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Sammanfattning 

I föreliggande studie har en metod för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten 

hos en terrester laserskanner (TLS) tagits fram. Metoden för mätning och 

beräkning av vinkelmätningsosäkerheten är till stor del baserad på både ISO:s 

standard för test av en teodolit och en doktorsavhandling där vinkelmätningen hos 

en TLS undersöks. FARO Focus3D är en TLS som ägs och brukas av 

konsultföretaget Tyréns AB. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera 

vinkelmätningsosäkerheten hos Tyréns TLS. Det finns inget skrivet i 

specifikationerna för FARO Focus3D om vinkelmätningsosäkerheten och eftersom 

vinkelmätningen har stor påverkan på resultatet så är det viktigt att utvärdera dess 

osäkerhet. TLS är det enda geodetiska mätinstrument som saknar ISO-standard 

för kontroll. Vinkelmätningsosäkerheten har analyserats i förhållande till 

medelvärde och referensvärde. Referensvärdena bestämdes med en totalstation. 

Två olika mätsituationer med TLS utfördes. I den första skannades fyra 

koordinatbestämda sfärer som låg på ungefär samma höjd som TLS och placerade 

jämt spridda runt instrumentet i horisontalled. I den andra situationen skannades 

fyra svartvita signaler placerade på en vägg med en vertikal spridning på ca 30°. 

Centrumpunkterna på sfärer och svartvita signaler bestämdes med programvaran 

Scene och dess koordinater bestämdes i TLS koordinatsystem. Både horisontella 

riktningar och vertikala vinklar beräknades från koordinaterna, och utifrån dem 

beräknades vinkelmätningsosäkerheten. Standardosäkerheten för de horisontella 

riktningarna beräknades till 0.002° och för de vertikala vinklarna 0.001°. I 

förhållande till referensvärde beräknades osäkerheten i de horisontella 

riktningarna till 0.015° och i de vertikala vinklarna beräknades osäkerheten till 

0.026°. Vid beräkning av osäkerheten i förhållande till referensvärdena så visade 

det sig att det finns systematiska fel i skannern som antagligen beror på att 

kompensatorn inte fungerar korrekt. Den metod som använts i studien har visat 

sig fungera bra för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos en TLS, och 

den är dessutom relativt okomplicerad att utföra.   
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Abstract 

In this study, a method for evaluation of the angular measurement uncertainty of a 

terrestrial laser scanner (TLS) has been produced. The method for measurement 

and the calculation of angle measurement uncertainty is largely based on both 

ISO's standard for testing of a theodolite and a thesis where the angle 

measurement of a TLS was investigated. FARO Focus3D is a TLS, which is owned 

and operated by the consulting firm Tyréns AB. The purpose of this study is to 

evaluate the angular measurement uncertainty of Tyréns TLS. There is nothing 

written about the angular measurement uncertainty in the specifications of FARO 

Focus3D. The angle measurement has a major impact on the result, therefor it is 

important to evaluate its uncertainty. TLS is the only geodetic measuring devices 

without ISO standard for uncertainty test. The angle measurement uncertainty has 

been analyzed in relation to the mean and the reference value. The reference 

values were determined using a total station. Two different measurement 

situations with TLS were performed. In the first situation, four spheres were 

scanned. The spheres had known coordinates and they were placed approximately 

at the same height as the TLS and spread evenly around the instrument 

horizontally. In the second situation, four black and white signals, placed on a 

wall with a vertical spread of about 30°, were scanned. Centre points on spheres 

and black and white signals were determined with the software Scene and their 

coordinates were determined in the TLS coordinate system. Both horizontal 

directions and vertical angles were calculated from the coordinates. Standard 

uncertainty of the horizontal directions was calculated to be 0.002° and the 

standard uncertainty of the vertical angles was 0.001°. In relation to the reference 

value, the calculated uncertainty in the horizontal directions and the vertical 

angles were 0.015° and 0.026°. When the uncertainty in relation to the reference 

values was calculated it turned out that there are systematic errors in the scanner, 

probably because of the compensator is not working properly. The methodology 

used in this study has proven to work well for the evaluation of angular 

measurement uncertainty of a TLS, and it is also relatively simple to 

perform.……………………………… 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Enligt Schulz (2007) ska alla geodetiska mätinstrument kalibreras och testas för 

att säkerställa datakvalitén.  Som en del i kontrollen ingår det att osäkerheten 

utvärderas för de olika mätningskomponenterna, som t.ex. avstånd och vinklar. 

International Organization for Standardizations (ISO) är en internationell 

organisation som utvecklar standarder inom t.ex. teknologi. Organisationen byggs 

upp av nationella organ över hela världen, som exempelvis Swedish Standards 

Institute (SIS) i Sverige. ISO-17123 är standarden som gäller för test av 

geodetiska mätinstrument (International Organization for Standardizations [ISO], 

2013). Terrester laserskanner (TLS) är det enda geodetiska mätinstrument som 

saknar en ISO-standard. 

 

Faro Focus3D är en TLS som används på avdelningen för mätnings- och kartteknik 

på konsultföretaget Tyréns AB i Stockholm. År 2012 utförde två studenter på 

Högskolan i Gävle ett examensarbete där de utvärderade 

avståndsmätningsosäkerheten hos Tyréns FARO (Maramara & Sandström, 2012). 

Nu vill Tyréns även få laserskannerns vinkelmätningsosäkerhet utvärderad.  

 

Det finns inget skrivet i specifikationerna för FARO Focus3D angående 

osäkerheten för vinkelmätningar och efter e-postkontakt med FARO:s support har 

det framgått att de inte ger några värden på vinkelmätningsosäkerheten (FARO 

Support, personlig kommunikation, 11 mars 2013). Tyréns som äger 

laserskannern och använder den vid olika uppdrag önskar få en uppfattning om 

med vilken osäkerhet data kan erhållas och om den osäkerheten är tillräckligt låg 

för det planerade jobbet. 

 

Vidare, då information angående vinkelmätningsosäkerheten saknas i 

specifikationerna, kan denna studie resultera i värden för osäkerheter i 

vinkelmätningen. Eftersom det saknas en standard för den här sortens utvärdering 
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av en TLS, kan föreliggande studie bidra med ett metodalternativ för utvärdering 

av vinkelmätningsosäkerheten för framtida kontroller.  

 

Benämningen horisontella riktningar syftar i detta examensarbete på orienterade 

riktningar (vinklar).  

1.2  Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utvärdera mätosäkerheten i horisontella 

riktningar och vertikala vinklar, i förhållande till medelvärde och referensvärde, 

hos terrester laserskanner FARO Focus3D. Eftersom det saknas standarder för 

dessa test av en TLS ska relevant litteratur studeras för att finna passande metoder 

för att utföra mätningar och beräkningar. Studien är empirisk med en kvantitativ 

metod. 

1.3  Tidigare studier 

Här presenteras några tidigare studier där olika sorters test har genomförts för att 

utvärdera vinkelmätningsosäkerheten hos TLS. Cuartero, Armesto, Rodríguez och 

Arias (2010) föreslog en metod för analys av osäkerheten i TLS-data med hjälp av 

sfäriska koordinater och felvektorer som ledde till att de kunde analysera felen i 

3D. TLS-mätningarna utfördes mot 53 signaler utspridda på väggen i ett rum. 

Kontrollpunkternas ”sanna” koordinater bestämdes med ett icke-geodetiskt 

instrument, digitaliserare Proliner 5.7, som mäter med en låg osäkerhet (0.3 

mm/10 m). Hela rummet skannades in och signalerna finskannades med 3000-

4000 punkter vardera. Genom att jämföra ”sanna” koordinater med TLS-

koordinater kunde felen fastställas. Från de sfäriska koordinaterna beräknades en 

3D-felvektor för varje kontrollpunkt. Positionsosäkerheten analyserades både med 

hjälp av kartesiska koordinater och med den föreslagna metoden för sfäriska 

koordinater. Resultatet för positionsosäkerheten beräknad med kartesiska 

koordinater visar en standardosäkerhet på 0.44 mm. Beräkningen av 

positionsosäkerheten med sfäriska koordinater presenterades i en grafiskt analys 

som felvektorer. Felvektorerna från de olika mätningarna visualiserades 
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tillsammans med en medelfelvektor. Enligt författarna är sfäriska koordinater att 

föredra framför kartesiska vid analys av TLS-data. 

 

I en doktorsavhandling skriven av Schulz (2007) presenteras en metod för 

undersökning av vinkelmätningsosäkerheten hos en TLS. En sfär användes som 

signal och dess centrumpunkt bestämdes. Systematiska fel som t.ex. 

kollimationsfel eliminerades genom mätning i två cirkellägen. Skannern 

placerades på en pelare där avståndet till sfären var ca 3 m. Tio skanningar 

utfördes med tre olika parameterinställningar, medel, hög, och superhög. 

