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Förord 

Efter tre år på Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning, avslutas våra studier på 

Högskolan i Gävle med detta examensarbete på C-nivå. Bakgrunden till arbetet är att 

kontakt togs med Sweco Infrastructure AB i mitten av februari 2012. Tillsammans med 

Magnus Pettersson på Sweco diskuterades olika förslag på inriktning av studien. Även 

vår handledare på Högskolan, Yuriy Reshetyuk, har hjälpt till med utformningen av 

undersökningen.  

 

Rapporten riktar sig till personer som är intresserade och insatta i modellering av data 

från terrester laserskanning, och gärna inriktade på återskapning av industrimiljöer, samt 

personer med ett intresse för automatik i modelleringsprocessen . Studien kan även vara 

intressant för studenter på liknande utbildningar och de som skapar 3D-modeller i sin 

verksamhet. 

 

Vi vill särskilt tacka vår handledare från Högskolan, Yuriy Reshetyuk, samt Magnus 

Pettersson på Sweco. Båda har bidragit med goda idéer och varit till stor hjälp under 

arbetets gång. 
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Sammanfattning 

Det är viktigt att fabriker och andra industrimiljöer är korrekt kartlagda, för att ha kontroll 

över positioner på maskiner och annan utrustning. Tredimensionella modeller ger enkel 

och tydlig information om en anläggnings uppbyggnad. Traditionella metoder som med 

måttband eller med totalstation går både relativt långsamt och det kan vara svårt att uppnå 

den precision som krävs. Terrester laserskanning (TLS) är en allt vanligare metod för att 

skapa 3D-modeller över industrimiljöer och tekniken har utvecklats snabbt de senaste 

åren. Modelleringsprocessen börjar med segmentering, som är en klassificering av alla 

punkter i ett punktmoln. Därefter skapas 3D-modeller, som är en förenklad bild av 

verkligheten, genom olika metoder. Modellering är idag ett mycket tidskrävande arbete 

p.g.a. att mycket manuell tolkning krävs, processen behöver bli mer automatisk för att 

öka effektiviteten. 

  

Syftet med denna studie är att utvärdera programvaror för 3D-modellering baserad på 

data från TLS, med speciell inriktning på automatiska funktioner. Två programvaror har 

utvärderats: EdgeWise Plant 3.0 och AVEVA Laser Modeller med avseende på t.ex. 

kvalitet på modell, vilka objekt som kan modelleras, tidsåtgång och användarvänlighet. 

Även Cyclone 7.3 ingår i studien, som en representant för programvaror mest inriktade på 

manuell modellering. För utvärderingen användes punktmoln från ett stålverk, mestadels 

bestående av rör och rörböjar, men även med andra objekt vanligt förekommande i 

industrier. Utöver dessa skapades egna punktmoln, med olika punkttäthet, av ett antal 

cylinderformade objekt med kända diametermått. 

 

Resultaten visar att programvarorna är relativt olika, men alla fungerar bra till 

modellering av industrimiljöer. De har olika bra och dåliga sidor, och vilken programvara 

som lämpar sig bäst för modellering av industrimiljöer, beror på vilka behov som finns. 

Helt automatisk modellering av rörsystem har stor potential, och minskar tidsåtgången 

avsevärt. Dock måste tekniken utvecklas för att skapa den kvalitet på modellen som oftast 

krävs. Modellering med mer manuell bearbetning tar längre tid, men modellen får lägre 

osäkerhet och användaren har bättre kontroll över att resultatet blir tillfredsställande. 

  



 

 

Abstract 

It is important that plants and other industrial environments are mapped correctly, in 

order to maintain knowledge of the positions of machines and other equipment. Three-

dimensional models provide simple and clear information about a plant's structure. 

Traditional methods, such as measuring tape or a total station are both relatively slow and 

it can be difficult to achieve the required precision. Terrestrial laser scanning (TLS) is an 

increasingly common method for creating 3D models of industrial environments and the 

technology has developed rapidly in recent years. The modeling process begins with 

segmentation, a classification of all points in a point cloud. After that, 3D models are 

created, which generates a simplified view of reality, which can be obtained by using 

various methods. Modeling is today a very time-consuming task due to the large amount 

of manual interpretation is required, In order to increase efficiency, the process needs to 

be more automated. 

  

The purpose of this study is to evaluate software´s for 3D modeling of data based on 

TLS, with special emphasis on automatic features. Two software´s have been evaluated: 

Edge Wise Plant 3.0 and AVEVA Laser Modeller, with respect to e.g. quality of the 

model, which objects can be modeled, time consumption and application handiness. Also 

Cyclone 7.3 is included in the study, as a representative of software mostly focused on 

manual modeling. For the evaluation, point clouds from a steel mill are used, mostly 

consisting of pipes and elbow connections, but also other items commonly used for 

industrial environments. In addition to this, point clouds over a number of cylindrical 

objects with known diameter were created. These scans were done with different point 

densities. 

 

The results show that the software´s is quite different, but they all work well for modeling 

the industrial environments. They have different strengths and weaknesses, and therefore 

the best software suited for modeling of industrial environments is dependent of the 

needs. Fully automatic modeling of piping systems has great potential, and the time 

consumption significantly reduces. There is still a lot of technology development needed 

in order to achieve the required quality of the model. Modeling with more manual 

processing is more time consuming, but in return the model may be more accurate, and 

the user has more control of achieving satisfactory results. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Förändringar i fabrikers utrustningar görs relativt frekvent idag, dels för att förbättra 

arbetsmiljön och säkerheten (Rabbani, 2006), och dels beroende på den korta livslängden 

på maskiner och andra produkter på marknaden (Kawashima, Kanai & Date, 2011). I 

många industrianläggningar är utrustningen inte kartlagd korrekt, vilket kan leda till 

kollisioner mellan befintlig och ny utrustning. Att framställa 3D-modeller över fabriker är 

ett sätt att göra fabrikers uppbyggnadsprocess mer effektiv (Kawashima et al., 2011). 

  

Traditionella metoder för att samla in rumsliga data, till exempel med hjälp av måttband 

eller totalstation, går relativt långsamt (Rabbani, 2006). Det är viktigt att inmätningarna 

görs snabbt, eftersom långa produktionsstopp i industrier bör undvikas (Stephan, Heinz, 

Mettenleiter, Härtl & Fröhlich, 2002). Med måttband är det är svårt att uppnå låg 

osäkerhet på mätningarna då det ofta krävs en osäkerhet på ca 2 mm vid inmätningar i 

industrimiljöer. Dessutom är vissa miljöer inom industri farliga för människor att vistas i, 

t.ex. beroende på gifter eller radioaktivitet (Rabbani, 2006). Totalstation ger en låg 

osäkerhet, men metoden är mycket tidskrävande och punkttätheten blir därmed relativt 

låg, dessutom är det svårt att mäta in cylindriska och böjda objekt som ofta förekommer i 

industrianläggningar. Fotogrammetriska metoder för framställning av 3D-data finns 

också tillgängliga, dessa metoder går ut på att mätningar görs i bilder. Den tekniken ger 

säkra och snabba resultat, men det krävs mycket manuell tolkning och editering (Rabbani, 

2006). 

 

Med terrester laserskanning (TLS) kan 3D-data (punktmoln) samlas in snabbt och med 

låg osäkerhet (Rabbani, 2006; Kawashima et al., 2011). Tekniken har utvecklats mycket 

de senaste åren, mätningarna går allt snabbare och osäkerheten sjunker, samtidigt som 

instrumenten blir billigare och mindre (Rabbani, 2006). Tekniken går ut på att en mängd 

tredimensionella data samlas in genom inmätning av en mängd avstånd och riktningar, då 

bildas ett punktmoln. För mer information om laserskanning, se Vosselman och Maas 

(2010) och Lantmäteriet et al. (2011). 

