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Sammanfattning 

Deformationsövervakning har en betydande roll i samhället idag. Genom att studera och 

förutse deformationer har problemen kring konstruktion av dammar, broar och tunnlar 

kunnat hållas nere. Utan en fungerande deformationsövervakning kan såväl industrier 

som människor påverkas negativt. Deformationer i gruvor kan leda till stopp i 

produktionen medan deformationer i byggnader utgör en risk för människans säkerhet. 

För att förhindra dessa följder är det viktigt att analysera och övervaka deformationer med 

lämpligast mätningsmetod. Punktmolnsinsamling för deformationsövervakning utförs i 

huvudsak med markburna laserskannrar. Ett nytt instrument har dock nyligen kommit ut 

på marknaden, multistationen Leica MS50, som har möjlighet att skanna in hela 

punktmoln på liknande sätt som markburna laserskannrar. 

 

 I denna studie har deformationsmätningar utförts för att visa den minsta detekterbara 

rörelse som kan upptäckas med multistationen Leica MS50. Studien behandlar även hur 

olika upplösningar påverkar skanningstiden och skanningsfrekvensen samt om materialet 

som skannats har någon inverkan vid detektering av deformationer. I studien användes 

Leica MS50 i tre olika moment för att skanna punktmoln i flera olika upplösningar för 

deformationsmätningar. I de olika momenten skannades plastmaterial av olika tjocklekar 

och optiska egenskaper för att simulera deformation. För att analysera punktmolnen 

användes mjukvaruprogrammet Geomagic Control. Analysen utfördes genom att skapa en 

mesh av referensytan och mäta avstånden från deformerade objekt till den nämnda 

meshen. 

 

Resultaten som erhölls visar tydligt hur deformationer på 2,1 mm kan upptäckas i 

djupled. Vidare kunde det konstanteras att skanningsmaterialets egenskaper har en stor 

påverkan vid avståndsmätningar. Det gick att se ett tydligt samband mellan tjocklek på 

material och avståndsfel i de fall där reflekterande transparenta plastmaterial användes. I 

denna studie kunde samtliga icke-transparenta deformationsobjekt detekteras vid mätning 

med alla upplösningar. Därmed kan slutsatsen dras att den lägsta upplösningen (15 × 15 

mm) är den mest fördelaktiga i denna studie p.g.a. den korta skanningstiden. Det kunde 

även fastställas att punktupplösningen hade en direkt inverkan på skanningsfrekvensen, ju 

lägre upplösning desto lägre frekvens. 
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Abstract 

Deformation monitoring has an important role in the society these days. The problems 

with movements have been reduced trough studying and predicting them. Without 

functioning deformation monitoring both humans and industries can be affected 

negatively. Deformations in mines lead to stop in production while deformations in 

buildings risk the human safety. It is important to analyze and monitor deformations with 

the most appropriate measurement method to prevent such consequences. Point cloud 

gathering is most often performed with terrestrial laser scanners. However, a new 

instrument has hit the market recently, the multistation Leica MS50, which is able to scan 

point clouds in a way similar to laser scanners. 

 

In this study deformation measurements have been made to find the smallest detectable 

movement with the multistation Leica MS50. The study also covers how different 

resolutions affect the scanning time, the scanning frequency and also if the scanned 

material has any influence when detecting deformations. Usually terrestrial laser scanners 

are used to obtain point clouds for deformation monitoring, but a new instrument recently 

hit the market, the multistation Leica MS50, with which whole point clouds can be 

scanned in a way similar to terrestrial laser scanners. In this study Leica MS50 is used in 

three different cases to scan point clouds in different resolutions for deformation 

measurements. Plastic materials of different thicknesses and optical properties were 

scanned to simulate deformation in the different operations. The software Geomagic 

Control was used to analyze the point clouds. The analysis was performed by creating a 

mesh of the reference surface and measuring the distances from the deformed point 

clouds to the said mesh.  

 

The achieved results clearly show how 2.1 mm deformations could be detected in depth. 

It can further be stated that the properties of the scanned material had a large impact on 

distance measurements. There is a strong correlation between material thickness and 

distance error in those cases where reflecting transparent plastic material was used. All 

the non-transparent deformation objects in this study could be detected with every 

different resolution used. Therefor it can be concluded that the lowest resolution (15 × 15 

mm) is the most favorable in this study due to the short scanning time. It was also 

possible to determine that the point resolution had a direct influence on the scanning 

frequency; if lower resolution was used then the scanning frequency would also be lower.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Deformationsövervakning har en betydande roll i samhället idag. Genom att 

studera och förutse deformationer har man kunnat hålla nere problemen kring 

konstruktion av dammar, broar och tunnlar. Utan en fungerande 

deformationsövervakning kan såväl industrier som människor påverkas. 

Deformationer i gruvor kan leda till stopp i produktionen medan deformationer i 

byggnader utgör en risk för människans säkerhet. För att förhindra dessa följder är 

det viktigt att analysera och övervaka deformationer med lämpligast 

mätningsmetod.  

 

En av metoderna för deformationsövervakning är skanning med hjälp av 

multistation. En multistation är ett nytt instrument och består av en kombination 

av 3D-laserskanningsystem och totalstation. Leica Nova MS50 är den första 

multistationen på marknaden, utgiven 2013 (Leica Geosystems, 2013).  Två 

fördelar med multistation är att endast en enhet behövs och att den har en 

betydligt högre skanningshastighet än en totalstation (Scanlaser, 2014). 

 

I denna studie ska deformationsmätningar utföras för att finna den minsta 

detekterbara rörelsen som går att upptäcka genom analys av punktmoln erhållna 

från multistation Leica MS50. Studien kommer även behandla hur olika 

upplösningar påverkar skanningstiden och skanningsfrekvensen samt om 

materialet har någon inverkan vid mätning av deformationer. 