Standardosäkerheten var olika beroende på vilken parameterinställning som 

användes. Enligt ordningen ovan var standardosäkerheten för de horisontella 

vinklarna var 0.006°, 0.002° och 0.001°. Standardosäkerheten för de vertikala 

vinklarna var, i samma ordning, 0.005°, 0.003° och 0.001°.  

 

Boehler, Bordas och Marbs (2003) testade noggrannheten i vinkelmätningen hos 

nio olika TLS. I det första testet byggdes 12 mobila anordningar i vilka en sfär 

och en reflextejp monterades. Anordningarna placerades ut på vardera ända av sex 

trappsteg med 1 m mellanrum. Reflextejperna mättes in som referens och 

jämfördes sedan med de värden som skanningen av sfärerna gav. Ytterligare ett 

test genomfördes där fyra sfärer placerades på en vägg och bildade en rektangel 

på 3.5 x 5 m. De skannades från tre olika positioner. Författarna jämförde 

avstånden mellan sfärerna och fastställde osäkerheten som standardosäkerheten i 

vertikalt- och horisontellt avstånd. Resultatet skiljer sig mellan olika TLS. 

Cyrax2500 hade den lägsta standardosäkerheten, 0.5 mm både vertikalt och 

horisontellt och Riegl LMS-Z210 hade den högsta standardosäkerheten, 10.2 mm 

i vertikalt avstånd och 16.8 mm i horisontellt avstånd.  

 

Självkalibrering av TLS är en möjlig metod för att bestämma 

vinkelmätningsosäkerheten men den är framförallt anpassad för att skatta 

systematiska fel i skannern. Lichti (2007), Lichti (2008) och Reshetyuk (2010) är 

några exempel på studier där självkalibrering av TLS utförts. Lichti (2007) 

utförde 10 så kallade punktbaserade självkalibreringar under 13 månader. Sfäriska 

koordinat-observationsekvationer kompletterades med ett antal övriga parametrar 
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som modellerar systematiska fel. När modellen för de övriga parametrarna 

applicerades kunde resultatet förbättras och RMS (kvadratiskt medelvärde) 

minskade med 79% för horisontella riktningar och 59% för vertikala vinklar.  

Självkalibrering kan vara en lite väl avancerad metod för att enbart bestämma 

vinkelmätningsosäkerheten. En förutsättning för självkalibrering är att alla 

komponenter i ett TLS-system betraktas tillsammans där både enskilda 

komponentfel och fel beroende på t.ex. felriktade axlar modelleras (Lichti, 2010). 

 

Ett exempel på en metod för att bestämma vinkelmätningsosäkerheten i 

förhållande till referensvärden presenteras av Zogg (2008) i en doktorsavhandling. 

Han undersökte vinkelmätningsosäkerheten hos en TLS, som de byggt själva, 

genom att placera skannern på en pelare med nio sfärer runt om på ca 3.5 m 

avstånd. Sfärernas centrum mättes in med en noggrannhet på 1 mm i vertikal- och 

horisontalled med hjälp av en totalstation. Ett flertal skanningar utfördes och 

sfärernas centrumpunkter bestämdes med hjälp av minstakvadratmetoden. De 

jämfördes sedan med referenskoordinaterna för att bestämma osäkerheten i 

vinkelmätningen. Osäkerheten i vinkelmätningen presenteras som 

medelavvikelser och precision i form av medelavvikelsens standardosäkerhet. 

Medelavvikelsen var 0.0390° för horisontella vinklar och 0.0361° för vertikala 

vinklar. Precisionen var 0.0480° för horisontella vinklar och 0.0361° för vertikala 

vinklar.     

 

1.4  Teori  

1.4.1  Vinkelmätning med TLS 

För att en TLS ska kunna utföra mätningar i 3D är den utrustad med en 

avböjningsenhet. Det finns olika sorters avböjningsenheter och de fungerar på 

olika sätt för att förflytta laserstrålen i horisontal- och vertikalled. Antingen består 

avböjningsenheten av två speglar eller en spegel samt en servomotor (figur 1). Det 

är avböjningsenheten som bestämmer hur stort TLS siktfält är. Begränsning i 



 

 

 5 

siktfältet beror med andra ord på vilken sorts avböjningsenhet TLS är utrustad 

med.  

 
Figur 1. Olika avböjningsenheter i TLS (från Reshetyuk, 2011). 

 

I de fall då två oscillerande speglar används bestäms både de vertikala- och 

horisontella vinklarna för laserstrålen med hjälp av pendlingen av speglarna kring 

skannerns axlar. Själva skannern är stillastående och det resulterar i ett begränsat 

siktfält.  I de skannrar som endast har en oscillerande spegel eller en roterande 

polygon spegel bestäms den vertikala vinkeln av spegelns pendling eller rotation 

och den horisontella vinkeln bestäms med hjälp av en automatisk rotation av TLS 

kring dess vertikalaxel. Siktfältet för dessa skannrar är 360° i horisontalled men 

begränsat i vertikalled. TLS utrustade med en platt roterande spegel har ett siktfält 

på 360° i horisontalled och nästan 360° i vertikalled, eftersom området under TLS 

inte kan skannas. Laserstrålen förflyttas med den platta spegeln som är centrerad 

på rotationsaxeln och strålens vertikala vinkel bestäms. Den horisontella vinkeln 

bestäms med hjälp av den automatiska rotationen av TLS (Reshetyuk, 2011). 

 

1.4.2  Utvärdering av osäkerheten enligt Zogg 

Metoden i föreliggande studie för utvärdering av mätosäkerheten i förhållande till 

referensvärde har utförts enligt Zogg (2008) som presenteras i avsnittet för 

tidigare studier. Här beskrivs hur metoden tillämpats i denna studie. Horisontella 

riktningar från signal nr 2 beräknades till de övriga tre signalerna (figur 2). 

Vertikala vinklar beräknas till alla de fyra signalerna.   



 

 

 6 

 
Figur 2. Uppställningsmetod enligt Zogg (2008) för utvärdering av horisontella riktningar 

och vertikala vinklar, och enligt ISO 17123-3 för utvärdering av horisontella riktningar. 1-4 

utgör sfäriska signaler. 

1.4.3  Utvärdering av osäkerheten enligt ISO 

Utvärdering av mätosäkerheten i förhållande till medelvärde har utförts enligt 

ISO:s standard för test av en teodolit (ISO 17123-3, 2001). Horisontella riktningar 

bestämdes på samma sätt som står beskrivet ovan (figur 2), men utvärderingen av 

de vertikala vinklarna bestämdes genom en annan uppställning. Vertikala vinklar 

bestäms mot fyra signaler placerade på en vägg (figur 3). 

 
Figur 3. Uppställningsmetod enligt ISO 17123-3 för utvärdering av vertikala vinklar. 1-4 

utgör svartvita signaler.
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2   Material och metod 

2.1 Utrustning och programvara 

FARO Focus3D (serienummer: LLS061101606), (figur 4) är en fasmätande 

laserskanner med en platt roterande spegel, och den kan mäta med en hastighet på 

976 000 punkter i sekunden. Det är en panoramaskanner med ett siktfält på 360° i 

horisontalled och 305° i vertikalled. Skannern är utrustad med en tvåaxlig 

kompensator. Osäkerhet i avståndsmätningen är ±2.0 mm på 10–20 m. I övrigt är 

skannern liten och kompakt, den väger 5 kg och storleken är 240 x 200 x 100 mm. 

När FARO Focus3D monteras på en adapter som i figur 4 får den exakt samma 

instrumenthöjd som totalstationen Viva Leica TS15 (FARO, 2013).  

 

 
Figur 4. FARO Focus3D med adapter, monterad på ett stativ med trefot. 
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Dessutom har följande utrustning och programvaror använts i denna 

studie: 

 

• Totalstation Viva Leica TS15, serienummer: 1611948. Totalstation som i 

studien använts för inmätning av referensvärden. 

• FARO:s signalsfärer (figur 5) med en diameter på 198.8 mm. 

• Svartvita schackrutiga signaler (figur 6) utskrivna på A4 pappersark. 

Dimensionen på signalerna är 16 x 16 cm. 

• Leica rundprismor GPR121 med tillhörande sikttavlor. 

• SBG Geo. Programvara som t.ex. kan används för nätutjämning. 

• SCENE. Programvara utvecklad av FARO för efterbearbetning av 

skanningdata. 

• Microsoft Excel 2010. 

 

 
Figur 5. En av de sfärer 

som använts i studien. 

 
Figur 6. En svartvit signal, likt  

de som använts i studien.
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2.2   Metodstrategi 

Metoderna för uppställningarna vid TLS-mätningen och beräkning av 

vinkelmätningsosäkerheten i förhållande till medelvärde och referensvärde har 

utförts både enligt ISO 17123-3 och enligt Zogg (2008) var för sig, men 

metoderna har även i kombinerats. I tabellerna nedan (tabell 1 och 2) beskrivs hur 

metoderna tillämpats i föreliggande studie.   

