställningar figur 2, 2-4 
från vänster) 

Enligt figur 5 var mätosäkerheten vid 0° skanningsvinkel förhållandevis konstant på 
2–3 mm, avvikande dock för mätningarna vid 10 m. Vid infallsvinkeln 30° tycks det 
finnas ett linjärt förhållande mellan avstånd och osäkerhet. Vid 45° ses ett icke-
linjärt förhållande mellan mätosäkerhet och avstånd. Ett F-test med 5 % signifikans 
(tabell C1) konstaterade att skillnaderna mellan ett flertal av punkterna inte 
statistiskt säkerställdes. 
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4.2 Avståndsbrus  

Avståndsbruset beräknades genom skattning av standardosäkerhet vid modellering 
av plan. Detta beräknades med data från de inledande 5 mätningarna och gjordes 
med olika infallsvinklar och längder (tabell B1–B5).  

 

 

Figur 6. Standardosäkerhet vid modellering av plan skanning 1/5 

 

Figur 7. Standardosäkerhet vid modellering av plan skanning 2/5 
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Figur 8. Standardosäkerhet vid modellering av plan skanning 3/5 

 

Figur 9. Standardosäkerhet vid modellering av plan skanning 4/5 
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Figur 10. Standardosäkerhet vid modellering av plan skanning 5/5 

 

 

Enligt figur 6-10 ligger skattningarna av avståndsbruset genomgående på en 
konstant nivå vid en infallsvinkel på 0°. Vid en skanningsvinkel på 30° ses ett linjärt 
ökande avståndsbrus. Vid 45° följs i huvudsak trenden från mätningarna på 30°, fast 
med något större variation mellan de olika mätningarna. Osäkerheten planar ut och 
minskar i något fall vid avstånden 30–40 m. Statistiska skillnader mellan 
standardosäkerheter kan ses i hög omfattning vid F-test (tabell C2-C6).  
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Undersökning av osäkerheter i längdmätningen 

5.1.1 Undersökningar vid parallella plan 

Vid mätningarna uppmäts en mätosäkerhet på 2-5 mm. En jämförelse kan göras mot 
andra resultat som bygger på denna mätmetod. Vid en undersökning av Tucker 
(2002) testas skannern Cyrax 2500. Enligt teknisk specifikation är 
standardosäkerheten 4 mm för 1σ nivå (Tucker, 2002). Specifikationerna för 
längdmätningsosäkerheten för denna skanner kan jämföras med motsvarande 
specifikationer för Leica BLK360. En jämförelse kan göras vid längder på ca 20 m då 
längdosäkerheten finns specificerad för detta avstånd (7 mm). För de tester som 
genomförs kring denna längd (~22 m i fallet med Cyrax 2500) kan ses att vid 4 mätta 
längder varierar RMS med 1–3 mm. Här kan konstateras en övervikt av mätningar på 
2 mm. Det kan jämföras mot de strax över 3 mm som instrumentet presterar på 
samma längd i denna test. Att avvikelserna är något större är rimligt då 
specifikationerna beaktas. 

Den stora skillnad i mätosäkerhet mellan 30–40 m som konstateras samtidigt som att 
den lägst skattade mätosäkerheten hittas vid 30 m verkar osannolik. Den spe-
cificerade standardosäkerheten för längdmätningen (Leica Geosystems, 2017) ska 
öka från avståndet 10–20 m vilket gör att längdmätningsosäkerheten bör öka med 
avståndet. På grund av ett litet resultatunderlag kan heller inte några skillnader 
mellan längdmätningsosäkerheten på dessa avstånd statistiskt säkerställas.  

5.1.2 Undersökningar av längdmätningsosäkerhet med olika vinklar där 
signaltavlorna inte varit parallella 

Dessa skanningar görs i en större serie (5 mätningar), än vad som diskuterats i 5.1.1. 
Dessutom utfördes de vid olika vinklar. Vid mätningarna konstateras att 
signaltavlorna varit förhållandevis parallella vid mätningen på 30° vilket gör att 
särskild stor vikt kan läggas till dess längdobservationer. Dessa observationer visar 
på en förhållandevis linjär och något ökande utveckling av 
längdmätningsosäkerheten på 30° (figur 5). Vid granskning av längdavvikelser för 
övriga undersökta infallsvinklar hittas en förhållandevis konstant mätosäkerhet vid 
0° vinkel på signaltavlorna, där mätningarna vid avståndet 10 m avviker och 
mätosäkerheten är påfallande hög. I detta fall hade programvaran dock problem 
med starka signaler från signaltavlan vilket dels gör mätningarna mer osäkra 
(Wujanz et al., 2017).  
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Figur 11. Signal vid 10 m, vinkel mot skanner ca 0°(t.v.) och 30° (t.h.) 