 

1.2 Inmätningstekniker 

1.2.1 Markburen laserskanning 

Under en längre tid har det skett en ökning i användandet av markburen 

laserskanning vid deformationsmätning samt deformationsövervakning. Detta 

beror främst på att markburen laserskanning har fördelen att den mäter 3D-
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koordinater direkt, fungerar automatiskt, är lättanvänd samt att tekniken kan 

insamla stora punktmoln (Monserrat och Crosetto, 2008). De snabbaste 

laserskannrarna (t.ex. Leica HDS7000 och Trimble TX5) mäter idag runt 1 miljon 

punkter per sekund och har en räckvidd på 120–187 m (Leica Geosystems, u.å.a; 

Trimble, 2013). En av de största fördelarna med laserskanning är möjligheten till 

skanning av hela deformationsytor, vilket medför att stora ytor (t.ex. dammar) kan 

skannas och övervakas.   

 

Det finns i huvudsak två principer, pulsmätning (time-of-flight) och fasmätning, 

för avståndsmätningar med laserskanner. Vid pulsmätning räknas avståndet till 

föremålet ut genom att skicka en kort laserpuls mot föremålet och mäta tiden det 

tar för pulsen att komma tillbaka. Eftersom ljusets hastighet är konstant kan 

avståndet till föremålet räknas ut. I förhållande till fasmätning är pulsmätning 

långsam eftersom den mäter i en frekvens av 10 000-tals punkter/s, dock kan 

punkter på ett avstånd upp till 1 km mätas utan att osäkerheten höjs. 

Laserskannrar som använder fasmätningstekniken kan skanna i högre frekvenser 

genom att skicka ut en kontinuerlig modulerad laservåg istället för korta pulser. 

Den maximala mätlängden är kortare med fasmätning än med pulsmätning 

(Schueremans och Van Genechten, 2009). 

 

1.2.2 Andra mätningstekniker 

Andra vanliga tekniker för deformationsmätning är med totalstation och GNSS. 

En osäkerhet på mindre än 1 mm kan uppnås med totalstation, vilket är betydligt 

lägre än osäkerheten från GNSS på runt 10–20 mm. GNSS-metoden är dock 

lättanvänd och är användbar vid t.ex. gruvdrift och andra stora objekt (Karlsson, 

2011). GNSS kan endast mäta specifika punkter på ett deformationsobjekt, vilket 

är en stor nackdel. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att studera om skanning och 

punktmolnsframställning med hjälp av multistation Leica MS50 är ett smidigt 
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tillvägagångssätt för att analysera och övervaka deformationer. De viktigaste 

frågorna som ska besvaras är: 

 Hur små deformationer är det möjligt att upptäcka i punktmolnsdata? Hur 

stora rörelser krävs det för att upptäcka deformation i djupled? 

 Vilken är den optimala punkttätheten för att finna deformationer i 

punktmolnsdata? 

 Hur ändras skanningsfrekvensen och skanningstiden mellan olika 

upplösningar? 

 Vad har materialet för påverkan vid längdmätningar? 

 

1.4 Tidigare studier 

Lienhart, Lackner, Moser, Woschitz och Supp (2013) har genom ett simulerat test 

visat hur deformationsövervakning kan fungera vid en damm. I experimentet 

användes två totalstationer samt multistationen Leica MS50 för att få överblick 

var på dammen deformation ägt rum. De två totalstationerna mätte mot varsitt 

prisma fastsatt på den simulerade dammen. Ett tredje prisma var fastsatt på 

marken och fungerade som referenspunkt. Det tredje prismat mättes för kontroll 

sporadiskt. Hela dammen skannades med hjälp av multistationen för 

deformationsanalys. Lienhart et al. (2013) använde multistation som instrument 

istället för laserskanner eftersom ingen efterberäkning eller speciella signaler 

behövdes. Multistationen mätte även de tre prismorna, detta med en mycket låg 

osäkerhet (0,2 mm). Resultatet visualiserades i Leica GeoMoS och påvisade 

deformationer på flera cm vid vissa områden av dammen. Författarna framhäver 

att en multistation enkelt kan integreras med olika typer av övervakningssystem, 

som t.ex. Leica GeoMoS. 

 

Abellán, Jaboyedoff, Oppikofer och Vilaplana (2009) har undersökt om 

instrumentfelet i markburen laserskanning är tillräckligt litet för att upptäcka 

deformationer på mm-nivå vid mätning av bergsluttningar. Experimentet bestod 

av två delar. Den första delen utfördes på tre olika typer av objekt relativt en stabil 

yta, där objektets rörelser var kända. I den andra delen utfördes en verklig studie 

av ett stenras. Insamlat data från båda delarna analyserades först från obearbetat 
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data (rådata). Analysen från rådata visar att deformationer på mm-nivå inte gick 

att upptäcka. För att minska felen i rådata, användes en filtreringsteknik baserad 

på genomsnittet av de 24 närmaste grannarna. Deformationsmätningarnas 

osäkerhet minskade efter analys med närmaste granne och instrumentfelen blev 

kraftigt reducerade, från 7,6 mm till 1,2 mm. Efter denna filtreringsteknik gick det 

att upptäcka deformationer på mm-nivå vid mätning med markburen laserskanner. 

 

I ett experiment har Tsakiri, Stathas, Bithas och Valanis (2005, refererad i Tsakiri, 

Lichti och Pfeifer, 2006) använt sig av laserskannern Cyrax 2500 för att 

genomföra en deformationsundersökning. Ett test av skannerns inre och yttre 

osäkerhet gjordes innan själva undersökningen och uppskattades till 0,17 mm. Det 

betyder att på en 95 % konfidensnivå kan deformationer på ca 0,5 mm upptäckas. 