 

Detta arbete görs till viss del på grund av förfrågan från Sweco Infrastructure AB och 

Trafikverket vilka är mycket intresserade av programvaror med stöd av automatisk 

modellering. Tanken från början var att utvärdera programvaror med helt automatiska 
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funktioner vid modellering av industrimiljöer. Men eftersom endast en programvara med 

denna kapacitet kunde hittas, valde vi att även utvärdera en programvara med avancerad 

semi-automatisk teknik. 

1.2 Segmentering och modellering 

Data från TLS är mycket användbara för att kunna skapa 3D-modeller av objekt, eftersom 

punktmolnen är omfattande, har låg osäkerhet samt hög detaljnivå. En krävande uppgift 

är att utifrån de insamlade data skapa en komplett 3D-modell av objektet (Pu & 

Vosselman, 2009). En 3D-modell kan beskrivas som en förenklad tredimensionell bild av 

verkligheten (Rabbani, 2006). Modelleringsprocessen är den mest tidskrävande och 

kostsamma delen vid bearbetning av TLS-data. De höga kostnaderna och den långa 

tidsåtgången beror till stor del på att processen idag innefattar mycket manuellt arbete. 

Automatisk segmentering och modellering är tekniker som hjälper till att minska den 

manuella bearbetningen (Rabbani, 2006; Kawashima et al., 2011). Modelleringen utförs 

idag ofta med semiautomatiska verktyg, där användaren startar modelleringsprocessen för 

varje enskilt objekt (Rabbani, 2006). 

 

Frågan ställs ofta varför ett punktmoln behöver modelleras, varför kan inte de 

högupplösta 3D-data användas direkt istället för att genomföra en kostsam och 

tidskrävande modellering? Det påstås att ett tätt punktmoln kan fungera lika bra som en 

3D-modell skapad i CAD (Rabbani, 2006). Emellertid, vid inskanning av en industri är 

det praktiskt taget omöjligt att skanna in alla objekt med fullständig täckning, detta leder 

till att punktmolnet inte blir en fullständig modell av verkligheten (Rabbani, 2006; 

Vosselman & Maas, 2010). Det kan dock användas till att visa en övergripande bild av 

industrin, men inte till planering och kontroll av objekt, eftersom detta kräver en 

verklighetsförankrad modell av objektet (Rabbani, 2006; Vosselman & Maas, 2010). En 

modell är dessutom lättare att hantera än ett punktmoln eftersom datamängden är 

betydligt mindre (Rabbani, 2006; Lantmäteriet et al., 2011). 

 

För att skapa modeller utifrån laserdata är segmentering det första steget. Segmentering 

beskrivs som klassificering och gruppering av alla punktmätningar i ett punktmoln, så att 

punkter som hör till samma yta eller objekt grupperas (Biosca & Lerma, 2007; 

Vosselman & Maas, 2010). Det finns ett stort antal olika segmenteringsmetoder, de olika 

metoderna skiljer sig huvudsakligen åt i algoritmerna som leder till grupperingsbeslut 

(Rabbani, 2006). Olika metoder för segmentering beskrivs i avsnittet 1.4 om tidigare 

studier.  
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Reshetyuk (2006) beskriver att modellering generellt kan delas upp i två olika tekniker. 

Med den första tekniken inpassas geometriska objekt i ett punktmoln, som plan, cylindrar 

och sfärer. Denna metod används med fördel i miljöer med objekt som har regelbundna 

geometriska former, t.ex. industrianläggningar. En av fördelarna med denna metod är att 

datamängden minskar kraftigt. Den andra metoden kallas ”meshing”, vilket innebär att ett 

triangulärt nät skapas utefter en oregelbunden yta. Utifrån hur komplex ytan är kan 

triangeltätheten styras. Denna metod är bra att använda på objekt/ytor med oregelbundna 

former, t.ex. historiska monument. Industrianläggningar består till stor del av regelbundna 

geometriska objekt, därför är inpassning av objekt i den miljön den absolut mest 

förekommande metoden. Två av de viktigaste geometriska objekten i industrimiljö är 

plan och cylindrar, utöver dessa är också sfärer och koner vanligt förekommande 

(Rabbani, 2006). 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera modelleringsprogram med stöd för 

automatisk modellering för att få en uppfattning om deras prestanda samt hur långt 

utvecklingen gått inom området. Utifrån punktmoln från TLS i industrimiljö har modeller 

skapats med hjälp av automatisk modellering. Två modelleringsprogram – EdgeWise 

Plant och AVEVA Laser Modeller, har utvärderats med avseende på: 

 Osäkerhet, dvs. hur modellerna stämmer överrens med verkligheten. 

 Hur stor andel objekt som kan modelleras korrekt. 

 Hur olika parametrar påverkar modelleringen, t.ex. punkttäthet. 

 Användarvänlighet och tidsåtgång. 

Även modelleringsprogrammet Cyclone användes i studien för att kunna användas som 

referens mot de andra programvarorna. I Cyclone utfördes modellering till största del 

manuellt, men även vissa semi-automatiska funktioner har använts. 

 

Utvärdering av programvarorna kan leda till förståelse om hur bra automatisk 

modellering fungerar i förhållande till manuell modellering, samt hur stor tidsbesparingen 

är mellan automatisk och manuell modellering. Kunskap kan också fås om vilka 

begränsningar som finns i programvarorna och hur olika parametrar påverkar resultatet, 

samt hur stor del av objekten i ett punktmoln de olika programvarorna klarar av att 

modellera. Ett möjligt resultat är också att de olika programmens prestanda kan jämföras i 

förhållande till varandra.   
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1.4 Tidigare studier 

Nedan presenteras ett antal olika studier som kan relateras till detta arbete. Först 

presenteras metoder för segmentering. Därefter sammanfattas ett examensarbete från 

Uppsala universitet, i den studien utvärderas programvaror för 3D-modellering av 

byggnader. Utöver detta presenteras resultat från tre studier med inriktning mot metoder 

för automatisk modellering av objekt som kan kopplas till industrimiljöer. Ingen tidigare 

studie har hittats med syftet att utvärdera programvaror för 3D-modellering av 

industrimiljöer. 

 

Woo, Kang, Wang och Lee (2001) presenterar en segmenteringsmetod baserad på en 

”octree-based 3D-grid splitting process”. Denna process delar upp punktmolnet i små, 

kubiska områden, och ett normalvärde beräknas för punkterna i dessa områden. Sedan 

används regionutbredning för gruppera kuber med liknande geometri. Metoden testades 

på två olika punktmoln bestående av en mobiltelefon och ett testblock, båda objektet 

segmenterades med goda resultat. Rabbani, Heuvelb och Vosselman (2006) utförde 

segmentering i industrimiljö. Metoden var indelad i två steg – först uppskattades 

normalvärden och residualer för alla punkter utifrån inpassade plan, slutligen 

genomfördes en regionutbredning där punkter som hörde till jämna ytområden 

grupperades. Pu och Vosselman (2009) beskriver en segmenteringsmetod där 

kategoriseringen av olika objekt på byggnader bestämdes efter vilken färg de har. 

Färgerna kan fås fram med en kamera som kompletterande utrustning som fotograferar 

från samma position som skannern. 