Ett större antal av punkter togs även bort innan modelleringen av planet, på grund 
av filter i programvaran vid starka returer (figur 11). Det konstateras att det endast 
gällde skanningar vid 0°där orsaken till detta var att signaltavlan i efterhand kunnat 
konstateras vara vinklad ca 5° fel vid mätningen på 0°. 

5.1.3 Jämförelse mellan resultaten i längdmätningsosäkerhet 

Då längmätningsosäkerhet jämförs (figur 5) med undersökningarna som gjordes vid 
parallella signalplan (figur 4) kan skillnader hittas. Kring 30 m hittas inte låga 
resultat som tester indikerar enligt avsnitt 4.1.1. Enligt skannerns specifikation kan 
observationerna gjorda i avsnitt 4.1.2 anses rimligt där osäkerheten för 
längdmätningen ökar med avståndet. I jämförelse med Tucker (2002) kan 
förhållandevis konstant RMS skattas vid 0° infallsvinkel och 20–40 m vilket anses 
bra. Konstateras kan att en förhållandevis linjär ökning generellt kan ses från ca 3–6 
mm då avståndet ökar från 10 till 40 m, vilket kan vara rimligt baserat på skannerns 
specifikation. 

5.2 Avståndsbrus 

Uppgifter om avståndsbrusets storlek saknas i produktens manual (Leica 
Geosystems, 2017), varför inte någon jämförelse mot specifikation kan göras. 
Mätningar visade relativt konstant brus vid infallsvinkel på 0° (figur 6–10 och tabell 
B2–B6). Vid infallsvinkel på 30° konstateras en ökning av avståndsbruset på längre 
avstånd. En trolig förklaring är att vid 0° infallsvinkel är längdmätningen för 
punkterna i princip konstanta enligt Gordon et al. (2005). Den höga mätosäkerheten 
vid 10 m kan troligen förklaras av fler punkter och returer som tagits bort vid starka 
returer. Liknande resultat kan konstateras vid 45° skanningsvinkel som vid 30°, fast 
något högre värden. Det är rimligt då en större infallsvinkel bör ge större 
avståndsbrus då teorierna i avsnitt 2.2 gäller. Likheterna mellan avståndsbrus vid 40 
meter och 45° infallsvinkel och 30° på samma längd kan bero på svårigheter att på 
ett likvärdigt sätt modellera de plan på 40 m och 45°. 
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Figur 12. Vid 40 meters håll kan förhållandevis få punkter användas i modellering 

Dessa uppstod då signaltavlornas avgränsningar var svåra att utskilja och därmed 
också dess mittpunkt (figur 12). Olika avståndsbrus kunde skattas till synes 
slumpmässigt beroende på vilka punkter som valdes vid modelleringen.  

Med stöd för att modellerade plan kan ses som ett sätt att skatta avståndsbruset 
(Boehler & Marbs, 2003), gör det att jämförelser kan göras mot andra 
undersökningar. Jämförs resultat för avståndsbrus vid infallsvinkel 0° med data från 
samma undersökning (Boehler & Marbs, 2003) presterar Leica BLK360 bra i 
jämförelse med samtliga skannrar i undersökningen. Dessa har genomgående cirka 2 
mm standardosäkerhet för de bästa modellerna i testet (Leica HDS 2500 och Leica 
HDS 3000). Jämförs resultat istället med Faro Focus 3D, Leica HDS7000 och Leica 
ScanStation P20 med tester gjorda på matt vit yta av Wunderlich et al. (2013) skattas 
avståndsbruset till något högre för Leica BLK360 på alla jämförbara avstånd vid alla 
jämförbara skanningsvinklar (0° och 45°) och jämförbara längder. Dessa resultat är 
väntade då Leica BLK360 är en mycket liten och lätt skanner. 