Tsakiri et al. (2005) placerade fördefinierade mål på deformationsobjektet för 

skanning. Varje epok behövde skannas flera gånger. De uppskattade 

koordinaterna från de olika epokerna jämfördes sedan med ursprungsepoken för 

att beräkna deformationsvektorerna. Deformationskomponenternas osäkerhet 

uppskattades till 0,24 mm på en konfidensnivå på 95 %. För att analysera 

deformationen krävs en mycket noggrann statistisk utvärdering för att undersöka 

rörelsens signifikans. Metoden kräver att alla koordinater som ingår i analysen ska 

finnas i samma koordinatsystem. Undersökningen visar att deformationer på 

mindre än 0,45 mm kan upptäckas i riktningarna X, Y och Z med Cyrax 2500, 

detta trots att laserskannern har en individuell punktosäkerhet som är mycket 

större. 

 

Gordon, Lichti, Stewart, och Franke (2003) presenterar resultat från två 

experiment där syftet var att undersöka vilken osäkerhet markburna 

laserskanningar kan erhålla vid deformationsmätningar. Till experimenteten 

användes två markburna laserskannrar, Cyrax 2500 och I-SiTE R-350, samt 

fotogrammetri och kontaktsensorer (mätklockor och LVDT) för jämförelse med 

laserdata. I första experimentet utfördes en belastning på en träbalk i 

inomhusmiljö.  Under det andra experimentet mättes deformationer under en 

kontrollerad belastning på en betongbalk. Laserskannern I-SiTE R-350 fick ett 

RMS-värde på 2 mm vid mätning av betongbalken medan ett högre RMS-värde 

(4,4 mm) uppvisades vid mätning av träbalken.  Det är oklart varför ett lägre 
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RMS-värde uppnåddes vid betongbalken men en anledning kan vara sämre 

bildgeometri vid mätning av träbalken. Cyrax 2500 fick ett betydligt lägre RMS-

värde, 0,5 mm, vid träbalksmätningen än vad I-SiTE R-350 fick.  Det var 

förväntat att Cyrax 2500 skulle prestera bättre, mycket beroende på att 

instrumentet har en mycket mindre laserpunktstorlek.  Enligt laserskannrarnas 

specifikationer har Cyrax 2500 ett RMS-värde på 6 mm medan I-SiTE R-350 har 

ett betydligt högre RMS-värde på 25 mm. Jämförs RMS-värden från mätningarna 

med instrumentens annonserade går det att konstatera att mätningarnas RMS-

värden har sex till tolv gånger lägre osäkerhet. Experimenten utförda i denna 

studie visar att det är möjligt att mäta små deformationer med markburen 

laserskanner (i vissa fall mindre än 3 mm). 
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2 Metod och material 

2.1 Multistation Leica MS50 

Leica MS50 är världens första multistation och kom ut på marknaden 2013. 

Multistationen kan enkelt integrera 3D-punktmoln med vanliga geodetiska 

mätningar. Leica MS50 är utrustad med två 5 megapixel kameror, en översiktlig 

och en teleskopisk. Detta tillåter att visualisera 3D-punktmoln i fält direkt efter 

skanning med färg. Leica MS50 går att fjärrstyra med dator genom gränssnitten 

RS232, USB, Bluetooth och WLAN (Leica Geosystems, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Leica MS50 specifikationer hämtat från Leica Geosystems (2013). 

Vinkelosäkerhet 1” (0,3 mgon) 

Skanningsosäkerhet (avståndsbrus) < 1 mm @ 50 m (1σ, Kodak Grey Card 

Albedo 90 %) 

Skanningsfrekvens 1000 Hz upp till 300 m 

Skanningsavstånd Upp till 1000 m 

Laserpunktstorlek 8 mm × 20 mm @ 50 m 

Vikt 7,6 kg 

 

 

Figur 2. Maximala skanningsavståndet för  

fyra skanningslägen i Leica MS50  

(Leica Geosystems, 2013). 

 

Figur 1. Närbild på Leica MS50. 

Foto: Johan Bredin. 
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Leica MS50 använder sig av en typ av elektro-magnetisk distansmätning (EDM) 

som kallas waveform digitizing technology (WFD) och är en typ av pulsmätning. 

Avståndsmätningar med WFD-teknik kan, mot prismor, utföras ca 50 % snabbare 

än med fasbaserad EDM-teknologi, osäkerheten på mätningarna blir dock något 

högre. WFD-teknologin har också bättre mätningsprestanda än rena “time-of-

flight”-mätningssystem (Leica Geosystems, 2013). Avstånd vid pulsmätning 

beräknas enligt ekvationen 1.1 nedan: 

 

2

tc
R


     (1.1) 

 

R=avstånd 

c = ljusets hastighet (300000 km/s) 

∆t = signalens färdtid 

 

Den WFD-baserade EDM skickar ut signaler. I instrumentet finns en fotodetektor 

som tar emot en del av varje puls från den utskickade signalen, utifrån pulsen 

utförs en intern kalibreringsmätning. En sådan puls kallas för startpuls. Den 

återstående delen av pulsen skickas ut från instrumentet för att reflekteras av ett 

objekt. Den reflekterade pulsen kallas för stoppuls. För att säkerställa kvalitén av 

mätningen på långa avstånd skickas flera signaler till varje mätpunkt, detta för att 

stoppulsen ska digitaliseras bättre. Avståndsbestämningen till mätpunkten sker 

genom beräkning av tidsskillnaden mellan start- och stoppulsen. En 

kvalitetskontroll utförs genom att jämföra formerna på varje startpuls med varje 

stoppuls, om de inte liknar varandra räknas avståndsmätningen som ogiltig (Leica 

Geosystems, 2013). 

 

2.2 Geomagic Control 

Geomagic Control är ett mjukvaruprogram för att automatisera 

undersökningsprocesser med hjälp av data från 3D-skannrar och andra 

metrologiska instrument. Punktmoln kan enkelt behandlas och analyseras direkt i 

programmet vilket gör Geomagic Control till ett smidigt program för 



 

8 

 

deformationsanalys. I denna studie används programmet främst för jämförelse av 

skanningsdata (testobjekt) med referensdata (referensobjekt). För att upptäcka 

stora rörelser mellan objekten kan avstånd mellan punktmoln bestämmas och 

visualiseras i färgkartor. Geomagic Control kan slutligen producera en rapport 

med detaljerad information om punkters standardosäkerhet, medelavvikelse etc. 