 

Kvist och Persson (2010) utvärderar programvaror för modellering av byggnader med 

data från TLS. I studien har en kyrka skannats och sedan modellerats med hjälp av sju 

olika modelleringsprogram. Bl.a. testades EdgeWise, som är inriktat på att modellera 

byggnader och andra objekt med plana och vinkelräta ytor. Programmet extraherar plana 

ytor helt automatiskt och är en föregångare till EdgeWise Plant som ingår i denna studie. 

Även Cyclone (version 7.0) utvärderades av Kvist och Persson (2010), och är ytterligare 

en gemensam programvara för studierna. Resultaten visar att de helautomatiska 

funktionerna i EdgeWise har stor potential och de kan hjälpa till mycket för att 

effektivisera modelleringsprocessen. Men vissa förbättringar kan göras i programvaran, 

t.ex. kan endast plana ytor extraheras. Slutsatsen drogs att ju noggrannare modell som 

behövs, desto längre tid tar modelleringsprocessen. 
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Johnson, Hoffman, Osborn och Hebert (1997) skapade 3D-modeller över en robots 

arbetsyta med hjälp av laserskanningsdata. Metoden går ut på att först skapa CAD-

modeller över de komplexa objekt som finns i skanningsområdet, till exempel kranar och 

röranslutningar. Efter att manuellt ha valt ut intressanta områden för varje modell kan 

CAD-modellerna passas in i punktmolnet. Därefter avgör användaren om inpassningen är 

tillräckligt bra för att utgöra en del av områdets 3D-modell. 

 

Luo och Wang (2008) riktar in sig på modellering av kulturarv, de introducerar en ny 

algoritm som automatiskt extraherar pelare ur terrestra punktmoln. Syftet med algoritmen 

är att kunna modellera pelare i antika kinesiska byggnader i snabb takt. Metoden går ut på 

att punktmolnet delas upp i skikt genom att klippa det i bestämda intervall längs ett 

horisontalplan. Därefter anpassas cirklar till punkterna i varje skikt, och samtliga cirklar 

som upptäcks matchas mellan samtliga skikt för att avgöra om cirkeln föreställer en 

pelare. Därefter modelleras pelarna med hjälp av information om cirklarnas positioner 

och radier. Algoritmen ger ett mycket tillfredsställande resultat både med tanke på 

tidsåtgång och datamängd. Metoden skulle vara lämplig till automatisk modellering av 

rör i industrier, men det finns en uppenbar brist, att den bara kan extrahera kolumnlika 

objekt som i princip är helt vertikala. 

 

Kawashima et al. (2011) presenterar en algoritm som automatiskt kan segmentera och 

modellera rörsystem, de inriktar sig på rör eftersom dessa utgör den största delen av det 

som modelleras i industrianläggningar. Till skillnad från Luo och Wang (2008) kan 

algoritmen modellera kolumnlika objekt i alla riktningar, dessutom kan de kopplas ihop 

med varandra. Algoritmen består av två steg. I det första steget extraheras alla punkter på 

raka rördelar, deras positioner och radier registreras, dessutom beräknas positioner på 

rörens ändar där kopplingar sammanför rören. I det andra steget kopplas de raka 

rördelarna ihop med hjälp av rörändarnas positioner. För att förenkla processen utförs 

visst manuellt arbete för att grovt rensa ut objekt ur punktmolnet som inte är rör, till 

exempel balkar och behållare. Resultatet av studien visar att algoritmen kan skapa en 

modell av ett rörsystem automatiskt från punktmoln från laserskanning. Vissa brister 

finns dock i algoritmen, bland annat uteblir vissa kopplingar mellan rören beroende på att 

delar av rören skyms och därmed tolkas som separata rör. Förbättringar kan också göras 

vid processen där rören extraheras från resterande objekt i punktmolnet, i det problemet 

skulle hjälp kunna fås från Luo och Wang (2008).  
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2 Material och metod 

2.1 Data 

Underlaget för utvärderingen och jämförelsen av programvaror var laserdata från ett 

stålverk i Smedjebacken och även egeninsamlade laserdata. Data från stålverket var 

insamlade med en fasmätande skanner av märket Zoller + Fröhlich (Z+F) och erhölls från 

Sweco Infrastructure AB. De innefattar sex uppställningar, var och en bestående av ca 11 

miljoner punkter. Punktmolnen täcker inte hela industrianläggningen, utan endast en 

utvald del för att undgå stora datamängder. Området utgörs till största del av rör av olika 

storlekar, men även av t.ex. rörkopplingar av olika slag, behållare samt rattar. 

Punktmolnen som tillhandahölls var registrerade och georefererade från start. 

 

För att få kontroll över data som användes i programvarorna genomfördes åtta laser-

skanningar från samma stationsuppställning över ett antal uppställda cylinderformade 

objekt, som kan likställas med rör. Detta gjordes för att kunna veta den verkliga 

diametern på rören och jämföra denna med måtten på modellerna som skapas i 

programmen. Skanningarna genomfördes även med olika punkttätheter för att kunna se 

hur detta påverkade resultatet av modelleringen. Eftersom mätningarna bara gjordes från 

en stationsuppställning är bara en sida av rören synliga från skannerns position, upp till 

50 % av rörets yta hade därför möjlighet att registreras. Skanningen genomfördes i 

inomhusmiljö med skannern Leica Scanstation C10, från ett avstånd på cirka 4 meter. 

Skanningarna gjordes på nio rör med varierande diameter (se tabell 1), som uppmättes 

med skjutmått eller måttband. Rören bestod av olika material, de flesta hade en matt 

metallyta, men även blank metall, plast och tyg förekom. Uppställningen av rören visas i 

figur 1, det bör också nämnas att de cylindrar som mättes in hade skiftande höjd. 

Inmätningarna utfördes med olika punkttäthet, mellan 1 och 100 mm på objektets yta (se 

tabell 2).  

 

Tabell 1. Diametrar på nio rör som skannades in och användes som underlag till utvärdering av programvarorna. 

Rör nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diameter 

(mm) 
8,1 20,7 27,1 35 50 65,5 84,9 160 322 
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Figur 1. Inskannade cylinderformade objekt. 

 

Tabell 2. Olika punkttätheter som användes vid skanning av rören. 

Skanning 

nr. 

1 2 3 4 5 6 7 

Punkttäthet 

(mm) 

100 50 25 10 5 2 1 

 

Utöver dessa skanningar gjordes också en skanning av objekt med cylinderliknande 

former, som felaktigt skulle kunna identifieras som rör i ett helautomatiskt 

modelleringsprogram: en hink, en hammare, en bräda med måtten 3,5 * 3,5 cm, en pärm 

med ryggen riktad mot skannern samt en rörböj (se figur 2). Denna skanning hade en 

upplösning på 5 mm på objektets yta. Skanningen användes enbart i programvaran 

EdgeWise Plant eftersom det är det enda program i denna studie som automatiskt 

segmenterar rör. 

 

Figur 2. Inskannade objekt som felaktigt kan tolkas som rör i ett automatiskt modelleringsprogram. 
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2.2 Programvaror och databearbetning 

2.2.1  Cyclone 7.3 

Leica Geosystems är ett välkänt företag som utvecklar produkter för att samla in, 

analysera och presentera rumsliga data. Leica tillhandahåller en rad olika programvaror 

för bearbetning av TLS-data, ett av dessa program heter Cyclone. I vår studie har vi 

arbetat i Cyclone 7.3, den senaste versionen av programvaran (Leica, 2012). 