 
 

Tabell 1. Metod för uppställning samt beräkning vid utvärdering av 

vinkelmätningsosäkerheten hos FARO Focus3D i förhållande till referensvärde. Med 

”uppställning” menas hur signaler och TLS placerades och hur mätningar utfördes. 

”Beräkning” syftar på analysen av alla mätdata för att komma fram till värden för 

osäkerheten.  

Osäkerhet i förhållande till referensvärde 

Horisontell riktning Vertikal vinkel 

Uppställning Beräkning Uppställning Beräkning 

Zogg + ISO Zogg Zogg + ISO Zogg 

 
 

Tabell 2. Metod för uppställning samt beräkning för utvärdering av 

vinkelmätningsosäkerheten hos FARO Focus3D i förhållande till medelvärde. Med 

”uppställning” menas hur signaler och TLS placerades och hur mätningar utfördes. 

”Beräkning” syftar på analysen av alla mätdata för att komma fram till värden för 

osäkerheten. 

Osäkerhet i förhållande till medelvärde 

Horisontell riktning Vertikal vinkel 

Uppställning Beräkning Uppställning Beräkning 

Zogg + ISO ISO ISO 
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2.3 Bestämning av referensvärden 

Här presenteras metoden för bestämning av referensriktningar/vinklar. Mätningen 

utfördes med totalstation och nätutjämning genomfördes i SBG Geo. Riktningar 

och vinklar beräknades i Excel från beräknade x- och y-koordinater och mätta 

zenitdistanser. 

 

2.3.1   Inmätning med totalstation 

Mätningen utfördes den 16 april 2013 i laborationshallen i hus 45 på Högskolan i 

Gävle. Sju stativ placerades ut i enlighet med en tidigare utförd simulering i Geo 

samt efter mån av plats i laborationshallen. Fyra stativ (1-4, figur 7) som senare 

kom att användas för sfärerna vid laserskanningen placerades ut på ungefär 

samma avstånd till ett femte stativ (5, figur 7) som placerades mellan dem. Det 

femte stativet var laserskannerns position. De två sista stativen (6 och 7, figur 7) 

placerades utanför de andra för att få så bra geometri som möjligt vid 

inmätningen. På stativen placerades 

trefötter för att kunna tvångscentrera 

prismor, totalstation, sfärer och 

laserskanner. Inmätningen av sfärernas 

samt skannerns position skedde genom 

att riktningar och vinklar mättes från tre 

stationer i fyra helsatser. Fyra punkter 

placerade på väggarna med kända 

koordinater ingick också i 

satsmätningarna. Deras osäkerhet var 

ca 1 mm i x- och y-led. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Uppställning vid inmätning av sfärernas samt 

TLS positioner. 
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Prismorna som användes vid 

inmätningen var Leicas rundprismor 

och genom att beräkna medelvärdet 

mot två mätta punkter (1 och 2, figur 

8) på dess sikttavla erhölls 

horisontell riktning och zenitdistans 

till centrumpunkten. 

 

 

 

 
Figur 8. Sikttavla som sitter på prismat. 

Mätningarna skedde mot punkterna 1 och 

2. Horisontell riktning och zenitdistans till 

centrumpunkten erhölls genom 

medelvärdet av horisontella riktningar 

och zenitdistanserna till punkt 1 och 2.

 

2.3.2   Nätutjämning 

Alla mätdata i form av horisontella riktningar och vertikala vinklar från totalt 12 

helsatser importerades till Microsoft Excel där medelvärden av mätningarna mot 

prismornas sikttavlor beräknades. De beräknade medelvärdena för mätningarna 

mot sikttavlorna samt mätningarna mot de kända punkterna importerades till SBG 

Geo. Där beräknades satsmedeltal för varje helsats. Koordinater för de kända 

punkterna angavs och en elastisk utjämning i plan genomfördes.  

 

2.4   Skanningen 

Två olika uppställningar med TLS utfördes. Den ena uppställningen gjordes enligt 

Zogg och ISO för kontroll av horisontella riktningar och vertikala vinklar genom 

skanning mot sfärer. Vid den andra uppställningen kontrollerades de vertikala 

vinklarna enligt ISO genom skanning mot svartvita signaler. 
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För samtliga skanningar användes samma parametrar, 4x i kvalitet och ¼ som 

upplösning. Parametrarna valdes, efter råd från Rolf Berlin på ATS i Göteborg, på 

grund av att de ger en god kvalitet på data utan att skanningstiden blir alltför lång. 

Parameterinställning

arna resulterade i en 

punkttäthet på ca 6 

mm på 10 m. Figur 9 

visar ett punktmoln 

från en av 

skanningarna mot 

sfärerna hämtat från 

SCENE. 

 

 

 

2.4.1   Skanning av sfärer 

TLS och fyra sfärer placerades på varsitt stativ. Positionerna för sfärerna och TLS 

var de samma som mättes in med totalstationen tidigare. Tio skanningar från 

”cirkelläge 1” genomfördes. Med ”cirkelläge” menas att skannern roterar 180°  

kring sin vertikalaxel och det i sin tur medför att två av sfärerna skannas framåt 

och de andra två skannas bakåt. Skannern vreds manuellt 180° och ytterligare en 

skanning genomfördes, då i ”cirkelläge 2”. Den skanningen utfördes för att 

undersöka om det var skillnader i resultatet beroende på i vilket ”cirkelläge” TLS 

skannar. 

 

2.4.2   Skanning av svartvita signaler 

Skanningen genomfördes i likhet med ISO:s metodrekommendationer. Fyra 

stycken svartvita signaler placerades på en vägg ca 10 m från skannerns position 

(figur 10). Från skannerns läge var spridningen på signalerna ca 30° i vertikalled. 

Figur 9. Ett exempel på ett punktmoln från SCENE. 
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Tio stycken skanningar utfördes och genom att 

begränsa siktfältet i horisontalled sparades både 

tid och lagringsutrymme på minneskortet. 

    

2.5   Databearbetning 

All data från skanningarna importerades till 

programvaran SCENE. För att särskilja de olika 

skanningarna åt, importerades de var för sig och 

bearbetades allt eftersom. Nedan beskrivs både 

hur sfärernas och de svartvita signalernas centrum 

bestämdes. 

 

 2.5.1   Bestämning av sfärernas och de svartvita signalernas centrum 

Som ett första steg i bearbetningen av de skannade sfärerna angavs dess radie. Två 

bestämningar av sfärernas centrumpunkter genomfördes med hjälp av två olika 

lokaliseringsmetoder, en manuell metod och en automatiskt. En sfärmodell med 

den angivna radien anpassades automatiskt till punktmolnen och efter jämförelser 

mellan standardosäkerheterna för positionen på sfärernas beräknade centrumpunkt 

valdes de bästa anpassningarna för varje sfär. I de fall där punkter som låg utanför 

sfärens yta ingick i anpassningen rensades de bort manuellt och ytterligare en 

anpassning utfördes. Centrumpunkterna beräknades från i genomsnitt 1346 

punkter på vardera sfär. Osäkerheten i centrumbestämningen av sfärerna 

presenteras som en positionsavvikelse. I bilaga 1 presenteras samtliga 

kvalitetsvärden för centrumbestämningen av alla sfärer i samtliga skanningar.  I 

figur 11 visas ett exempel på en sfäranpassning i punktmolnet. 

Figur 10. Skanningen av svartvita 

signaler. 
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Figur 11. En sfär som är anpassad till punktmolnet från SCENE. 

 

De svartvita signalernas centrum lokaliserades automatiskt av SCENE och deras 

koordinater beräknades. En manuell kontroll genomfördes för att säkerställa att 

just centrumpunkten valdes. Figur 12 visar ett exempel på en svartvit signal vars 

centrum bestämts i SCENE. 

 
Figur 12. En inskannad svartvit signal med ett bestämt centrum från SCENE. 

 

2.6   Beräkningar 

I detta avsnitt beskrivs några av de beräkningar som utförts för att komma fram 

till resultaten i studien.  
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2.6.1   Beräkning av horisontella riktningar och vertikala vinklar 

Referensvärden för de horisontella riktningarna beräknades från de koordinater 

som erhölls efter nätutjämningen i SBG Geo. Riktningar beräknades från en och 

samma punkt till de övriga punkterna tre punkterna. Först beräknades bäringar 

 (𝜑s-i) från stationen till de fyra kringliggande punkterna med ekvation (2.1). 

 

𝜑!!! = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 !!!!!
!!!!!

                   (2.1) 

 

där 𝑦! och  𝑥! är den bortre punktens koordinater och 𝑦! 𝑥! är stationens 

koordinater. Från bäringarna beräknades riktningar från punkt nr 2 till de 

resterande tre (figur 2). 

 

Medelvärden av zenitdistanserna från de fyra helsatserna som mättes från 

stationen beräknades. Zenitdistanserna räknades om till elevationsvinklar för att 

fungera som referensvärden vid jämförelser mot vinklarna erhållna vid TLS-

mätningarna. Laserskannern och totalstationen mätte från exakt samma position, 

och sfärernas centrum och centrumpunkterna på prismorna hade även de samma 

höjd och läge. 