(3D systems, 2013). 

 

I Geomagic Control går det att välja på tre olika metoder för avståndsberäkning 

mellan punktmoln. Standardmetoden är ”3D deviation”, vilket är en metod som 

beräknar det kortaste avståndet mellan referensobjektet och punkterna på 

testobjektet. För att beräkna avståndet längs en användardefinierad riktning 

används metoden ”Directional” (figur 3). Den tredje och sista metoden kallas 

”Planar” och utgår från ett användardefinierat plan för att beräkna avstånd mellan 

referensobjektet och testobjektet (3D Systems, u.å.). 

 

 

Figur 3. Metoden ”Directional” för avståndsberäkning i Geomagic Control.  

 

 

 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

Referens 
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2.3 Insamling av data med Leica MS50 

Mätningarna utfördes den 8 samt 12 maj inomhus i labbhus 45 på Högskolan i 

Gävle. Multistationen ställdes upp 5 m från en vägg och på väggen tejpades en 

styv plastskiva fast med silvertejp (figur 4). Plastskivans storlek var 40 × 40 cm 

och varje skanning täckte en yta på ca 35 × 35 cm. För att säkerställa att samma 

område skannades vid varje skanning definierades vinklar för skanningsytan 

manuellt i instrumentet. Vid varje ny uppställning användes samma vinkelvärden. 

I Leica MS50 användes skanningsläget för maximal skanningsfrekvens, d.v.s. 

max 1000 p/s. På plastskivan tejpades objekt fast i tre olika moment för att 

simulera deformationer. Tjockleken på alla deformationsobjekt kontrollerades 

med ett skjutmått vars precision var 0,05 mm.  Data från alla skanningar sparades 

i ett SD-kort i multistationen och fördes över till en bärbar dator när samtliga 

moment var skannade. Deformation mättes genom att jämföra plastskivan 

(referens) med de fastsatta deformationsobjekten.  

 

2.3.1 Moment 1 

Första momentet utfördes genom att skanna plastskivan, i upplösningen 1 × 1 mm, 

för att skapa en referensyta. Fyra vita rektangelformade plastbitar sattes sedan fast 

bredvid varandra med några centimeters mellanrum på plastskivan med 

Figur 4. Plastskivans lokalisering i förhållande till multistationen. 

Plastskivan 
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dubbelhäftande tejp (figur 5). Deformationsobjekten bestod av hoptejpade 

plastbitar med en tjocklek på 2 mm. Höjden på deformationsobjekten var 2,1 mm, 

4,3 mm, 6,6 mm och 8,8 mm efter att adderat tejpens tjocklek på 0,1 mm. 

Plastskivan skannades in i upplösningarna 1 × 1 mm upp till 15 × 15 mm med 1 

mm steg, totalt 15 olika upplösningar. Tid för varje skanning registrerades med ett 

tidtagarur och skanningsfrekvensen räknades manuellt ut efteråt.  

 

Figur 5. Skanningsytan i moment 1 med deformationsobjekten fastsatta. 

 

2.3.2 Moment 2 

I moment 2 användes tunnare deformationsobjekt för att undersöka om det är 

möjligt att upptäcka deformationer på under 2 mm. En referensyta skapades först 

genom att skanna samma plastskiva, inklusive tidigare deformationsobjekt, som 

skannades i föregående moment. Det var nödvändigt att skapa en ny referensyta 

för moment 2 eftersom skanningen utfördes efter en ny stationsuppställning. Fyra 

deformationsobjekt med dubbelhäftande tejp fästes till den tidigare använda 

plastskivan (figur 6). Deformationsobjekten bestod av två bitar av ett gulfärgat 

transparent plastmaterial och två av ett vitfärgat halvtransparent plastmaterial. 

Tjockleken på objekten var 0,35 mm, 0,8 mm, 1,4 mm samt 1,9 mm. Plastskivan 

med deformationsobjekten fastsatta skannades i 15 olika upplösningar på samma 

sätt som i moment 1. 

2,1 mm 4,3 mm 6,6 mm 8,8 mm 
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2.3.3 Moment 3 

Moment 3 utfördes framförallt för att se om materialet har någon påverkan vid 

bestämning av deformationer. Under detta moment, som genomfördes vid samma 

tillfälle som moment 2, sattes ytterligare tre deformationsobjekt fast på 

plastskivan. De nya deformationsobjekten bestod av olika material och placerades 

ovanför de andra objekten på plastskivan (figur 7). Två av deformationsobjekten 

bestod av olika typer av tejp med en tjocklek på 0,2 mm samt 0,1 mm. Det tredje 

objektet var av samma material som i moment 1 och hade en tjocklek på 2,1 mm. 

Detta deformationsobjekt fungerande som ett kontrollobjekt vid analysen av 

deformationer. En plastbit från moment 2 målades även helt grön med tuschpenna 

för att ytterligare se vad deformationsobjektens egenskaper har för inverkan.  

Slutligen skannades hela skanningsytan in i upplösningen 1 × 1 mm med 

multistationen.  

Figur 6. Skanningsytan i moment 2 med fyra nya deformationsobjekt. 

0,35 mm 

mm 

0,8 mm 1,4 mm 1,9 mm 
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Figur 7. Skanningsytan i moment 3 med de tre nya deformationsobjekten samt den 

grönmålade plastbiten. 

2.4 Databearbetning 

Hela deformationsanalysen utfördes med mjukvaruprogrammet Geomagic 

Control. Skanningsfilerna från multistationen var i filformatet Support DataBase 

(.sdb) som Geomagic Control inte kan läsa. SBG Geo Professional användes 

därför för att konvertera filerna till formatet Leica PTS ASCII Unordered 

Interchange Format (.pts) som stöds av Geomagic Control. 