 

Inlärning av programvaran skedde i en tidigare kurs om laserskanning, därför krävdes 

ingen nämnvärd träning innan bearbetning av de tillhandahållna punktmolnen startade. 

Vid bearbetning av punktmolnen från stålverket modellerades endast ca en tredjedel av 

punktmolnen, p.g.a. att tidsåtgången var ganska stor. Eftersom punktmolnen redan var 

registrerade kunde modelleringsprocessen starta direkt. De geometriska former som 

modellerades var mestadels rör och anslutningar mellan rör. De anslutningar som främst 

förekom var böjar, men även koniska anslutningar. Modellering av rör utfördes genom 

segmentering av ett rörs punkter och därefter skapades en rörmodell av de punkter som 

valts ut. I de fall röret var svårt att urskilja gjordes segmenteringen manuellt, då skapades 

en kopia av punktmolnet där alla punkter som röret inte bestod av raderades, därefter 

kunde en cylinder anpassas till resterande punkter. Vissa rör modellerades med semi-

automatisk segmentering – regionutbredning och ”Pipe Run”.  Vid regionutbredning 

valdes en eller flera punkter på ett rör ut, sedan startades en algoritm för segmentering av 

resterande punkter på röret, som markerades med vitt (se figur 3). Parametrar för ytans 

djup (tjocklek) samt maximalt avstånd mellan punkter kunde ändras för att justera vilka 

punkter som segmenterades. När rörets punkter segmenterats korrekt kunde röret 

modelleras. Vid ”Pipe Run” markerades punkter på både rör och tillhörande rörböjar 

samtidigt, sedan skapades en modell utefter detta urval.  

 

 

Figur 3. Segmentering och modellering i tre steg i Cyclone 7.3. a) Bild från punktmolnet där rör syns tydligt.  
b) Rör har segmenterats i bilden. c) Rör modelleras utifrån segmenteringen. 
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För att skapa anslutningar mellan rör användes oftast s.k. ”elbow connectors”, i 

fortsättningen kallade rörböjar, men också koniska anslutningar förekom. Dessa skapades 

genom markering av de två berörda rören och sedan genom val av passande 

anslutningsform. För rörböjar reglerades böjens radie för att matcha punktmolnet. 

 

De egenskannade data importerades i Cyclone och där modellerades de åtta olika 

skanningarna separat. Modelleringen av rören genomfördes med hjälp av verktyget ”Pipe 

Run”, som beskrivs ovan. De modellerade rörens diameter mättes därefter i programmet 

för att kunna jämföras med de verkliga.     

 

2.2.2 EdgeWise Plant 3.0 

Det amerikanska företaget Clear Edge 3D skapades år 2006 och är inriktade på 

automatisk modellering av TLS-punktmoln. År 2009 lanserade de sin första programvara 

– EdgeWise, vilken var riktad mot modellering av byggnader och terrängmodeller. År 

2011 släpptes EdgeWise Plant för att kunna bidra vid modellering i industrimiljöer 

(ClearEdge 3D, 2012a). Den senaste versionen av programvaran, EdgeWise Plant 3.0, 

kan hantera stora punktmoln som kan bestå av upp till 1000 olika skanningar. 

Programmet använder sig av en algoritm som ska klara av att automatiskt modellera upp 

till 90 % av alla inskannade rör (ClearEdge 3D, 2012b). Algoritmen använder sig av 

minsta kvadratmetods-regression och en rad av egenutvecklade algoritmer för att 

identifiera rörets radie. Utifrån radien bestäms sedan en mittlinje och röret modelleras 

runt centrumlinjen (J. Starrs, personlig kommunikation, 7 maj 2012). Data från 

programmet kan exporteras vidare till AutoCAD, MicroStation eller Cyclone för vidare 

bearbetning (ClearEdge 3D, 2012b). EdgeWise Plant kan endast läsa ett begränsat antal 

filformat: .fls, .ptx, .ptg, .zfs, .rsp, och .rxp. Detta kan medföra att konvertering av inmätta 

data är nödvändig innan bearbetning i programmet sker. När flera sammanhängande 

punktmoln ska importeras i programmet krävs att dessa är registrerade mot varandra. 

 

Inlärning av programvaran skedde under två webbaserade möten där samtliga funktioner 

demonstrerades, varje möte var ca en timme långt. Denna träning gav en bra inblick i hur 

programmet fungerar, och det var relativt enkelt att därefter utföra modelleringen på egen 

hand. 

 

EdgeWise Plant kan även modellera markytor, men i vår studie har vi enbart använt oss 

av verktygen för rörmodellering. När punktmolnet från stålverket importerades kunde 
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några få parametrar styras för den automatiska modelleringen. Vid modellering av rör 

fanns två parametrar: 

1. Distance tolerance – vilket punktavstånd som tolereras mellan två punkter för att 

dessa skall höra ihop (0,0001 – 50 m). 

2. Minimum # of points – hur många punkter ett rör skall bestå av för att klassas 

som ett rör (50 – 10000). 

Med hjälp av dessa parametrar kunde den automatiska modelleringen styras på ett bra och 

kontrollerat sätt. Förinställda värden för dessa parametrar var 0,0007 m för ”distance 

tolerance” och 80 punkter för ”minimum # of points”. Dessa värden ger bäst resultat för 

de flesta punktmolnen (T. Lowery, personlig kommunikation, 2 april 2012). Den 

automatiska modelleringsprocessen tog ca 30 min när samtliga punktmoln från stålverket 

importerades. För att sedan kunna fortsätta med modellering av rör öppnades rörmodellen 

och punktmolnen i en modellvy. Punktmolnen och de automatiskt modellerade rören 

jämfördes med varandra för att upptäcka rör som inte modellerats och rör som avbildats 

fel. Modellen kontrollerades och editerades i samma del av punktmolnet som 

modellerades i Cyclone, genererade rör utanför detta område raderades. Editeringen 

utfördes exempelvis genom att sätta ihop rör som hör ihop, antingen manuellt eller med 

en automatisk funktion. Ett intressant verktyg var ”QA Pipes”. Denna funktion tillåter 

användaren att kontrollera alla modellerade rör i punktmolnet.  Den information som fås 

är längd (m), diameter (m), böj-radie (m), täckning (%) av röret, RMSE (m) och 

konfidens (%). Konfidens är ett värde beräknat utifrån RMSE och täckning, detta värde 

ger en uppskattning av hur bra anpassningen av röret är. Detta visualiseras även i 

modelleringsvyn där olika färger representerar kvalitet på anpassningen.  

 

För att testa hur olika inställningar på parametrarna vid importeringen av data påverkar 

modellen, importerades industripunktmolnet med en rad olika parameterinställningar (se 

tabell 3). 

 

Tabell 3. Olika inställningar av parametrar vid importering av data i EdgeWise Plant 

Importering nr. Distance tolerance (m) Minimum # of points 

1 0,0007 80 

2 0,0007 50 

3 0,0007 200 

4 0,0035 80 

5 0,0001 80 
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De egenskannade punktmolnen importerades och modellerades automatiskt på samma 

sätt som beskrivits tidigare. Vid importeringen användes de förinställda parametrarna. 

Därefter granskades information om rörens diameter. I vissa fall, när programvaran inte 

lyckades modellera rör automatiskt vid importeringen, användes den semi-automatiska 

funktionen för modellering. Punktmolnet över objekt med rörliknande form importerades 

med de förinställda parametrarna för att undersöka vilka objekt som tolkades som rör. 