 

Horisontella riktningar beräknades i de skanningar som utförts mot sfärer. De x- 

och y-koordinater för sfärernas centrum som bestämdes i SCENE användes i 

ekvation (2.1) för bäringar. Koordinaterna var angivna i skannerns 

koordinatsystem och TLS koordinater blev därför 0 i både x- och y-led. 

Horisontella riktningar från sfär nr 2 till de andra tre sfärerna beräknades. 

 

De vertikala vinklarna mellan TLS och signalerna beräknades både för 

mätningarna mot sfärer och mätningarna mot svartvita signaler. Från x- och y-

koordinaterna (𝑥! och 𝑦!) för sfärernas/signalernas centrum samt x- och y-

koordinaterna för TLS (𝑥! och 𝑦!) beräknades avståndet från TLS till 

sfärerna/signalerna med avståndsformeln: 
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𝑑 = (𝑥! − 𝑥!)!+(𝑦! − 𝑦!)!                   (2.2) 

 

Med hjälp av avståndet (d) mellan TLS och sfärerna/signalerna samt 

höjdskillnaden (z) mellan dem beräknades vertikalvinkel (v): 

 

𝑣 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 !
!
                    (2.3) 

 

Utförliga beräkningar redovisas i bilagorna 2, 3, 4 och 5.  

 

2.6.2   Osäkerhet i horisontella riktningar 

 2.6.2.1   Osäkerhet i förhållande till referensvärde 

Osäkerheten i förhållande till referensvärde beräknades enligt Zogg (2008). 

Genom att subtrahera de horisontella riktningarna inmätta med totalstation från 

riktningarna inmätta med TLS erhölls avvikelse för varje riktning. Ett medelvärde 

av avvikelser räknades ut för vare skanning. En standardosäkerhet (u(x)) räknades 

ut för spridningen av avvikelser i respektive skanning med följande ekvation: 

 

𝑢 𝑥 = ! !!!! !

!!!
                    (2.4) 

 

där 𝑥! är avvikelsen för varje mätt horisontell riktning i en skanning, 𝑥 är 

medelvärde för avvikelserna i samma skanning och 𝑛 är antalet horisontella 

riktningar i skanningen.  

 

  2.6.2.2   Osäkerhet i förhållande till medelvärde 

Osäkerheten i de horisontella riktningarna utvärderades enligt ISO 17123-3 och 

nedan beskrivs hur beräkningarna utfördes för att komma fram till den slutliga 

standardosäkerheten. j	  är beteckningen på numret för skanning och	  k	  är signalens 

nummer. 
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Först beräknades riktningar (𝑥!,!) från en sfär till de tre övriga. Riktningar från 

samma sfär beräknades i alla skanningar. Medelvärdet av riktningarna (𝑥!) från de 

10 skanningarna till var och en av signalerna beräknades: 

 

𝑥! =
!!,!!!!,!!⋯!!!",!

!"
;            k	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  ,	  4	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.5) 

 

Skillnader (𝑑!,!) mellan medelvärdet (𝑥!)) och riktningarna (𝑥!,!) beräknades:  

 

𝑑!,! =   𝑥! − 𝑥!,!;            k	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  ,	  4;   j	  =	  1,	  .	  .	  .	  ,	  10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.6) 

 

 

Därefter beräknades det aritmetiska medelvärdet (𝑑!) för skillnaderna i varje 

skanning:  

 

𝑑! =   
!!,!!!!,!!!!,!!!!,!

!
;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  j	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  ,	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.7) 

 

Vidare beräknades residualer (𝑟!,!) för varje skanning och riktning: 

 

𝑟!,! =   𝑑!,! − 𝑑!;            k	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  ,	  4;   j	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  ,	  10	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.8) 

 

 

Som ett sista steg, innan standardosäkerheten beräknades, kvadrerades och 

summerades samtliga residualer och antalet frihetsgrader (v) beräknades med 

ekvationen (2.9), där n	  är antalet skanningar och t	  antalet sfärer. 

 

𝑣 = 𝑛 − 1 × 𝑡 − 1 ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  n	  =	  10;	  	  t	  =	  4	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.9) 
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Standardosäkerheten (𝑢 𝑥 ) beräknades: 

 

𝑢 𝑥 = !!!

!
                  (2.10) 

 

Utförliga beräkningar  redovisas i bilaga 6. 

 

2.6.3   Osäkerhet i de vertikala vinklarna 

2.6.3.1   Osäkerhet i förhållande till referensvärde 

Osäkerheten i förhållande till referensvärde beräknades enligt Zogg (2008). 

Avvikelser i de vertikala vinklarna erhölls genom att subtrahera de beräknade 

vertikalvinklarna erhållna från totalstationsmätningarna med vertikalvinklarna 

mätta med TLS för alla sfärer i samtliga skanningar. Medelvärdet av avvikelser i 

varje skanning beräknades utifrån absoluta värden och standardosäkerheten för 

spridningen av felen i respektive skanning beräknades med ekvation (2.4). 

 

 2.6.3.2   Osäkerhet i förhållande till medelvärde 

Osäkerheten i de vertikala vinklarna utvärderades enligt ISO 17123-3. 

Medelvärdet (𝑥!) av de vertikala vinkarna räknades ut med ekvationen (2.11) där 

k är signalens nummer: 

 

𝑥! =
!!,!!!!,!!⋯!!!",!

!"
;            k	  =	  1,	  .	  .	  .	  ,	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.11)	  

 

Vidare räknades residualer ut för alla vinklar med ekvation (2.12). 

 

𝑟!,! =   𝑥!,! − 𝑥!;            k	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  	  ,	  4;   j	  =	  1,	  	  .	  .	  .	  ,	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2.12) 

	  

De beräknade residualerna kvadrerades och summerades. Antal frihetsgrader 

räknades ut enligt ekvation (2.13) där n	   är antalet skanningar och	   t	   är antalet 

signaler: 
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𝑣 = 𝑛 − 1   ×  𝑡                                                                                              (2.13) 

 

Standardosäkerheten (𝑢 𝑥 ) beräknades: 

 

𝑢 𝑥 = !!!

!
                  (2.14) 

 

Utförliga beräkningar redovisas i bilaga 7. 

 

3   Resultat 

Osäkerheten i de kända punkterna som användes vid satsmätningarna fortplantade 

sig till de nya punkterna vid den elastiska utjämningen. De fick i sin tur en 

osäkerhet på ca 0.5 mm i x- och y-led. Osäkerheterna för referenspunkterna kan 

ses i tabell 3. Koordinater för referenspunkterna kan ses i bilaga 4, där redovisas 

även referensriktningar samt referensvinklar.  

 
Tabell 3. Osäkerheter för referenspunkterna. 

Punkt nr 
u(x) 

(m) 

u(y) 

(m) 

1 0.0005 0.0005 

2 0.0006 0.0006 

3 0.0007 0.0006 

4 0.0006 0.0005 

Skannerns position 0.0005 0.0005 

 

 

De med TLS mätta horisontella riktningarna redovisas i bilaga 2. Mätta 

vertikalvinklar mot sfärer redovisas i bilaga 3 och i bilaga 5 redovisas 

vertikalvinklar mätta mot svartvita signaler.  
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I tabell 4 presenteras medelavvikelser och deras osäkerheter (u(x)) i horisontella 

riktningar (Hz) samt vertikala vinklar (V) som beräknades i förhållande till 

referens- riktningar/vinklar enligt Zogg (2008).  

 
Tabell 4. Osäkerheter i horisontella riktningar och vertikala vinklar i förhållande till 

referensvärde. 