Då svagheter kan konstateras för mätningarna vid 10 och 40 m (vid 0°), kan det 
finnas skäl att bortse från dessa vid undersökningen.  
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Figur 12. Exempel på avståndsbrus med signaltavlor på 10 och 40 m bortplockade 

Det resultatet kan ses i figur 12. Figuren visar samband som kan ses som rimliga då 
osäkerheten ökar med ökat avstånd. Fortsatta studier av avståndsbrus skulle kunna 
göras mot större signaltavlor för att förbättra mätningens kvalitet. Dessutom skulle 
signaltavlor av olika material och reflektans kunna undersökas, vilket inte under-
söktes i detta arbete. 

5.3 Mätosäkerhet baserad på relativ längdmätning i jämförelse 
direkt längdmätning 

Vid indirekt längdmätning kommer den totala längdmätningsosäkerheten bero av 
de sammanlagda osäkerheterna enligt ekvation (8). Slutsats kan därför dras att 
längdmätningsosäkerhet vid direkt längdmätning skulle bedömas lägre än vid 
indirekt längdmätning. Dessutom är osäkerheter för längdmätningen som 
presenteras i denna rapport inte representativ för de längdosäkerheter som 
specificeras i manual (Leica Geosystems, 2017) eftersom data i denna rapport bygger 
på RMS och inte standardosäkerhet. Samband mellan varians och RMS kan också 
enligt Kildea & Deakin (1999), beskrivas som ekvation (9). 

(RMS)2 = estimate of variance + (estimate of bias)2 (9) 

Betraktas de RMS som denna rapport bygger på, bidrar osäkerheten från båda 
mätningar mellan vilka längden mäts.   
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5.4 Slutsats och framtida studier 

Skannern fungerade generellt bra mot signaltavlorna i inomhusmiljön under detta 
arbete. En begränsning som kan noteras är en låg punkttäthet på längre avstånd 
(figur 11) vilket skapat problem vid modellering av plan på signaltavlorna. De största 
problemen uppstod vid höga infallsvinklar vilket minskade punktupplösningen 
ytterligare. Skanningarna tog ca 5 minuter vid högsta punktupplösning, något mer 
än specifikation. Detta bl.a. beroende på att ett foto togs vid skanning, enligt Mattias 
Bornholm (personlig kommunikation, 2018-04-06). 

Utvärderingen av längdosäkerhet genom RMS-värde påvisar vissa olikheter i 
mätningsserierna och utökade studier skulle kunna göras mer omfattande. 
Mätningar i större serier skulle behöva göras för att statistiskt säkerställa 
mätosäkerheter, dessa skulle kunna ske genom att Leica BLK360 ställs upp längs 
linjen med signaltavlor. Sammantaget påvisas osäkerheter på 2–6 mm för 0-30° om 
tveksamma resultat tas bort. Bedömningen av avståndsbrus visar på generellt låga 
värden. Vissa mätningar mot signaltavlan på 10 m påverkades av för kraftiga 
laserreturer, samtidigt som låg punktupplösning försvårade bra modellering av 
signaltavlan vid 40 m då denna vinklats. Dessa värden skulle kunna jämföras mot 
studier av fler konkurrerande instrument. 
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A1 

Bilaga A. Mätningar med totalstation 

Tabell A1. Längder bestämda med totalstation samt medeltal, efter T-test med 95 % konfidensintervall 

 

 

 

 
 

LL 10 m LL 20 m LL 30 m LL 40 m LL 40 vid 0° (m), 
skanning 1-5 

1 10,0095 20,0063 30,0035 40,0038 40,0045 
2 10,0095 20,0063 30,0036 40,0038 40,0045 
3 10,0095 20,0062 30,0035 40,0038 40,0044 
4 10,0095 20,0062 30,0035 40,0038 40,0044 
5 10,0097 20,0062 30,0036 40,0037 40,0046 
6 10,0097 20,0063 30,0035 40,0039 40,0045 
7 10,0095 20,0063 30,0036 40,0038 40,0045 
8 10,0096 20,0062 30,0038 40,004 40,0045 
9 10,0096 20,0062 30,0037 40,0038 40,0046 
10 10,0096 20,0064 30,0037 40,0038 40,0045 
11 10,0097 20,0065 30,0037 40,0039 40,0045 
12 10,0097 20,0065 30,0037 40,004 40,0045 
13 10,0096 20,0063 30,0038 40,0041 40,0046 
14 10,0098 20,0062 30,0038 40,0039 40,0046 
15 10,0097 20,0062 30,0038 40,0037 40,0046 
16 10,0096 20,0062 30,0039 40,0039 40,0044 
17 10,0097 20,0061 30,0039 40,0039 40,0045 
18 10,0096 20,0061 30,0039 40,0039 40,0046 
19 10,0097 20,0063 30,0038 40,0039 40,0045 
20 10,0096 20,0065 30,0036 40,0041 40,0045 
21 10,0097 20,0064 30,0037 40,0038 40,0047 
22 10,0097 20,0064 30,0036 40,0041 40,0047 
23 10,0096 20,0063 30,0036 40,0038 40,0045 
24  20,0064 30,0039 40,0038  
25  20,0065 30,0037   
 �̅� 10,0096 20,0063 30,0037 40,0039 40,0045 