 

2.2.3 AVEVA Laser Modeller 

AVEVA är ett företag som skapades 1967 och arbetar med lösningar för konstruktions- 

och informationshantering, de tillhandahåller t.ex. IT-tjänster och olika programvaror för 

ingenjörsbranschen. I oktober år 2011 meddelade AVEVA förvärvet av företaget LFM 

(Light Form Modeller) från Z+F UK Limited (Lidar news, 2012). LFM har utvecklat en 

programvara för bearbetning av laserskanningsdata som idag är en av de mest innovativa 

på marknaden (LFM, 2012).  Idag har programvaran namnet AVEVA Laser Modeller, 

men utveckling av programvaran sköts fortfarande av LFM. Sedan köpet har stora 

framsteg gjorts med programvaran, tidigare kunde t.ex. enbart data från Z+F-skannrar 

användas (J. Copple, personlig kommunikation, 9 maj 2012). Idag är AVEVA Laser 

Modeller en neutral programvara och inte inriktad mot något specifikt företag, vilket 

medför att data från de flesta skannrar på marknaden kan importeras utan problem. 

Programpaketet består av olika moduler, t.ex. för registrering och import av punktmoln 

(AVEVA, 2012), i detta projekt användes endast modulen för modellering. 

 

Utmärkande för modelleringen i AVEVA Laser Modeller är att de flesta objekt 

modelleras efter standardkataloger som importeras i programmet. Det är viktigt att veta 

vilken standard som gäller för t.ex. rör och balkar i det inskannade området för att vara 

säker på att modellen blir rättvisande.  

 

En stor del av modelleringen sker i en vy som kallas BubbleView (se figur 4), denna visar 

en bild baserad på intensitetsdata från en stationsuppställning. I andra programvaror visas 

ofta hela 360°-skanningen utplattad på en enda bild, vilket ger en förvrängd bild av 

verkligheten. BubbleView visar endast mindre delar av bilden och låter användaren rotera 

den. Detta ger en mycket verklighetstrogen och tydlig bild över skannerns siktfält och gör 

det lätt att tolka objekt i området. Utöver BubbleView är det också möjligt att modellera i 

en 3D-vy över punktmolnet för att få en uppfattning om enstaka punkters placering. 
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Figur 4. BubbleView i AVEVA Laser Modeller 

Inlärning av AVEVA Laser Modeller skedde under två dagars träning på LFM:s kontor i 

Manchester. Under dessa dagar gavs grunderna för samtliga moduler i programpaketet 

samt mer djupgående träning av modelleringsmodulen. Därefter kunde dessa kunskaper 

tillämpas på punktmolnen från stålverket. 

  

För modellering av stålverket skapades först ett nytt projekt och en standardkatalog 

valdes. I detta fall var standarden okänd, därför användes en generell standard, A3B, som 

tilldelades oss av LFM. Modelleringen utfördes till största del i BubbleView, men även i 

3D-vyn över punktmolnet. Modelleringsverktygen var uppdelade i tre olika typer: rör, 

struktur och utrustning. Rörverktygen modellerade och justerade t.ex. raka rör, 

rörkopplingar och flänsar. Strukturverktygen behandlade exempelvis balkar och plana 

ytor. Verktygen för utrustning användes för objekt som inte har standardmått, t.ex. 

cylindrar, böjar, sfärer och koner som kan modelleras utan att vara standardiserade. Vid 

modellering av rör behövdes endast rörets och rörböjars position markeras genom att 

klicka på rörets start- och slutpunkt och däremellan markera punkter där böjar började 

och slutade (se figur 5). Programmet beräknade därefter radien på röret och sökte i 

standardkatalogen efter lämpligaste rör och rörböjar och föreslog dessa. Då fanns 

valmöjligheten att använda det föreslagna röret i modellen eller att välja en standard som 

ansågs passa bättre. De rör som inte kunde modelleras i BubbleView klipptes ut och 

visades i en 3D-vy, där kunde punkter segmenterades manuellt för att förenkla 

modelleringsprocessen. Modelleringen av flänsar genomfördes i 3D-vyn genom att 

markera flänsens position och sedan välja en lämplig modell från katalogen. Modellering 

av struktur och utrustning gick till enligt liknande princip som modellering av rör. 

Ungefär en tredjedel av punktmolnet modellerades, samma område som modellerades i 

Cyclone. 
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Modellering av de egenskannade cylinderformade objekten genomfördes med hjälp av ett 

verktyg som semi-automatiskt skapar cylindrar, detta verktyg skiljer sig från 

rörmodelleringen i det avseendet att ingen hänsyn tas till standarder. De modellerade 

rörens diameter mättes därefter i programmet för att kunna jämföras med de verkliga.     

  

Figur 5. Modellering av rör och rörböj i BubbleView i AVEVA Laser modeller. 
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3 Resultat 

I resultatredovisningen beskrivs först uppfattningen av respektive programvara. Därefter 

redovisas resultaten från modelleringen av stålverket samt resultat från olika experiment 

utförda i programmen. Detta åtföljs av resultaten av bearbetningen av de egenskannade 

data. Slutligen sammanfattas resultaten och de olika programvarorna jämförs i en tabell. 

3.1 Cyclone 7.3 

Cyclone är en mycket kraftfull programvara som klarar av att modellera en mycket stor 

del av objekten i punktmolnet från stålverket (se figur 6 och 7). Den semi-automatiska 

segmenteringen fungerade tillfredsställande med de förinställda värdena, och modellen 

som skapades utifrån denna segmentering såg oftast ut att överensstämma väl med 

punktmolnet. Med den metoden gick det relativt snabbt att modellera i programmet, vissa 

mer komplexa objekt krävde däremot mycket manuellt arbete och därmed också större 

tidsåtgång. Sammanlagd tidsåtgång för modelleringen var ca 10 timmar. Cyclone 

modellerar oftast genom exakt anpassning till punktmolnet, men det finns också 

möjlighet att ta hänsyn till standarder. 

 

Figur 6. Resultat av modellering av stålverket i Cyclone 7.3. Samma område har modellerats som i figur 13 och 
16. 

Trots att programvaran är relativt komplicerat med ett stort antal funktioner, var den 

förhållandevis lätt att använda och lära sig. Vid modelleringen kan åtkomsten till olika 

verktyg och funktioner redigeras till att styras med snabbkommandon, vilket förbättrar 

användarvänligheten och gör arbetsgången mer effektiv. Annars ligger de flesta verktyg 

och funktioner under olika flikar, vilket kan ge en tidsödslande effekt. Navigeringen i 

punktmolnen är mycket enkel och det går lätt att byta position på den punkt som står i 

centrum för navigeringen. Navigeringen i modelleringsvyn kan ibland fungera 



15 

 

otillfredsställande eftersom datamängden för punktmolnet ofta är mycket stor, detta 

medför att programmet blir ”trögt” och att det tar lång tid att navigera och visa punkter. 

 

 

Figur 7. Närbild av resultat av modellering av stålverket i Cyclone 7.3 

 

3.2 EdgeWise Plant 3.0 

EdgeWise Plant är en kapabel programvara med en unik metod för modellering. 

Programmet startar modelleringsprocessen redan vid importeringen av data, där rör och 

cylindrar modelleras automatiskt. Detta leder till att en mängd resultat erhålls mycket 

tidigt i processen. När de olika parametrarna reglerades vid import av punktmolnet, 

erhölls mycket skiftande resultat, de resulterande modellerna vid detta test visas i figur 8 

– 12. EdgeWise Plant har en del begränsningar, programmet kan t.ex. endast skapa rör 

och ett enkelt triangelnät över golvet, alltså inte mer komplexa objekt som t.ex. balkar 

och flänsar.  
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Figur 8 Automatiskt genererad modell från EdgeWise Plant med originalinställning av parametrarna vid import av 
data: Minimum # of points: 80, Distance tolerance: 0,0007 m. 