 

I Geomagic Control skapades en mesh för båda referensytorna (från moment 1 

och 2) av erhållet punkmolnsdata (referensytan för moment 2 användes också för 

moment 3). Referensytorna skapades med maximal brusreducering och användes 

sedan som referens i Geomagic Control. För att kunna räkna ut medelvärde och 

standardosäkerhet för varje objekt klipptes objekten ut manuellt till separata filer. 

För att undvika punkter från kanter på objekten klipptes bitarna ut med godtycklig 

marginal.  

 

För att beräkna avståndet mellan punktmolnen användes metoden ”directional” i 

Geomagic Control, där axeln definierades vinkelrätt mot referensytan. Medeltal 

och standardosäkerhet för varje objekt räknades ut genom att jämföra varje 

deformationsobjekt med dess referensyta. 

2,1 mm 0,2 mm 0,1 mm 
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2.5 Signifikanstest 

Signifikanstest utfördes för samtliga resultat för att undersöka om mätvärdena 

skiljde sig signifikant från de kända värdena från skjutmåttet. Alla avvikelser 

beräknades utifrån en konfidensnivå på 95 % och från tabellen för t-fördelning 

erhölls t-värden för antalet frihetsgrader. Antalet frihetsgrader räknades ut genom 

att subtrahera antalet punkter med 1. Signifikanstestet räknades ut med följande 

formler: 

 

           (1.2) 

  

där A1 är den kända tjockleken på deformationsobjekten och A2 är medeltalet av 

observerad deformation. 

 

Standardosäkerheten för    beräknas enligt ekvation 1.3: 

 

 (  )  √  (  )    (  )  (1.3) 

 

Där   (  ) är osäkerheten/precisionen för skjutmåttet (0,05 mm) och   (  ) är 

standardosäkerheten för observerad deformation. 

 

Ett t-värde bestämdes slutligen enligt ekvationen 1.4 nedan: 

 

)( Au

A
t




     (1.4)  

 

Om t-värdet från ekvation 1.4 var högre än t-värdet från tabell räknades 

avvikelsen från känd deformation som signifikant.  
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3 Resultat 

3.1 Resultat från Moment 1 

Resultatet av skanningarna i moment 1 i upplösning 1 × 1 mm presenteras nedan i 

figur 8. Figuren visar plastbitarnas deformation i jämförelse med referensdata. 

Resultatet visar tydligt att det är möjligt att upptäcka deformationer på 2,1 mm 

(plastbiten längs till vänster) i djupled. De utspridda blåa prickarna i figur 8 visar 

brus på över 1 mm i en riktning.  

 

 

Plastbitarnas deformationer motsvarar de kontrollerade värdena från mätningen 

med skjutmåttet.   Inga värden i moment 1 har signifikant avvikelse enligt bilaga 

1. 

 

 

Figur 8. Deformationsanalys av fyra plastbitar i upplösning 1 × 1 mm från moment 1. 

Meter 
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3.2 Resultat från Moment 2 

Figur 9 visar skillnader mellan moment 2:s referensyta och dess testdata i 

upplösning 1 × 1 mm. I figur 9 syns det att alla fyra deformationsobjekt har stora 

och felaktiga rörelser i jämförelse med referensytan. Noterbart är att de fyra 

deformationsobjekten visar negativt värde, vilket är mycket anmärkningsvärt då 

alla deformationsobjekt i föregående moment visar positiva värden. 

Deformationsmätningen visar alltså deformation i fel riktning jämfört med verklig 

deformation. Enligt bilaga 3 har alla deformationsobjekt i moment 2 signifikant 

avvikelse.  

 

 

 

 

 

Figur 9. Deformationsanalys av fyra plastbitar i upplösning 1 × 1 mm från moment 2. 

Meter 
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3.3 Resultat från Moment 3 

Plastbiten som användes för kontroll (uppe till vänster i figur 10) visar på snarlika 

värden som i moment 1, vilket verifierar att de negativa värdena på 

deformationsobjekten stämmer och att grova fel existerar på dessa 

deformationsobjekt. Båda tejpbitarna i moment 3 visar enbart negativa 

deformationer.  Tejpbiten med en tjocklek på 0,2 mm visade på en negativ 

deformation på 1,3 mm i genomsnitt, vilket resulterade i en signifikant avvikelse. 

I punktmolnet för den tunnaste tejpbiten (0,1 mm) saknas det en stor del punkter. 

De punkterna som ändå existerar visar en ojämn negativ deformation på i snitt 2,8 

mm. Intressant är att denna tejpbit inte hade någon signifikant avvikelse, mycket 

beroende på dess höga standardosäkerhet på 2,7 mm. En stor del av punkterna på 

deformationsobjektet målad med grön tusch fick anmärkningsvärt positiva värden. 

Den gröna målningen gav även ett annat resultat på signifikanstestet, observerad 

deformation inte visade på någon signifikant avvikelse. 

 

 

Figur 10. Deformationsanalys av fyra plastbitar i upplösning 1 × 1 mm från moment 3. 

Meter 
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3.4 Resultat av skanningsfrekvens och skanningstid 

Skanningsfrekvensen 

från mätningarna 

under moment 1 

presenteras i figur 11. 

Diagrammet visar 

tydligt hur 

skanningsfrekvensen 

sjunker när 

punktavståndet ökar, 

speciellt mellan 

1 mm till 2 mm där 

hastigheten sjunker 

med 235 p/s (42 %). Frekvensen fortsätter sjunka med 88 resp. 100 p/s fram till 4 

mm. Används en punktupplösning på 4 mm eller högre, sjunker frekvensen i 

långsammare takt. 