 𝒖(𝒍) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 𝒖(�̅�) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



 

B1 

Bilaga B. Mätningar med BLK360 

Tabell B1. Avståndsbrus vid skanning mot linjens startpunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanning Signalens vinkel mot linjen 
(°) 

σ (m)  Punkter Infallsvinkel horisontell (°) 

1 0 0,0013 34231 1,9 
2 0 0,0013 32652 1,9 
3 0 0,0013 36149 1,7 
4 0 0,0013 38026 1,8 
5 0 0,0014 37529 1,8 
 

   
  

1 30 0,0014 38344 1,9 
2 30 0,0014 35994 1,7 
3 30 0,0014 37852 1,8 
4 30 0,0014 38587 1,8 
5 30 0,0014 39488 1,9 
 

   
  

1 45 0,0014 39525 1,8 
2 45 0,0014 37224 1,9 
3 45 0,0015 38044 1,8 
4 45 0,0014 38385 1,8 
5 45 0,0014 37154 1,8 
 

   
  

6 0 0,001 24857 41,2 
7 0 0,001 25117 41,2 
8 0 0,0011 16708 41,2 
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Tabell B2. Avståndsbrus vid skanning mot ca 10 m 

 

  

Skanning Signalens vinkel mot linjen 
(°) 

σ (m) Punkter Infallsvinkel horisontell (°) 

1 0 0,0012 456 1,5 
2 0 0,0016 418 1,0 
3 0 0,0013   1,3 
4 0 0,0018 422 1,1 
5 0 0,0017 398 0,8 
  

  
  

1 30 0,001 892 –28,6 
2 30 0,0009 961 –28,3 
3 30 0,001 1125 –28,2 
4 30 0,0009 896 –28,3 
5 30 0,001 1075 –28,2 
  

  
  

1 45 0,001 912 –42,2 
2 45 0,0009 773 –42,5 
3 45 0,001 840 –42,4 
4 45 0,001 801 –42,3 
5 45 0,009 806 –42,2 
  

  
  

6 0 0,0013 1059 5,2 
7 0 0,0012 1120 4,9 
8 0 0,0013 1059 5,2 
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Tabell B3. Avståndsbrus vid skanning mot ca 20 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skanning Signalens vinkel mot linjen 
(°) 

σ (m) Punkter Infallsvinkel horisontell (°) 

1 0 0,0011 265 1,0 
2 0 0,001 278 1,4 
3 0 0,0015 493 1,1 
4 0 0,0011 243 1,3 
5 0 0,0011 306 1,2 
  

  
  

1 30 0,0018 229 –27,5 
2 30 0,0017 284 –27,8 
3 30 0,0016 309 –28,0 
4 30 0,0022 300 –27,8 
5 30 0,0019 318 –27,7 
  

  
  

1 45 0,0023 203 –44,4 
2 45 0,0022 200 –44,4 
3 45 0,0027 207 –44,0 
4 45 0,0026 179 –44,3 
5 45 0,002 187 –44,4 
  

  
  

6 0 0,0011 290 1,3 
7 0 0,0012 278 1,7 
8 0 0,0011 264 1,7 
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Tabell B4. Avståndsbrus vid skanning mot ca 30 m 

  

Skanning Signalens vinkel 
mot linjen (°) 

σ (m) Punkter Infallsvinkel 
horisontell (°) 

1 0 0,0013 132 0,2 
2 0 0,0014 112 0,2 
3 0 0,0014 209 0,0 
4 0 0,001 129 0,4 
5 0 0,0009 148 0,0 
  