 

Figur 9. Automatiskt genererad modell från EdgeWise Plant. Inställning av parametrarna vid import av data: 
Minimum # of points: 50, Distance tolerance: 0,0007 m. 
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Figur 10. Automatiskt genererad modell från EdgeWise Plant. Inställning av parametrarna vid import av data: 
Minimum # of points: 200, Distance tolerance: 0,0007 m. 

 

Figur 11. Automatiskt genererad modell från EdgeWise Plant. Inställning av parametrarna vid import av data: 
Minimum # of points: 80, Distance tolerance: 0,0035 m. 
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Figur 12. Automatiskt genererad modell från EdgeWise Plant. Inställning av parametrarna vid import av data: 
Minimum # of points: 80, Distance tolerance: 0,0001 m. 

 

Vid den automatiska modelleringen lyckades programmet återskapa en stor del av rören i 

stålverket, det var dock en hel del felmodellerade rör. Vid jämförelse med Cyclone, 

modellerade EdgeWise Plant uppskattningsvis 80 % av rören automatiskt, och med hjälp 

av semiautomatisk modellering kunde ungefär 95 % av rören modelleras. Resterande rör 

gick inte att modellera på grund av begränsningarna i antal punkter som kunde 

visualiseras i modellvyn.    

 

När den automatiska modelleringen genomförts måste användaren radera de rör som 

modellerats fel. En bra metod för detta var att först grovt jämföra modellen med 

punktmolnet och sedan de uppenbart felmodellerade rören. Därefter användes ”QA 

Pipes”, som tydligt visar vilka rör som har dålig inpassning i punktmolnet.  Felen skedde 

oftast på objekt som hade en lite rundad form. Ett tydligt exempel av felmodellering var 

en vägg som bestod av korrugerad plåt, på denna vägg skapades rör i varje ränna av 

plåten (se figur 15). Efter editering av den automatiskt framtagna modellen blev 

slutresultatet enligt figur 13 och 14.  
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Figur 13. Resultat av modellering av stålverket i EdgeWise Plant 3.0. Samma område har modellerats som i figur 
6 och 18. 

 

Figur 14.  Närbild av resultat av modellering av stålverket i EdgeWise Plant 

 

Figur 15. Felmodellering av vägg med korrugerad plåt. a) Punktmolnet över väggen. b) Felmodellerade rör. 
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EdgeWise Plant är mycket lättarbetat och det går fort att sätta sig in i vad alla funktioner 

används till. Programmet följer ett sorts vänster-till-höger-system, där användaren börjar 

med funktionerna längst till vänster i programmet för att sedan arbeta sig mot höger i 

menyn. Vid manövrering i punktmolnet används endast ett fåtal kommandon, det är också 

lätt att orientera sig. Emellertid har programmet en övre gräns på åtta miljoner punkter 

som kan visualiseras i varje modellvy (J. Starrs, personlig kommunikation, 20 april 

2012), detta medför att det blir svårt att identifiera rör i punktmolnet. För att få bättre 

punkttäthet kan skanningarna visas i enskilda vyer vilket medför att punkttätheten lokalt 

kan förbättras. Tidsåtgången vid modelleringen av stålverket var ca 4 timmar. 

 

3.3 AVEVA Laser Modeller 

AVEVA Laser Modeller kunde modellera en stor del av rören på stålverket (se figur 16 

och 17). Vid jämförelse med Cyclone, lyckades AVEVA Laser Modeller modellera 

ungefär lika stor andel objekt, det är endast enstaka rör och rörböjar som skiljer 

modellerna åt. 

 

Objekt som ställde till med problem under modelleringen var till största del rörböjar. 

Eftersom AVEVA Laser Modeller använder sig av förbestämda mått och vinklar på rör 

och rörböjar blev inpassningen på vissa rör lidande. Vissa objekt kan ha varit 

specialtillverkade och därför inte finnas med i den standardkatalog som användes.  

 

Figur 16. Resultat av modellering av stålverket i AVEVA Laser Modeller. Samma område har modellerats som i 
figur 6 och 13. 
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Figur 17. Närbild av resultat av modellering av stålverket i AVEVA Laser Modeller. 

AVEVA Laser Modeller är ett lättanvänt program där användaren med endast ett par 

knapptryckningar kan modellera ett rör och balkar på ett väldigt korrekt sätt. Genom att 

användaren väljer vilken kategori av industriobjekt som skall modelleras blir 

modelleringsprocessen mycket enklare, då endast de verktyg som används för den 

specifika gruppen visas. Programvaran kan modellera rör, balkar, stålkonstruktioner och 

viss annan utrustning i industrimiljöer. Vid Manövreringen i både BubbleView och 3D-

vyn används endast några få och lättförstådda kommandon. Tidsåtgången vid 

modelleringen av punktmolnet från stålverket var ca en arbetsdag (8 timmar). 

 

3.4 Egenskannade data 

Diametermåtten på modellerna över de inskannade cylinderformade objekten redovisas i 

tabellerna 4 – 10. Resultaten från AVEVA Laser Modeller redovisas endast resultaten 

från skanningen med punkttätheten 2 mm. Anledningen till detta är att enbart data från en 

av skanningarna gick att importera i AVEVA Laser Modeller. LFM har kontaktats 

angående detta problem och de har gjort försök att importera filerna, men hittills har 

ingen lösning hittats. I EdgeWise Plant kunde inte skanningarna med punkttätheter på 50 

och 100 mm importeras, anledningen till detta var att den totala mängden punkter var för 

liten. Vissa av rören kunde EdgeWise Plant inte modellera automatiskt, i dessa fall 

användes den semi-automatiska funktionen. 
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Tabell 4. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 1 mm. * EdgeWise Plant 

kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes. – modellering kunde 

inte genomföras i programmet. 

Rör nr. 

Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 
EdgeWise 

Plant 3.0 

1 8,1 14 14* 

2 20,7 18 15* 

3 27,1 31 25* 

4 35 34 35* 

5 50 46 34 

6 65,5 64 49 

7 85 80 72 

8 160 155 131 

9 322 323 294 

 

Tabell 5. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 2 mm.  

* EdgeWise Plant kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes.  

– Modellering kunde inte genomföras i programmet. 

Rör nr. 

Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 
EdgeWise 

Plant 3.0 

AVEVA Laser 

Modeller 

1 8,1 19 14* – 

2 20,7 19 15* 7 

3 27,1 20 25* 18 

4 35 35 35* 30 

5 50 48 34 46 

6 65,5 65 49 64 

7 85 81 72 78 

8 160 155 131 155 

9 322 322 294 322 
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Tabell 6. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 5 mm. 

* EdgeWise Plant kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes. 

Rör nr. Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 EdgeWise 

Plant 3.0 

1 8,1 13 25* 

2 20,7 35 19* 

3 27,1 37 24* 

4 35 48 36* 

5 50 64 50* 

6 65,5 79 64* 

7 85 81 80* 

8 160 156 136 

9 322 326 255 

 

Tabell 7. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 10 mm. 

 * EdgeWise Plant kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes.  

– Modellering kunde inte genomföras i programmet. 

Rör nr. 

Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 
EdgeWise 

Plant 3.0 

1 8,1 – 11* 

2 20,7 13 14* 

3 27,1 26 16* 

4 35 32 36* 

5 50 47 49* 

6 65,5 69 60* 

7 85 80 83* 

8 160 158 152 

9 322 323 307 
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Tabell 8. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 25 mm.  

* EdgeWise Plant kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes. 

– Modellering kunde inte genomföras i programmet. 

Rör nr. 

Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 
EdgeWise 

Plant 3.0 

1 8,1 – – 

2 20,7 – 5* 

3 27,1 – 12* 

4 35 – 7* 

5 50 – 30* 

6 65,5 – 69* 

7 85 83 87* 

8 160 152 157* 

9 322 323 306 

 

Tabell 9. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 50 mm. 

* EdgeWise Plant kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes. 

 – Modellering kunde inte genomföras i programmet. 

 

 

  

Rör nr. 
Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 

1 8,1 – 

2 20,7 – 

3 27,1 – 

4 35 – 

5 50 – 

6 65,5 – 

7 85 – 

8 160 176 

9 322 324 



25 

 

 

Tabell 10. Resultat av modellering av nio cylindrar från skanningen med punkttätheten på 100 mm.  

* EdgeWise Plant kunde inte automatiskt modellera röret, utan den semi-automatiska funktionen användes.  

– Modellering kunde inte genomföras i programmet. 

Rör nr. 
Uppmätt diameter (mm) 

Manuellt Cyclone 7.3 

1 8,1 – 

2 20,7 – 

3 27,1 – 

4 35 – 

5 50 – 

6 65,5 – 

7 85 – 

8 160 – 

9 322 307 

 

När punktmolnet över objekt med rörliknande form (se avsnitt 2.1) importerades tolkades 

endast hinken som ett rör vid den automatiska modelleringen, se figur 18. 

 

Figur 18. Resultat av modellering av rörliknande objekt i EdgeWise Plant. 
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3.5  Jämförelse av programvaror 

Tabell 11 visar lättöverskådlig information om de olika programvarornas kapacitet. 

Programvarorna ges betyg 1 – 5 där 1 är mycket dålig och 5 är mycket bra. Syftet är inte 

att betygen ska adderas och jämföras på det sättet, utan jämförelsen bör göras varje 

kategori för sig. 

 

Tabell 11. Sammanställt resultat av utvärderingen för respektive programvara. 

 Cyclone 7.3 
EdgeWise Plant 

3.0 

AVEVA Laser 

Modeller 

Kvalitet på modell 4 2 4 

Tidsåtgång 2 5 3 

Antal objekt som 

kan modelleras 
5 2 4 

Användarvänlighet 3 5 4 
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4 Diskussion 

4.1 Cyclone 7.3 

För en ovan användare kan det vara svårt att hitta alla bearbetningsfunktioner i Cyclone 

eftersom programvaran är omfattande, men efter en tids träning går det att lära sig den. 

Snabbkommandon är en behändig funktion som gör arbetet mer effektivt. 

Den semi-automatiska modelleringsprocessen regionutbredning fungerar på ett 

tillfredsställande sätt, de största nackdelarna är den långa tidsåtgången och svårigheten att 

manuellt identifiera rör och andra objekt i punktmolnet. Funktionen ”Pipe Run” är bra, 

men den är tidskrävande eftersom processen kan behöva upprepas ett antal gånger för att 

tillfredställande resultat ska uppnås. Den liknande funktionen i AVEVA Laser Modeller 

ger ett säkrare resultat och processen är mindre tidskrävande. Eftersom modellering alltid 

utförs direkt i punktmolnet kan det medföra att en mycket stor datamängd hanteras 

samtidigt, vilket gör navigeringen långsam. För att undvika en långsam process vid 

modellering i Cyclone p.g.a. detta rekommenderas kraftfulla datorer. 

4.2 EdgeWise Plant 3.0 

EdgeWise Plant är en mycket användarvänlig programvara. Det krävdes endast en 

timmes introduktion till programvaran för att få en bra uppfattning hur programmet och 

de olika verktygen fungerar, detta är anmärkningsvärt eftersom de andra programvarorna 

krävde en betydligt längre introduktion. Programmet är visuellt uppbyggt, det är lätt att 

förstå vad de olika verktygen används till. Dessutom följer EdgeWise Plant ett system där 

funktionerna används i tur och ordning från vänster till höger, vilket enligt oss förbättrar 

användarvänligheten, användaren har alltid kontroll på nästkommande steg i processen. 

 

Ett bra verktyg för kontroll av passningen på rör var ”QA Pipes”, som förenklade 

kontrolleringen av de automatiskt extraherade rören. Enligt ClearEdge 3D skulle en 

signifikansnivå över 30 % innebära att rören var rätt modellerade (T. Lowery, personlig 

kommunikation, 2 april 2012). Enligt våra kontroller stämmer detta relativt bra, men i 

vissa fall kan även områden med ännu högre säkerhet vara felmodellerade.  Ett exempel 

på detta är de rör som skapades på en vägg med korrugerad plåt (se figur 15), vissa av 

dessa rör hade en konfidensnivå på 70 %. Algoritmerna som i detta fall misstog en vägg 

för att vara rör borde kunna förbättras och märka att plåten är ett sammanhängande objekt 

och inte separata rör. Av detta drar vi slutsatsen att algoritmerna för den automatiska 
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modelleringen måste förbättras och i nuläget måste mycket manuell kontrollering göras 

för att kunna vara säker på att modellen är korrekt. 

 

En stor nackdel med EdgeWise Plant är att programmet endast kan visa 8 miljoner 

punkter åt gången i modelleringsvyn. Vi har kontaktat ClearEdge 3D angående det 

problemet och responsen gavs att det finns planer på att en ny version av programmet ska 

lanseras under sommaren 2012, där antalet punkter i modelleringsvyn är obegränsat (J. 

Starrs, personlig kommunikation, 20 april 2012). Detta förenklar förhoppningsvis den 

manuella tolkningen av punktmolnet. 

 

EdgeWise Plant är en mycket unik programvara i det hänseendet att en helt automatisk 

process tillämpas för modellering. Vi har letat efter programvaror som använder sig av 

automatisk modellering i industrimiljö på samma sätt som EdgeWise Plant men inte hittat 

någon. Utvärderingen visar dock att programvaran har vissa brister, framförallt i 

modellens kvalitet, detta visas tydligt i avsnitt 3.4. Stora förbättringar bör göras både 

framförallt på kvalitén på den helautomatiska modelleringen. Det fanns standardkataloger 

som tillgängliga, men de var mycket generella och bidrog inte till förbättring av 

modellen. Ett större urval av standarder är därför nödvändigt, jämför med AVEVA Laser 

Modeller. 

4.3 AVEVA Laser Modeller 

AVEVA Laser Modeller är ett lättarbetat program som kan skapa en nästan perfekt 

modell av det skannade objektet i de fall rätt standardkatalog över rör och andra objekt 

används. Enligt vår mening är programmet lättförstått och enkelt att arbeta med. Det var 

emellertid några problem som uppstod under denna studie. Ett problem vid modelleringen 

var att vissa rörböjar inte fanns med i den standardkatalog som vi tilldelats oss av LFM. 