 

Det är stor skillnad i 

skanningstid mellan 

en upplösning på 

1 × 1 mm jämfört med 

en upplösning på 

2 × 2 mm. En 

skanning med 

upplösning 1 × 1 mm 

tar mer än dubbelt så 

lång tid jämfört med 

2 × 2 mm, även fast 

skanningsfrekvensen 

är betydligt högre vid den högre upplösningen. Detta beror på att skanning med 

1 × 1 upplösning ger nästan fyra gånger fler punkter än med upplösningen 2 × 2 

Frekvens (Hz) 
(Hz)(Hz) 

Figur 11. Punktupplösningens påverkan på skanningsfrekvensen. 
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Figur 12. Punktupplösningens påverkan på skanningstiden. 
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mm. I figur 12 visas det hur skanningstiden ändras i långsammare takt ju högre 

punktupplösning som används. 
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4 Diskussion 

4.1 Den minsta detekterbara rörelsen 

Resultat från deformationsmätningarna visar tydligt att det är möjligt att detektera 

rörelser på 2,1 mm på ett avstånd av 5 m. Det går dock inte att dra någon definitiv 

slutsats om det är möjligt att upptäcka deformationer på mindre än 2,1 mm. Alla 

test som utfördes på deformationsobjekt med en tjocklek på under 2,1 mm visade 

inkorrekta deformationer Detta beroende på att materialet hade en större inverkan 

på resultatet än vad som innan förmodades.  

 

Deformationer på under 1 mm är antagligen möjligt att upptäckas om ett stort 

antal sammanhängande punkter skannas. Att detektera rörelser på under 1 mm hos 

enskilda punkter är antagligen betydligt svårare, mycket beroende på att Leica 

MS50 har en individuell punktosäkerhet på mindre än 1 mm på avstånd under 50 

m. Det understryks av Gonzalez-Jorge, Solla, Armesto och Arias (2012) som fick 

en betydligt större enkelpunktosäkerhet (6 mm) jämfört med osäkerheten från 

efterbearbetningen mellan två plan (under 1 mm). Det framhävs ytterligare i 

resultatet från moment 1, där det uppkommer brus på över 1 mm på några 

enskilda punkter.  

 

Enligt Gordon et al. (2003) kan deformationer på under 3 mm upptäckas med en 

laserskanner. Det bekräftas av Tsakiri et al. (2005) som hävdar att det går att 

detektera deformationer som är mindre än 0,45 mm. Båda studierna utfördes med 

en Cyrax 2500
1
 laserskanner som har en individuell punktosäkerhet på 4 mm på 

avstånd under 50 m (Leica, u.å.b).  Cyrax 2500 har alltså en större individuell 

punktosäkerhet än Leica MS50. Dessa specifikationer talar för att ännu mindre 

rörelser borde vara möjligt att upptäcka med Leica MS50. Dock kan det krävas en 

mer avancerad efterbearbetning.  

 

                                                 
1
 Numera kallas laserskannern Leica HDS2500 p.g.a. uppköp. 
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4.2 Materialets påverkan på avståndsmätningar 

Resultaten från moment 2 visar tydligt hur längdmätningen påverkas av vilket 

material som används. I moment 1 användes samma material på 

deformationsobjekten som på den bakomliggande plastskivan, vilket resulterade i 

låga felvärden på deformationsobjekten. I moment 2 användes däremot ett annat 

material på deformationsobjekten. Ett material som var transparent och glansigt 

och ett annat som var halvtransparent och matt. Detta resulterade i att 

avståndsmätningarna blev för långa och uppvisade felaktiga deformationer.  

 

Även i moment 3 går det att se att materialet har en betydande påverkan vid 

deformationsmätning. De tunna tejpbitarna visade för långa avståndsmätningar 

och många punkter saknades på 0,1 mm tejpbiten. En positiv effekt sågs dock 

efter att ha målat ett deformationsobjekt från moment 2 grönt, där punkterna fick 

mer korrekta värden och ingen signifikant avvikelse. 

 

I en studie har Voegtle, Schwab och Landes (2008) kommit fram till att 

metallplattor och transparenta material orsakar mycket stora kvadratiska medelfel 

vid mätning med pulsbaserad laserskanner. Avståndsfel som upptäcktes i deras 

studie var i storleken 15 – 34 mm beroende på transparensitet. De rekommenderar 

därför att laserskanning borde ske mot ljusa material som saknar transparenta 

egenskaper. Abellán et al. (2009) tar även de upp problemet med låga 

reflektorvärden och olika material på deformationsytor. För att delvis lösa 

problemet använde de filtreringstekniken närmaste granne. I denna studie skulle 

antagligen inte en sådan filtreringsteknik minska felen i moment 2, även fast felen 

till största del beror på reflektansen. Detta eftersom alla längdmätningar var för 

långa och inte bara några enstaka. 

 

Resultatet från en annan studie visar att reflekterande material ger mycket 

otillförlitliga mätvärden på avstånd kortare än 50 m (Coaker, 2009). Mätningarna 

som Coaker utförde i sin studie utfördes med en totalstation mot en galvaniserad 

stålbehållare. I de mätningarna kunde avståndsfel på 4 – 6 mm upptäckas, ju 

kortare mätningsavstånd desto större blev felet. 
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Voegtle et al. (2008), Abellán et al. (2009) och Coaker (2009) bekräftar alltså 

resultaten från denna studie. Mätningarna under moment 2 och 3 i denna 

undersökning utfördes från 5 m avstånd mot transparenta objekt. Avståndsfelen 

varierade mellan 2,2 mm och 9,1 mm (figur 13). Felvärdena beräknades genom 

jämförelse mellan medelvärdet från mätningarna med skjutmåttet och den 

observerade deformationen. En tydlig korelation kunde upptäckas mellan tjocklek 

på material och avståndsfel. Avståndsfelet ökade när tjockleken på materialet 

ökade. Detta skulle kunna bero på att ljuset färdas långsammare i transparent 

plastmaterial än i luft. Vilket i sin tur bidrar till ett skenbart längre mätavstånd. 