Skanning Medelavvikelse Hz  
(°) 

u(x) Hz  
(°) 

Medelavvikelse V 
(°) 

u(x) V  
(°) 

1 0.017 0.010 0.025 0.013 
2 0.018 0.011 0.026 0.009 
3 0.015 0.007 0.025 0.009 
4 0.015 0.007 0.026 0.009 
5 0.014 0.007 0.026 0.009 
6 0.015 0.007 0.027 0.010 
7 0.013 0.007 0.027 0.010 
8 0.013 0.006 0.026 0.013 
9 0.014 0.005 0.026 0.013 
10 0.013 0.006 0.025 0.014 

Medel 0.015 0.007 0.026 0.011 
 

 

Osäkerheten i förhållande till medelvärde som beräknats enligt ISO blev 0.002° 

för de horisontella riktningarna och 0.001° för vertikala vinklar. 
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4 Diskussion 

Osäkerheterna som beräknades i denna studie skiljde sig ganska mycket åt; när de 

räknades ut i förhållande till referensvärde så blev de mycket större än när de 

räknades ut i förhållande till medelvärde. Att osäkerheterna i förhållande till 

referensvärde blev så höga kan bero på att kompensatorn i skannern inte 

fungerade korrekt. Den höga osäkerheten kan även till viss del bero på att det 

fanns en viss osäkerhet i referensvärdena. De osäkerheter som beräknades i 

förhållande till medelvärde är antagligen att betrakta som de mest sanningsenliga 

måtten för vinkelmätningsosäkerheten. Osäkerheten i förhållande till medelvärde 

var olika för vertikala vinklar och horisontella riktningarna. De horisontella 

riktningarna hade dubbelt så hög osäkerhet som de vertikala vinklarna. Vid 

jämförelser mot vinkelmätningsosäkerheten hos andra fasmätande skannrar så 

verkar det som om FARO Focus3D är ganska ensam om att osäkerheten skiljer sig 

så mellan horisontalled och vertikalled. Z+F IMAGER 5010 har samma osäkerhet 

i både horisontalled och vertikalled; 0.007° (Zoller+Fröhlich, 2013). Trimble FX 

har även den samma osäkerhet i vertikalled och horisontalled, ca 0.008° (Trimble, 

2013). Även det resultat som Schulz (2007) kom fram till när han utvärderade 

osäkerheten hos en Z+F IMAGER 5003 visade att osäkerheten var i princip 

densamma både för horisontella- och vertikala vinklar; osäkerheten för de 

horisontella vinklarna, beroende på parameterinställning i skannern, var 0.006°, 

0.002° och 0.001° och osäkerheten för de vertikala vinklarna var 0.005°, 0.003° 

och 0.001°. 

 

Kompensatorfelet uppenbarades vid jämförelsen mellan de vertikala vinklarna 

mätta med totalstation och de som mättes med TLS. Felet i vertikalvinkeln för två 

av de fyra sfärerna (3 och 4) i varje skanning var negativt. Sfärerna 3 och 4 låg 

båda ”framför skannern” och sfärerna 1 och 2 låg ”bakom skannern”. Att felen för 

skanningen mot sfär 3 och 4 var negativt gällde för samtliga skanningar i 

”cirkelläge 1”. Efter beräkningen av testskanningen då TLS vridits 180° 

(”cirkelläge 2”) visade sig felet ha skiftat, d.v.s. de sfärer som tidigare hade 

negativa fel fick nu positiva fel och tvärt om. Felet tyder på att kompensatorn i 
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skannern inte fungerade ordentligt. Figur 13 är en skiss över hur felet i 

kompensatorn påverkade de vertikala vinkelmätningarna. Den streckade linjen 

visar hur TLS mätte och den heldragna linjen visar hur TLS borde mäta om 

kompensatorn skulle fungerat korrekt. 

 

 
Figur 13. Skiss hur kompensatorfelet i FARO Focus 3D påverkade de vertikala vinklarna. 

 

Vid beräkningen av medelavvikelsen för de vertikala vinklarna användes absoluta 

värden av avvikelser, på grund av att felen tog ut varandra då medelvärdet av två 

negativa och två positiva avvikelser beräknades.    

  

Metoderna som låg till grund för testmätningar med laserskannern modifierades 

för att passa syftet med studien. I Zoggs studie användes åtta sfärer, och 

horisontella vinklar mellan varje sfär beräknades. Medelfel och standardosäkerhet 

beräknades från tre skanningar. På grund av materialbrist användes i föreliggande 

studie endast fyra sfärer, men antal skanningar ökades från tre till tio.  En annan 

skillnad jämfört med Zogg är att horisontella riktningar istället för vinklar 

utvärderades. Det få antalet sfärer räckte för att utvärdera osäkerheten. I ISO 

standarden var utvärderingen av de horisontella riktningarna grundat på en 

mätsituation där fyra signaler användes för att beräkna tre riktningar, likt det test 

som utförts i föreliggande studie. ISO:s metod för utvärdering av en teodolit 

användes i denna studie på grund av likheten i vinkelmätningen mellan en TLS 

och en teodolit. ISO:s mätmetod för utvärdering av osäkerheten i de vertikala 

vinklarna modifierades på så vis att avståndet till signalerna kortades ner, från 50 

m till ca 10 m. Den vertikala spridningen mellan signalerna, ca 30° är densamma 

som i rekommendationerna. De båda metoderna från ISO är utformade att 
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utvärdera tre satser. En sats likställs i denna studie med en skanning och antalet 

skanningar ökades även här till tio. 

 

Positionsavvikelsen var ca 1 mm för samtliga sfärer. Totalstationsmätningarna 

ansågs som de ”sanna” värdena trots att osäkerheterna för referenspunkterna inte 

var så mycket lägre. Den relativt höga osäkerheten i referenspunkterna berodde på 

att de bestämdes med hjälp av en elastisk utjämning. Anledningen till att en 

elastisk utjämning utfördes var att resultatet skulle bli sanningsenligt. Ett 

alternativ hade varit att utföra en absolut utjämning. Då hade osäkerheterna för 

referenspunkterna blivit lägre men de hade inte varit helt korrekta. Osäkerheterna 

för punkterna från skanningen påverkades både av sfäranpassningen, t.ex. 

positionsavvikelsen, och från osäkerheten i skanningen. 

 

De metoder som använts för att utvärdera vinkelmätningsosäkerheten valdes på 

grund av deras egenskaper. I avsnittet 1.3 presenteras ett antal andra metoder som 

hade kunnat tillämpas i denna studie men de har vissa nackdelar. Några av dem 

verkade inte vara så komplicerade att utföra men de utvärderade TLS i ett 

begränsat horisontellt siktfält, t.ex. Cuartero, Armesto, Rodríguez och Arias 

(2010) och Boehler, Bordas och Marbs (2003). De studier där självkalibrering 

genomförts använde väldigt komplicerade metoder för utvärdering av TLS 

vinkelmätning. En sådan metod för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten i 

föreliggande studie hade blivit allt för omfattande att genomföra. Metoden som 

Zogg (2008) använde kombinerat med ISO:s standard för test av en teodolit 

valdes som grund för uppställningen vid skanningen mot sfärer eftersom de gav 

möjligheten att utvärdera TLS för hela det horisontella siktfältet och de 

tillhörande beräkningarna var relativt enkla att utföra. Skanningen mot de 

svartvita signalerna, vars uppställningsmetod hämtades från ISO:s metod för 

utvärdering av en teodolit, medförde även att det vertikala siktfältet utnyttjades så 

gott det gick under de förutsättningar som fanns i laborationshallen. Om mer tid 

och större tillgång till material hade funnits skulle metoderna kunna utvecklas 

ytterligare, både genom att använda fler sfärer och fler svartvita signaler i ett 

större vertikalt siktfält.   
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Slutsatsen av denna studie är att resultatet för osäkerheten i de horisontella 

riktningarna är dubbelt så hög som osäkerheten för de vertikala vinklarna. Det har 

för övrigt visat sig att vinkelmätningen hos FARO Focus3D kan utvärderas med 

den metod som presenterats. Det sätt som mätningarna utfördes på var relativt 

okomplicerade och de var tillräckliga för att beräkna vinkelmätningsosäkerheten 

hos en TLS. Det har även visat sig att kompensatorn i den FARO Focus3D som 

undersökts inte fungerar korrekt.  

 

I framtida studier skulle vinkelmätningsosäkerheten kunna utvärderas med hjälp 

av flera signaler och jämföra om det blir några skillnader i resultatet från denna 

studie. Test med olika parametrar för kvalitet och upplösning i FARO Focus3D kan 

också utföras för att se om de påverkar osäkerheten. Ytterligare analyser av 

mätdata skulle kunna genomföras, t.ex. med hjälp av 3D-vektorer som i studien av 

Cuartero, Armesto, Rodríguez och Arias (2010). Vidare skulle en mer omfattad 

metod med skanningar mot signaler i alla delar av TLS siktfält kunna utföras för 

att uppskatta systematiska fel. 
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Bilaga 1 

Här presenteras värden som erhölls vid centrumbestämningen av sfärerna i 

SCENE. Följande presenteras i tabellerna nedan: 

X,Y & Z= Koordinaterna för centrumpunkten i skannerns koordinatssystem. 

Nr of points = Antalet punkter som använts vid sfäranpassningen. 

Position deviation = Standardosäkerhet för centrumpunktens position. 

Point distance = Standardaosäkerhet för avståndet mellan den kalkylerade sfärens 

yta och punkterna. 

Point drift = Det genomsnittliga avståndet mellan punkterna och den kalkylerade 

sfärens yta. 