Detta är ett problem som kan uppstå vid modellering av specialtillverkade rör och andra 

objekt i industrier. Eftersom programmet följer standarder blir de skapade modellerna 

väldigt precisa, standarderna gäller inte bara rör/rörböjer utan även flänsar och andra 

kopplingar. Detta förutsätter som sagt att kunskap finns om standarden på de objekt som 

ska modelleras. Det finns även möjlighet att importera egna standardkataloger (J. Copple, 

personlig kommunikation, 9 maj 2012). Ett annat problem var att stora svårigheter 

uppstod vid import av data från våra egna skanningar, endast en av skanningarna kunde 

importeras. Detta bidrar givetvis till att tvivel uppstått om programvaran verkligen klarar 

av att arbeta med data i många olika format, eller om stora problem finns på den punkten.  
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4.4 Jämförelse av programvaror 

4.4.1 Kvalitet 

Utifrån våra bedömningar av programvarorna är det AVEVA Laser Modeller som kan 

skapa den mest kvalitativa modellen. Detta beror på att programvaran använder 

standarder för rör och andra objekt, och med rätt standard kan en mycket verklighetsenlig 

modell skapas. Cyclone återskapar rören på ett bra sätt men eftersom modellering oftast 

sker endast utifrån geometrin på punkterna kan det medföra att rör som i verkligheten har 

samma diameter modelleras olika. EdgeWise Plants automatiska modellering har vissa 

brister när det gäller kvaliteten på modellen. Eftersom processen genomför en automatisk 

modellering enbart efter rörpunkternas geometri blir inte diametern helt korrekt, ofta 

tilldelas rör som skall vara sammanhängande olika diametrar. Enligt vår undersökning är 

EdgeWise Plant det program som skapar den minst korrekta modellen.  

4.4.2 Tidsåtgång 

I denna studie var EdgeWise Plant den programvara som skapade en modell av stålverket 

på kortast tid. Det krävdes ca 4 timmar innan vi ansåg att modellen var färdigbearbetad. 

Den automatiska modelleringsprocessen tog ca 30 minuter, den resterande tiden användes 

till att redigera de modellerade rören. AVEVA Laser Modeller krävde runt 8 timmar för 

att kunna återskapa en bra modell över verkligheten. Modelleringsprocessen av rör och 

rörböjar var lätt och gick fort. Det var endast när flänsar och komplicerade rörböjar skulle 

skapas som tidsåtgången blev längre. Cyclone är den programvara som krävde mest tid 

för modelleringen, det tog ca 10 timmar att få en tillfredställande modell av rören. 

Anledningen till att Cyclone behövde längst tid var att de verktyg som finns inte är lika 

effektiva vid modelleringen av rör som exempelvis AVEVA Laser Modeller, samt att 

navigeringen ibland var relativt långsam p.g.a. att stora datamängder hela tiden bearbetas. 

4.4.3 Mängd objekt som kan modelleras 

Cyclone klarar av att modellera alla rör i punktmolnet och kan även modellera flänsar och 

andra kopplingar, även specialskapade rör och rörböjar kan modelleras. Modelleringen 

sker i en 3D-vy, och tack vare att alla punkter kan visualiseras är det oftast enkelt att 

identifiera rör och rörböjar. I Cyclone är det lätt att modellera utan att ta hänsyn till 

standarder, vilket kan vara bra i vissa miljöer med få standardiserade objekt. AVEVA 

Laser Modeller kan modellera ungefär samma objekt som Cyclone, men skillnaden dem 

emellan är att AVEVA Laser Modeller styrs av standarder från en katalog och om 
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objekten inte finns i katalogen så försvåras modelleringen av dessa. I stålverket var det 

några rörböjar som inte gick att modellera eftersom det inte fanns böjar med korrekt 

vinkel i standardkatalogen. EdgeWise Plant kan endast modellera rör och inte flänsar eller 

liknande kopplingar som de andra programmen klarar av. 

4.4.4 Användarvänlighet 

Vid modellering av punktmoln i EdgeWise Plant är verktygen mycket enkla och 

lättförstådda. Det finns relativt få verktyg att använda, vilket är en orsak till att inlärning 

av programvaran går fort. Vi har haft kontakt med supporten på ClearEdge 3D och de har 

varit mycket tillmötesgående både angående introduktion till programvaran samt problem 

som uppstått. Den enda svårigheten är att ClearEdge 3D har sin support i USA, vilket 

medför att tidsskillnaden kan ställa till med problem. I AVEVA Laser Modeller kan 

användaren välja vilken kategori av industriobjekt som skall modelleras, vilket förbättrar 

användarvänligheten. Detta gör att det är lätt att hitta de modelleringsverktyg som 

behövs, eftersom endast verktyg som används för en specifik modelleringstyp visas. I de 

fall som problem har uppstått med programvaran har LFM varit mycket tillmötesgående 

och hjälpsamma. Cyclone har många bra och lättförstådda modelleringsverktyg. 

Problemet med Cyclone är att det kan vara svårt för en ny användare att navigera bland 

alla menyer och hitta olika verktyg och funktioner. 

4.5 Egna skanningar 

Vid jämförelse modelleringen av skanningarna med punkttätheten på 2 mm från de olika 

programvarorna var Cyclone den programvara som modellerade bäst och skiljde sig 

endast marginellt ifrån den manuellt inmätta diametern, i de flesta fall mellan 0 och 10 

mm. Den semi-automatiska funktionen i Cyclone gav bra kontroll över modelleringen, 

eftersom segmenteringen visualiserades för användaren. Innan detta experiment anade vi 

att den metoden skulle ge bäst resultat. AVEVA Laser Modeller hade liknande resultat 

som Cyclone. Metoden för modellering i de två programmen var relativt lika, förutom att 

i AVEVA Laser Modeller skapades modellerna i BubbleView och inte i punktmolnet. 

EdgeWise Plant gav sämst resultat, särskilt genom den helautomatiska modelleringen. Fel 

på flera centimeter uppkommer även när rören är stora och skanningen genomförts med 

hög punkttäthet, vilket är anmärkningsvärt dåligt. I de fall den semi-automatiska 

modelleringen använts blir resultatet generellt bättre, den funktionen fungerar ungefär 

lika bra som i de övriga programvarorna. 
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Gemensamt för programvarorna var att de hade problem med att modellera rör under 50 

mm i diameter vid en punkttäthet lägre än 10 mm. Detta beror givetvis på att det är 

svårare att skapa bra modeller om punkttätheten på ett objekt är mycket låg, och vid 

extremfall är det omöjligt. Noterbart är dock att EdgeWise Plant med sin semi-

automatiska funktion lyckas modellera cylindrar med bara en ”rad” inmätta punkter i 

rörets riktning. På det sättet kan alltså en modell ”tvingas” fram, givetvis oftast med 

mycket dåligt resultat (se t.ex. tabell 9). 

 

  

 



32 

 

5 Slutsatser 

Resultaten av denna studie visar att programvarorna skiljer sig mycket åt, både i hur 

modelleringsprocessen går till och kvalitén på slutresultatet. Programmen har olika bra 

och dåliga sidor, och vilken programvara som lämpar sig bäst för modellering av 

industrimiljöer, beror på vilka behov som finns. Cyclone är en mycket kraftfull program-

vara som skapar modellerna med låg osäkerhet, emellertid är tidsåtgången relativt stor. 

EdgeWise Plant kan generera en stor mängd rör mycket snabbt, men modellen kan 

innehålla fel. Mycket bearbetning krävs för att vara säker på att modellen har bra kvalitet. 

AVEVA Laser Modeller tar fram en bra modell med en rimlig tidsåtgång, och med rätt 

standardkatalog kan en mycket verklighetstrogen modell skapas. I regel gäller att för att 

ta fram en modell med låg osäkerhet krävs längre tid för att skapa den. 
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