 

 

Figur 13. Materialets påverkan där felvärdet ökar med ett tjockare material.  

 

4.3 Upplösningens påverkan på skanningsfrekvensen och 

skanningstiden 

Punktupplösningens inverkan på slutresultatet var inte stor. Användningen av en 

lägre upplösning gav ett nästan oförändrat resultat av medeltal och 

standardosäkerhet. Detta beror till stor del på att deformationsobjekten var plana 

och detaljfattiga. Vid små detaljerade objekt är det desto viktigare med en 

tillräckligt hög upplösning för att få med alla nödvändiga detaljer.  

 

Det kan vara svårt att välja vilken upplösning som är lämpligast. Skanningstiden 

sjunker drastiskt med en lägre upplösning men punktantalet blir betydligt färre. I 
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denna studie har punktupplösningen på 15 × 15 mm fungerat bra men med den 

upplösningen hade antagligen ett mer detaljrikt deformationsobjekt gett ett alltför 

osäkert resultat. I varje enskilt fall får lämpligast upplösning analyseras utifrån 

objektets form och storlek.  

 

En nackdel med Leica MS50 är att den kan skanna max 1000 p/s, vilket är 

betydligt sämre än de snabbaste markburna laserskannrarna (max 1 miljon p/s). 

Detta påverkar självklart skanningstiden väldigt mycket och det är viktigt att ta 

hänsyn till det om man står i valet att välja mätningsinstrument.  Enligt resultaten 

i bilaga 2 tog en skanning nästan fyra minuter i upplösning 1 × 1 mm på en 35 × 

35 cm skanningsyta.  Det skulle antagligen ta en mycket lång tid att skanna en stor 

damm med samma upplösning.  

 

Att skanningsfrekvensen minskade i takt med en lägre punktupplösning berodde 

troligtvis på hur snabbt instrumentets motorer arbetade för att styra laserstrålen. 

Det betyder att skanningsfrekvensen rimligtvis borde öka när skanningsavståndet 

ökar och minskas när skanningsavståndet minskar vid samma punktupplösning. 

Det är antagligen därför den specificerade maximala skanningsfrekvensen i Leica 

MS50 inte uppnåddes i denna studie. Den högsta skanningsfrekvensen som 

uppvisades var 560 Hz, 440 Hz lägre än multistationens specifikation.  
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5 Slutsats 

Utifrån det resultat som erhållits i denna studie går det att konstatera att det är 

möjligt att upptäcka deformationer på 2,1 mm med hjälp av Leica MS50. 

Multistationen bör dock användas på mer verkliga, komplexa deformationsobjekt 

för att definitivt kunna konstatera dess användbarhet. Materialet har en stor 

betydelse vid övervakning av deformationer. Resultatet från denna studie visar 

tydligt att längdmätningarna blir felaktiga när transparenta material används. 

Längdmätningarna blir för långa och i vissa fall registreras inte alla punkter.  

 

Denna studie har även undersökt vad punktupplösningen har för påverkan vid 

deformationsmätning med Leica MS50. I studien testades 15 olika upplösningar, 

från 1 × 1 mm upp till 15 × 15 mm. Enligt resultatet kunde deformation upptäckas 

med samtliga skanningsupplösningar. Därmed kan slutsatsen dras att den lägsta 

upplösningen (15 × 15 mm) är den mest fördelaktiga i denna studie p.g.a. den 

korta skanningstiden.  
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Tabell 3. Distribution av avvikelser för plastbit 2,1 mm i upplösning 1 × 1 mm. 

Bilaga 1. Moment 1: Resultat från analyser i Geomagic 

Control 

Tabell 2. Plastbit med en tjocklek på 2,1 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 0,0023 0,0004 3717 Nej

2 × 2 0,0022 0,0004 936 Nej

3 × 3 0,0023 0,0003 427 Nej

4 × 4 0,0023 0,0003 229 Nej

5 × 5 0,0022 0,0004 145 Nej

6 ×6 0,0022 0,0003 107 Nej

7 × 7 0,0023 0,0003 79 Nej

8 × 8 0,0022 0,0003 58 Nej

9 × 9 0,0022 0,0003 52 Nej

10 × 10 0,0022 0,0004 37 Nej

11 × 11 0,0023 0,0003 24 Nej

12 × 12 0,0023 0,0003 30 Nej

13 × 13 0,0023 0,0003 21 Nej

14 × 14 0,0023 0,0004 20 Nej

15 × 15 0,0024 0,0003 19 Nej

 

 

 

>=Min (m) <Max (m) Antal punkter %

-0,0036 -0,0034 0 0,0000

-0,0034 -0,0032 0 0,0000

-0,0032 -0,0029 0 0,0000

-0,0029 -0,0027 0 0,0000

-0,0027 -0,0024 0 0,0000

-0,0024 -0,0022 0 0,0000

-0,0022 0,0022 1635 43,9871

0,0022 0,0024 900 24,2131

0,0024 0,0027 653 17,5679

0,0027 0,0029 343 9,2279

0,0029 0,0032 131 3,5243

0,0032 0,0034 48 1,2914

0,0034 0,0036 6 0,1614
Figur 14. Grafisk visning av tabell 3. 

(%) 

(m) 
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Tabell 5. Distribution av avvikelser för plastbit 4,3 mm i upplösning 1 × 1 mm. 