 
Scan 1 X 

 (m) 

Y 

 (m) 

Z 

 (m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.0011 5.0930 0.0066 1168 0.96 0.67 -0.05 

2 4.6354 4.5687 0.0067 1396 0.73 0.53 -0.02 

3 3.9881 -4.9870 -0.0019 1468 0.75 0.51 0.01 

4 -5.3866 -4.6096 -0.0025 1176 0.80 0.55 -0.02 

	  

	  

Scan 2 X 

 (m) 

Y  

(m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1800 4.9109 0.0067 1168 0.79 0.64 -0.05 

2 4.4689 4.7314 0.0073 1821 0.79 0.53 -0.06 

3 4.1638 -4.8409 -0.0015 1468 0.78 0.53 -0.01 

4 -5.2184 -4.7988 -0.0025 1543 0.62 0.57 -0.00 

	  

	  

Scan 3 X  

(m) 

Y  

(m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1797 4.9111 0.0067 1168 1.05 0.65 -0.05 

2 4.4691 4.7312 0.0072 1396 0.87 0.57 -0.03 

3 4.1637 -4.8409 -0.0015 1468 0.72 0.55 -0.01 

4 -5.2182 -4.7993 -0.0025 1176 0.93 0.55 -0.02 
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Scan 4 X 

 (m) 

Y  

(m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1796 4.9114 0.0068 1168 0.75 0.61 -0.05 

2 4.4693 4.7319 0.0073 1823 0.94 0.56 -0.06 

3 4.1636 -4.8411 -0.0016 1468 0.91 0.54 -0.02 

4 -5.2183 -4.7991 -0.0025 1176 0.68 0.55 -0.01 

	  

	  

Scan 5 X 

 (m) 

Y 

 (m) 

Z 

 (m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1795 4.9116 0.0068 1168 0.76 0.76 -0.05 

2 4.4694 4.7309 0.0073 1676 0.79 0.66 -0.03 

3 4.1635 -4.8411 -0.0015 1549 0.67 0.54 -0.02 

4 -5.2184 -4.7990 -0.0027 1522 0.69 0.52 0.00 

	  

	  

Scan 6 X 

 (m) 

Y  

(m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1794 4.9116 0.0068 1168 0.96 0.65 -0.04 

2 4.4694 4.7308 0.0072 1396 0.74 0.58 -0.04 

3 4.1634 -4.8411 -0.0017 1468 0.80 0.56 -0.02 

4 -5.2185 -4.7989 -0.0027 1176 0.97 0.53 -0.01 

	  

	  

Scan 7 X 

 (m) 

Y 

 (m) 

Z 

 (m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1792 4.9119 0.0068 1168 0.55 0.60 -0.05 

2 4.4698 4.7306 0.0072 1396 1.26 0.58 -0.04 

3 4.1633 -4.8412 -0.0017 1468 0.79 0.54 -0.03 

4 -5.2186 -4.7988 -0.0029 1176 0.68 0.55 -0.02 

	  

	  

Scan 8 X  

(m) 

Y 

 (m) 

Z 

 (m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1790 4.9120 0.0065 1168 0.81 0.62 -0.05 

2 4.4699 4.7305 0.0069 1396 1.09 0.57 -0.04 

3 4.1632 -4.8414 -0.0020 1468 0.78 0.54 -0.02 

4 -5.2187 -4.7987 -0.0030 1176 0.71 0.54 -0.01 
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Scan 9 X  

(m) 

Y 

 (m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1788 4.9123 0.0063 1168 0.78 0.62 -0.05 

2 4.4699 4.7304 0.0069 1522 0.76 0.56 -0.05 

3 4.1631 -4.8415 -0.0020 1468 1.05 0.53 -0.02 

4 -5.2188 -4.7986 -0.0030 1176 0.64 0.54 -0.01 

	  

	  

Scan 10 X 

 (m) 

Y  

(m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 -5.1788 4.9122 0.0061 1168 0.76 0.61 -0.05 

2 4.4701 4.7304 0.0066 1396 0.97 0.55 -0.04 

3 4.1630 -4.8415 -0.0019 1468 0.65 0.53 -0.01 

4 -5.2189 -4.7985 -0.0030 1495 0.58 0.58 0.01 

	  
Scan 

“cirkel-

läge” 2 

X  

(m) 

Y 

 (m) 

Z  

(m) 

Nr of 

points 

Position 

deviation 

 (mm) 

Point 

distance 

(mm) 

Point 

drift 

(mm) 

1 4.6226 -5.4378 -0.0013 1172 0.87 0.64 -0.06 

2 -4.9500 -4.2246 0.0022 1396 0.80 0.56 -0.02 

3 -3.6258 5.2564 0.0058 1468 0.80 0.55 -0.00 

4 5.6994 4.2182 0.0023 1176 1.01 0.57 -0.02 
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Bilaga 2 

Här presenteras horisontella riktningar för skanningar mot sfärer. Koordinater i 

skannerns koordinatsystem (X & Y), bäringar (𝜑!!!) samt horisontella riktningar 

från punkt 2 redovisas.  

 
Scan/Sfär 

nr 
X  

(m) 
Y  

(m) 
𝝋𝐬!𝒊 
(°) 

Riktning från punkt 2  
(°) 

Scan1     
 

    
1 -5.0011 5.0930 315.5217 2-‐>3 95.9351 
2 4.6354 4.5687 45.4151 2-‐>4 184.0299 
3 3.9881 -4.9870 141.3502 2-‐>1 270.1065 
4 -5.3866 -4.6096 229.445     

Scan2     
 

    
1 -5.1800 4.9109 313.4724 2-‐>3 95.9346 
2 4.4689 4.7314 43.3654 2-‐>4 184.0332 
3 4.1638 -4.8409 139.3 2-‐>1 270.1071 
4 -5.2184 -4.7988 227.399     

Scan3    
 

    
1 -5.1797 4.9111 313.4753 2-‐>3 95.9322 
2 4.4691 4.7312 43.3685 2-‐>4 184.0259 
3 4.1637 -4.8409 139.3007 2-‐>1 270.1069 
4 -5.2182 -4.7993 227.3944     

Scan4           
1 -5.1796 4.9114 313.4777 2-‐>3 95.9326 
2 4.4693 4.7319 43.3702 2-‐>4 184.026 
3 4.1636 -4.8411 139.3028 2-‐>1 270.1075 
4 -5.2183 -4.7991 227.3962     

Scan5    
 

    
1 -5.179462 4.9116 313.4792 2-‐>3 95.9313 
2 4.469369 4.7309 43.3719 2-‐>4 184.0252 
3 4.163491 -4.8411 139.3032 2-‐>1 270.1073 
4 -5.218351 -4.7990 227.3971     

Scan6           
1 -5.1794 4.9116 313.4801 2-‐>3 95.9319 
2 4.4694 4.7308 43.3725 2-‐>4 184.026 
3 4.1634 -4.8411 139.3044 2-‐>1 270.1076 
4 -5.2185 -4.7989 227.3985   
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Scan/Sfär 
nr 

X 
 (m) 

Y  
(m) 

𝝋𝐬!𝒊 
(°) 

Riktning från punkt 2 
 (°) 

Scan7    
 

    
1 -5.1792 4.9119 313.4823 2-‐>3 95.9297 
2 4.4698 4.7306 43.3761 2-‐>4 184.024 
3 4.1633 -4.8412 139.3058 2-‐>1 270.1062 
4 -5.2186 -4.7988 227.4001     

Scan 8 
1 -5.1790 4.9120 313.4844 2-‐>3 95.9301 
2 4.4699 4.7305 43.3772 2-‐>4 184.0236 
3 4.1632 -4.8414 139.3073 2->1 270.1072 
4 -5.2187 -4.7987 227.4008     

Scan9    
 

    
1 -5.1788 4.9123 313.4868 2-‐>3 95.9307 
2 4.4699 4.7304 43.3783 2-‐>4 184.0239 
3 4.1631 -4.8415 139.3088 2-‐>1 270.1088 
4 -5.2188 -4.7986 227.402     

Scan10           
1 -5.1788 4.9122 313.4866 2-‐>3 95.9299 
2 4.4701 4.7304 43.3794 2-‐>4 184.0234 
3 4.1630 -4.8415 139.3093 2-‐>1 270.1072 
4 -5.2189 -4.7985 227.4028     

Scan 
"cirkelläge 

2" 
    

 
    

1 4.6226 -5.4378 139.6324 2-‐>3 95.8823 
2 -4.9500 -4.2246 229.5204 2-‐>4 183.9737 
3 -3.6258 5.2564 325.4027 2-‐>1 270.112 
4 5.6994 4.2182 53.4941   
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Bilaga 3 

Här presenteras vertikala vinklar beräknade för skanningar mot sfärer. 

Koordinater i skannerns koordinatsystem (X, Y & Z), horisontellt avstånd mellan 

TLS och sfärer samt vertikalvinkeln redovisas. 