  
  

1 30 0,0035 96 –28,8 
2 30 0,0031 115 –28,3 
3 30 0,0037 133 –28,0 
4 30 0,0033 137 –26,6 
5 30 0,0037 131 –28,3 
  

  
  

1 45 0,0047 91 –42,5 
2 45 0,0042 92 –39,9 
3 45 0,0054 92 –44,6 
4 45 0,0043 72 –39,0 
5 45 0,0039 60 –40,2 
  

  
  

6 0 0,0011 90 0,8 
7 0 0,0013 121 0,7 
8 0 0,0015 138 0,8 
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Tabell B5. Avståndsbrus vid skanning mot ca 40 m

Skanning Signalens vinkel 
mot linjen (°) 

σ (m) Punkter Infallsvinkel 
horisontell (°) 

1 0 0,0016 50 –1,4 
2 0 0,0018 44 –0,9 
3 0 0,0016 79 –0,7 
4 0 0,0016 56 –0,5 
5 0 0,0014 64 0,5 
  

  
  

1 30 0,0045 34 –29,7 
2 30 0,0051 42 –31,8 
3 30 0,0041 38 –27,0 
4 30 0,0049 36 –31,1 
5 30 0,0049 47 –30,4 
  

  
  

1 45 0,0048 23 –46,0 
2 45 0,0047 25 –42,8 
3 45 0,0041 28 –46,1 
4 45 0,0043 20 –42,7 
5 45 0,0041 43 –46,3 
  

  
  

6 0 0,0017 44 –0,9 
7 0 0,0013 62 –0,1 
8 0 0,0015 40 –1,5 
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Bilaga C. Hypotestester 

Tabell C1. Resultat av F-test vid kontroll av RMS-värden vid 5 % signifikans 

Signal 
(m)  10   20   30   40   10 20 30 40 

   0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 0° 0° 0° 
10 0°                                 

 30°                                 

 45°                                 
20 0°                                 

 30°                                 

 45°                                 
30 0°                                 

 30°                                 

 45°                                 
40 0°                                 

 30°                                 

 45°                                 
10 0°                                 
20 0°                                 
30 0°                                 
40 0°                                 

 

Tabell C2. F-test vid 5 % signifikans för avståndsbrus vid skanning 1/5. Röd färg avser statistiskt påvisbar 
skillnad. 

Signal 
(m)  10   20   30   40   

  0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 
10 0°                         

 30°                         

 45°                         
20 0°                         

 30°                         

 45°                         
30 0°                         

 30°                         

 45°                         
40 0°                         

 30°                         

 45°                         
 

  



 

C2 

Tabell C3. F-test vid 5 % signifikans för avståndsbrus vid skanning 2/5. Röd färg avser statistiskt påvisbar 
skillnad. 

Signal 
(m)  10   20   30   40   

   0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 
10 0°                         

 30°                         

 45°                         
20 0°                         

 30°                         

 45°                         
30 0°                         

 30°                         

 45°                         
40 0°                         

 30°                         

 45°                         
 

Tabell C4. F-test vid 5 % signifikans för avståndsbrus vid skanning 3/5. Röd färg avser statistiskt påvisbar 
skillnad. 

Signal 
(m)  10   20   30   40   

   0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 
10 0°                         

 30°                         

 45°                         
20 0°                         

 30°                         

 45°                         
30 0°                         

 30°                         

 45°                         
40 0°                         

 30°                         

 45°                         
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Tabell C5. F-test vid 5 % signifikans för avståndsbrus vid skanning 4/5. Röd färg avser statistiskt påvisbar 
skillnad. 

Signal 
(m)  10   20   30   40   

   0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 
10 0°                         

 30°                         

 45°                         
20 0°                         

 30°                         

 45°                         
30 0°                         

 30°                         

 45°                         
40 0°                         

 30°                         

 45°                         
 

 

Tabell C6. F-test vid 5 % signifikans för avståndsbrus vid skanning 5/5. Röd färg avser statistiskt påvisbar 
skillnad. 

Signal 
(m)  10   20   30   40   

   0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 0° 30° 45° 
10 0°                         

 30°                         

 45°                         
20 0°                         

 30°                         

 45°                         
30 0°                         

 30°                         

 45°                         
40 0°                         

 30°                         

 45°                         
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