Scan/Sfär nr X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Avstånd 
(m) 

Vertikalvinkel 
(°) 

Scan1           
1 -5.0011 5.0930 0.0066 7.1379 0.0529 
2 4.6354 4.5687 0.0067 6.5085 0.0594 
3 3.9881 -4.9870 -0.0019 6.3855 -0.0174 
4 -5.3866 -4.6096 -0.0025 7.0897 -0.0201 

Scan2     
 

    
1 -5.1800 4.9109 0.0067 7.1379 0.0539 
2 4.4689 4.7314 0.0073 6.5082 0.0638 
3 4.1638 -4.8409 -0.0015 6.3853 -0.0137 
4 -5.2184 -4.7988 -0.0025 7.0894 -0.0203 

Scan3          
1 -5.1797 4.9111 0.0067 7.1377 0.0542 
2 4.4691 4.7312 0.0072 6.5082 0.0632 
3 4.1637 -4.8409 -0.0015 6.3852 -0.0135 
4 -5.2182 -4.7993 -0.0025 7.0896 -0.0199 

Scan4     
 

    
1 -5.1796 4.9114 0.0068 7.1379 0.0548 
2 4.4693 4.7319 0.0073 6.5083 0.0645 
3 4.1636 -4.8411 -0.0016 6.3852 -0.0142 
4 -5.2183 -4.7991 -0.0025 7.0896 -0.0202 

Scan5          
1 -5.179462 4.9116 0.0068 7.1379 0.0548 
2 4.469369 4.7309 0.0073 6.5082 0.0645 
3 4.163491 -4.8411 -0.0015 6.3852 -0.0134 
4 -5.218351 -4.7990 -0.0027 7.0895 -0.0216 

Scan6     
 

    
1 -5.1794 4.9116 0.0068 7.1379 0.0546 
2 4.4694 4.7308 0.0072 6.5082 0.0635 
3 4.1634 -4.8411 -0.0017 6.3851 -0.0152 
4 
 
 
 

-5.2185 -4.7989 -0.0027 7.0896 -0.0220 
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Scan/Sfär nr X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Avstånd 
(m) 

Vertikalvinkel 
(°) 

Scan7           
1 -5.1792 4.9119 0.0068 7.138 0.0547 
2 4.4698 4.7306 0.0072 6.5083 0.0634 
3 4.1633 -4.8412 -0.0017 6.3851 -0.0155 
4 -5.2186 -4.7988 -0.0029 7.0896 -0.0231 

Scan8    
 

    
1 -5.1790 4.9120 0.0065 7.138 0.0521 
2 4.4699 4.7305 0.0069 6.5083 0.0607 
3 4.1632 -4.8414 -0.0020 6.3852 -0.0177 
4 -5.2187 -4.7987 -0.0030 7.0896 -0.0245 

Scan9          
1 -5.1788 4.9123 0.0063 7.138 0.0503 
2 4.4699 4.7304 0.0069 6.5082 0.0612 
3 4.1631 -4.8415 -0.0020 6.3852 -0.0179 
4 -5.2188 -4.7986 -0.0030 7.0896 -0.0243 

Scan10     
 

    
1 -5.1788 4.9122 0.0061 7.1379 0.0489 
2 4.4701 4.7304 0.0066 6.5083 0.0584 
3 4.1630 -4.8415 -0.0019 6.3851 -0.0172 
4 -5.2189 -4.7985 -0.0030 7.0896 -0.0246 

Scan 
"cirkelläge 2"           

1 4.6226 -5.4378 -0.0013 7.1371 -0.0107 
2 -4.9500 -4.2246 0.0022 6.5077 0.0197 
3 -3.6258 5.2564 0.0058 6.3857 0.0523 
4 5.6994 4.2182 0.0023 7.0906 0.0186 
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Bilaga 4 

Referensriktningar (horisontella) beräknade från totalstationsmätningar. 

Koordinater (X & Y) i lokalt koordinatsystem, bäringar (𝜑!!!) samt riktningar 

från punkt 2 redovisas. 

   
Punkt 

nr 
X 

 (m) 
Y  

(m) 
𝝋𝐬!𝒊 
(°) 

Riktning från punkt 2 
 (°) 

1 142.1232 316.3722 308.9613 2->3 95.9154 
2 142.704 326.0068 38.8611 2->4 184.0050 
3 133.1381 326.4544 134.7765 2->1 270.1003 
4 132.4384 317.0991 222.8660 

 
  

S 137.6350 321.9223       
 

Referensvinklar (vertikala) beräknade från totalstationsmätningar. Zenitdistanser i 

och vertikalvinklar redovisas. 

Helsats/Punkt 
nr 

Zenitdistans 
(gon) 

Medel-
zenitdistans 

(gon) 

Medel-
zenitdistans 

(°) 

Vertikalvinkel 
(°) 

Helsats 1         
1 99.9644 99.9644 89.9679 0.0321 
2 99.9472 99.9472 89.95258 0.0475 
3 99.9729 99.9728 89.9755 0.0245 
4 99.993 99.9932 89.9939 0.0061 

Helsats 2   
   1 99.9645 
   2 99.947 
   3 99.9727 
   4 99.9933 
   Helsats 3   
   1 99.9642 
   2 99.9472 
   3 99.973 
   4 99.9932 
   Helsats 4   
   1 99.9644 
   2 99.9474 
   3 99.9728 
   4 99.9933 
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Bilaga 5 

Här presenteras vertikala vinklar beräknade för skanningar mot svartvita signaler. 

Koordinater i skannerns koordinatsystem (X, Y & Z), horisontellt avstånd mellan 

TLS och signal samt vertikalvinkel redovisas. 

Scan/Signal 
nr 

X  
(m) 

Y  
(m) 

Z  
(m) 

Avstånd 
(m) 

Vertikalvinkel  
(°) 

Scan1 
     1 9.9601 -0.5203 -1.4408 9.9737 -8.2199 

2 9.9618 -0.5298 0.3335 9.9758 1.9147 
3 9.9632 -0.5241 2.1013 9.9769 11.8937 
4 9.9648 -0.5179 3.4957 9.9783 19.3068 

Scan2           
1 9.9601 -0.5189 -1.4411 9.9736 -8.2218 
2 9.9617 -0.5313 0.333 9.9759 1.9117 
3 9.9631 -0.5245 2.1015 9.9769 11.8948 
4 9.9649 -0.5165 3.4955 9.9782 19.3058 

Scan3   
 

  
 

  
1 9.9602 -0.519 -1.4409 9.9737 -8.2206 
2 9.9616 -0.5314 0.3334 9.9758 1.9139 
3 9.9632 -0.5228 2.1012 9.9769 11.8932 
4 9.9648 -0.5169 3.4956 9.9782 19.3063 

Scan4           
1 9.9601 -0.5196 -1.4410 9.9737 -8.2211 
2 9.9618 -0.5297 0.3333 9.9758 1.9133 
3 9.9633 -0.5233 2.1012 9.977 11.8928 
4 9.965 -0.5171 3.4954 9.9784 19.305 

Scan5   
 

  
 

  
1 9.9602 -0.5189 -1.4410 9.9737 -8.2212 
2 9.9617 -0.5312 0.3336 9.9759 1.9151 
3 9.9633 -0.5227 2.1013 9.977 11.8937 
4 9.9650 -0.5166 3.4954 9.9784 19.3052 

Scan6           
1 9.9602 -0.5182 -1.4411 9.9736 -8.2220 
2 9.9617 -0.5319 0.3333 9.9759 1.9135 
3 9.9632 -0.5222 2.1011 9.9769 11.8924 
4 9.9649 -0.5158 3.4954 9.9783 19.3054 

Scan7   
 

  
 

  
1 9.9602 -0.5175 -1.4411 9.9737 -8.2215 
2 9.9617 -0.5324 0.3331 9.9759 1.9123 
3 9.9632 -0.5234 2.1014 9.977 11.8938 
4 9.9648 -0.5165 3.4954 9.9782 19.3055 
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Scan/Signal 
nr 

X  
(m) 

Y 
 (m) 

Z  
(m) 

Avstånd 
(m) 

Vertikalvinkel  
(°) 

Scan8      
1 9.9601 -0.5193 -1.4410 9.9736 -8.2214 
2 9.9618 -0.5297 0.3332 9.9759 1.9128 
3 9.9632 -0.5230 2.1012 9.9769 11.8932 
4 9.9650 -0.5168 3.4954 9.9784 19.3053 

Scan9   
 

  
 

  
1 9.9602 -0.5185 -1.4410 9.9737 -8.2211 
2 9.9617 -0.5321 0.3334 9.9759 1.9142 
3 9.9632 -0.5226 2.1011 9.9769 11.8923 
4 9.9651 -0.5161 3.4955 9.9784 19.3057 

Scan10           
1 9.9603 -0.5182 -1.4412 9.9737 -8.2223 
2 9.9617 -0.5325 0.3335 9.9759 1.9145 
3 9.9633 -0.5223 2.1011 9.9770 11.8925 
4 9.9650 -0.5158 3.4955 9.9784 19.3059 
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Bilaga 6 

Här presenteras utförliga beräkningar av mätosäkerheten i horisontella riktningar 

enligt ISO 17123-3. 

j k xj,k 
(°) 

x´j,k 
(°) 

𝐱 
(°) 

dj,k 
(°) 

𝐝 
(°) 

rj,k 
(°) 

r2
j,k 

(°) 

1 2 45.4151237 0 0 0 -0.001587757 0.001587757 2.52097E-06 

  3 141.3502097 95.935086 95.93181809 -0.003267901   -0.001680144 2.82288E-06 

  4 229.4449951 184.0298714 184.0261031 -0.003768392   -0.002180635 4.75517E-06 

  1 315.5216734 270.1065497 270.107235 0.000685265   0.002273022 5.16663E-06 

  ∑ 731.732002 550.0715072 550.0651561 -0.006351029   0 1.52657E-05 

                  

2 2 43.36536402 0  0 -0.002433384 0.002433384 5.92136E-06 

  3 139.2999867 95.93462268  -0.002804582   -0.000371197 1.37787E-07 

  4 227.3985605 184.0331965  -0.007093417   -0.004660033 2.17159E-05 

  1 313.4724345 270.1070705  0.000164461   0.002597846 6.7488E-06 

  ∑ 723.5363457 550.0748897  -0.009733537   0 3.45239E-05 

                  

3 2 43.36845933 0  0 4.29361E-05 -4.29361E-05 1.84351E-09 

  3 139.3006693 95.93220995  -0.000391853   -0.00043479 1.89042E-07 

  4 227.3943584 184.025899  0.00020402   0.000161084 2.59479E-08 

  1 313.4753347 270.1068754  0.000359578   0.000316642 1.00262E-07 

  ∑ 723.5388217 550.0649844  0.000171745   0 3.17096E-07 

                  

4 2 43.37018946 0  0 -0.000246157 0.000246157 6.05932E-08 

  3 139.3028113 95.93262181  -0.000803712   -0.000557555 3.10867E-07 

  4 227.3961919 184.0260025  0.000100558   0.000346715 1.20211E-07 

  1 313.4777059 270.1075165  -0.000281474   -3.53174E-05 1.24732E-09 

  ∑ 723.5468986 550.0661408  -0.000984628   0 4.92919E-07 

                  

5 2 43.37187998 0  0 0.00031982 -0.00031982 1.02285E-07 

  3 139.303225 95.93134505  0.000473048   0.000153229 2.3479E-08 

  4 227.3970893 184.0252094  0.00089369   0.000573871 3.29328E-07 

  1 313.4792024 270.1073224  -0.0000874602   -0.00040728 1.65877E-07 

  ∑ 723.5513968 550.0638768  0.001279278   0 6.20968E-07 
                  

6 2 43.376076 0  0 -7.93242E-05 7.93242E-05 6.29233E-09 

  3 139.3057755 95.93189991  -0.0000818193   -2.4951E-06 6.22553E-12 

  4 227.4001071 184.0259644  0.000138674   0.000217998 4.75232E-08 

  1 313.4801462 270.1076091  -0.000374151   -0.000294827 8.69231E-08 

  ∑ 723.5621048 550.0654734  -0.000317297   0 1.40745E-07 
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j k xj,k 
(°) 

x´j,k 
(°) 

 dj,k 
(°) 

𝐝 
(°) 

rj,k 
(°) 

r2
j,k 

(°) 

7 2 43.376076 0   0 0.00129736 -0.00129736 1.68314E-06 

  3 139.3057755 95.92969949  0.002118609   0.000821249 6.7445E-07 

  4 227.4001071 184.0240311  0.002071949   0.000774589 5.99989E-07 
  1 313.4823121 270.1062361  0.00099888   -0.000298479 8.90897E-08 
  ∑ 723.5642707 550.0599667  0.005189438   0 3.04667E-06 

                  

8 2 43.37718574 0  0 0.001068488 -0.001068488 1.14167E-06 

  3 139.3072805 95.93009477  0.001723326   0.000654838 4.28813E-07 

  4 227.4007531 184.0235674  0.002535643   0.001467156 2.15255E-06 
  1 313.4844057 270.10722  0.0000149813   -0.001053506 1.10988E-06 
  ∑ 723.5696251 550.0608822  0.004273951   0 4.8329E-06 

                 

9 2 43.37802994 0   0 0.000426528 -0.000426528 1.81926E-07 

  3 139.30876 95.93073001  0.001088087   0.000661559 4.3766E-07 

  4 227.4019557 184.0239258  0.00217729   0.001750763 3.06517E-06 
  1 313.4868242 270.1087942  -0.001559267   -0.001985794 3.94338E-06 
  ∑ 723.5755698 550.06345  0.00170611   0 7.62813E-06 

                  

10 2 43.3794002 0  0 0.001191492 -0.001191492 1.41965E-06 

  3 139.3092715 95.9298713  0.001946797   0.000755305 5.70486E-07 

  4 227.4027633 184.0233631  0.002739985   0.001548493 2.39783E-06 
  1 313.486556 270.1071558  0.0000791861   -0.001112306 1.23722E-06 

  ∑ 723.577991 550.0603902   0.004765969   0 5.6252E-06 
	  

	  

	  

∑r2 = 7.24941E-05 

  

𝒗 = 𝟏𝟎− 𝟏 × 𝟒− 𝟏 = 𝟐𝟕 

 

𝒖 𝒙 =
𝟕.𝟐𝟒𝟗𝟒𝟏𝐄− 𝟎𝟓

𝟐𝟕   

 

𝒖 𝒙  = 0.001638587° 
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Bilaga 7 

Här presenteras utförliga beräkningar av mätosäkerheten i vertikala vinklar enligt 

ISO 17123-3. 

j k x´j,k 
(°) 

𝐱 k 
(°) 

rj,k 
(°) 

r2
j,k 

(°) 

1 1 -8.2199032 -8.2212956 0.001392389 1.93875E-06 
  2 1.91456409 1.9135787 0.000985348 9.70911E-07 
  3 11.8937299 11.893256 0.000473607 2.24303E-07 
  4 19.3068014 19.305711 0.001090145 1.18842E-06 
            
2 1 -8.2218494  -0.000553868 3.06769E-07 
  2 1.91170531 

 
-0.00187343 3.50974E-06 

  3 11.8948091 
 

0.001552809 2.41122E-06 
  4 19.3058279 

 
0.000116635 1.36036E-08 

            
3 1 -8.2206282 

 
0.000667352 4.45358E-07 

  2 1.91390682 
 

0.000328077 1.07634E-07 
  3 11.8931865 

 
-0.0000698195 4.87477E-09 

  4 19.3063162 
 

0.000604933 3.65944E-07 
  

 
  

 
    

4 1 -8.2210776   0.000217987 4.75183E-08 
  2 1.91330749 

 
-0.000271254 7.35788E-08 

  3 11.8928328 
 

-0.000423422 1.79286E-07 
  4 19.3050542 

 
-0.000657011 4.31663E-07 

            
5 1 -8.2211647 

 
0.00013082 1.71138E-08 

  2 1.91507049 
 

0.001491749 2.22531E-06 
  3 11.8937012 

 
0.000444892 1.97929E-07 

  4 19.3052191 
 

-0.000492111 2.42173E-07 
  

 
  

 
    

6 1 -8.2220194   -0.000723881 5.24003E-07 
  2 1.91345939 

 
-0.000119357 1.4246E-08 

  3 11.892444 
 

-0.000812293 6.59819E-07 
  4 19.3054053 

 
-0.000305954 9.36077E-08 

            
7 1 -8.2215205 

 
-0.000224939 5.05977E-08 

  2 1.91232194 
 

-0.001256805 1.57956E-06 
  3 11.8938093 

 
0.000553078 3.05895E-07 

  4 19.3054716 
 

-0.000239603 5.74097E-08 
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j k x´j,k 
(°) 

 rj,k 
(°) 

r2
j,k 

(°) 

8 1 -8.2214307   -0.000135096 1.8251E-08 
  2 1.91280799 

 
-0.000770755 5.94063E-07 

  3 11.8932394 
 

-0.0000168391 2.83554E-10 
  4 19.3053454 

 
-0.0003658 1.3381E-07 

            
9 1 -8.2211116 

 
0.000183946 3.38362E-08 

  2 1.91418457 
 

0.000605825 3.67024E-07 
  3 11.8923408 

 
-0.000915503 8.38146E-07 

  4 19.3057391 
 

0.0000278546 7.75881E-10 
  

 
  

 
    

10 1 -8.2222503   -0.00095471 9.11471E-07 
  2 1.91445934 

 
0.000880601 7.75458E-07 

  3 11.8924698 
 

-0.00078651 6.18597E-07 
 
 

4 19.3059322  0.000220911 4.88018E-08 

	  

	  	  

 

∑r2 = 2.25278E-05 

 

𝒗 = 𝟏𝟎− 𝟏 ×𝟒 = 𝟑𝟔 

 

𝒖 𝒙 =
𝟐.𝟐𝟓𝟐𝟕𝟖𝐄− 𝟎𝟓

𝟑𝟔  

 

𝒖 𝒙  = 0.000791057° 

 

	  

	  

	  

	  

 