Tabell 4. Plastbit med en tjocklek på 4,3 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 0,0045 0,0004 3766 Nej

2 × 2 0,0045 0,0003 936 Nej

3 × 3 0,0045 0,0003 415 Nej

4 × 4 0,0045 0,0003 232 Nej

5 × 5 0,0045 0,0003 146 Nej

6 × 6 0,0045 0,0003 108 Nej

7 × 7 0,0045 0,0003 79 Nej

8 × 8 0,0045 0,0003 59 Nej

9 × 9 0,0045 0,0003 40 Nej

10 × 10 0,0045 0,0003 37 Nej

11 × 11 0,0046 0,0004 24 Nej

12 × 12 0,0046 0,0004 23 Nej

13 × 13 0,0046 0,0004 21 Nej

14 × 14 0,0045 0,0003 20 Nej

15 × 15 0,0045 0,0003 19 Nej

 

 

 

 

 

 

 

>=Min (m) <Max (m) Antal punkter %

-0,0058 -0,0054 0 0,0000

-0,0054 -0,0050 0 0,0000

-0,005 -0,0046 0 0,0000

-0,0046 -0,0042 0 0,0000

-0,0042 -0,0038 0 0,0000

-0,0038 -0,0035 0 0,0000

-0,0035 0,0035 6 0,1593

0,0035 0,0038 96 2,5491

0,0038 0,0042 608 16,1445

0,0042 0,0046 1503 39,9097

0,0046 0,0050 1132 30,0584

0,005 0,0054 384 10,1965

0,0054 0,0058 37 0,9825

Figur 15. Grafisk visning av tabell 5. 

(%) 

(m) 
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Tabell 7. Distribution av avvikelser för plastbit 6,6 mm i upplösning 1 × 1 mm. 

Tabell 6. Plastbit med en tjocklek på 6,6 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 0,0069 0,0004 3779 Nej

2 × 2 0,0069 0,0003 946 Nej

3 × 3 0,0069 0,0003 427 Nej

4 × 4 0,0068 0,0003 252 Nej

5 × 5 0,0069 0,0003 164 Nej

6 × 6 0,0069 0,0003 106 Nej

7 × 7 0,0069 0,0003 79 Nej

8 × 8 0,0069 0,0003 67 Nej

9 × 9 0,0068 0,0003 41 Nej

10 × 10 0,0069 0,0003 46 Nej

11 × 11 0,0069 0,0003 26 Nej

12 × 12 0,0069 0,0003 31 Nej

13 × 13 0,0069 0,0003 21 Nej

14 × 14 0,0068 0,0004 19 Nej

15 × 15 0,0069 0,0003 18 Nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>=Min (m) <Max (m) Antal punkter %

-0,0081 -0,0075 0 0,0000

-0,0075 -0,0070 0 0,0000

-0,0070 -0,0065 0 0,0000

-0,0065 -0,0059 0 0,0000

-0,0059 -0,0054 0 0,0000

-0,0054 -0,0048 0 0,0000

-0,0048 0,0048 0 0,0000

0,0048 0,0054 0 0,0000

0,0054 0,0059 26 0,6880

0,0059 0,0065 493 13,0458

0,0065 0,0070 1992 52,7124

0,007 0,0075 1166 30,8547

0,0075 0,0081 101 2,6727
Figur 16. Grafisk visning av tabell 7. 

(%) 

(m) 
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Tabell 9. Distribution av avvikelser för plastbit 8,8 mm i upplösning 1 × 1 mm. 

 

Tabell 8. Plastbit med en tjocklek på 8,8 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 0,0092 0,0004 3742 Nej

2 × 2 0,0092 0,0004 927 Nej

3 × 3 0,0092 0,0004 411 Nej

4 × 4 0,0092 0,0003 249 Nej

5 × 5 0,0092 0,0004 145 Nej

6 × 6 0,0092 0,0004 100 Nej

7 × 7 0,0092 0,0004 65 Nej

8 × 8 0,0092 0,0003 70 Nej

9 × 9 0,0092 0,0004 50 Nej

10 × 10 0,0093 0,0004 37 Nej

11 × 11 0,0093 0,0003 25 Nej

12 × 12 0,0093 0,0004 28 Nej

13 × 13 0,0093 0,0004 21 Nej

14 × 14 0,0092 0,0003 19 Nej

15 × 15 0,0094 0,0003 12 Nej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>=Min (m) <Max (m) Antal punkter %

-0,0106 -0,0099 0 0,0000

-0,0099 -0,0092 0 0,0000

-0,0092 -0,0084 0 0,0000

-0,0084 -0,0077 0 0,0000

-0,0077 -0,0070 0 0,0000

-0,0070 -0,0063 0 0,0000

-0,0063 0,0063 0 0,0000

0,0063 0,0070 0 0,0000

0,0070 0,0077 1 0,0267

0,0077 0,0084 113 3,0198

0,0084 0,0092 1572 42,0096

0,0092 0,0099 1857 49,6259

0,0099 0,0106 198 5,2913

Figur 17. Grafisk visning av tabell 9. 

(%) 

(m) 
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Bilaga 2. Moment 2: Resultat från analyser i Geomagic 

Control 

Tabell 11. Plastbit med en tjocklek på 0,35 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 -0,0018 0,0003 3245 Ja

2 × 2 -0,0019 0,0003 810 Ja

3 × 3 -0,0018 0,0003 351 Ja

4 × 4 -0,0019 0,0003 214 Ja

5 × 5 -0,0019 0,0003 132 Ja

6 × 6 -0,0018 0,0004 80 Ja

7 × 7 -0,0018 0,0003 69 Ja

8 × 8 -0,0019 0,0003 48 Ja

9 × 9 -0,0020 0,0003 33 Ja

10 × 10 -0,0019 0,0003 38 Ja

11 × 11 -0,0019 0,0003 26 Ja

12 × 12 -0,0020 0,0003 24 Ja

13 × 13 -0,0019 0,0004 21 Ja

14 × 14 -0,0020 0,0003 14 Ja

15 × 15 -0,0019 0,0004 13 Ja

 

 

Tabell 12. Plastbit med en tjocklek på 0,8 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 -0,0038 0,0006 4000 Ja

2 × 2 -0,0039 0,0005 1010 Ja

3 × 3 -0,0038 0,0006 450 Ja

4 × 4 -0,0038 0,0006 257 Ja

5 × 5 -0,0040 0,0005 151 Ja

6 × 6 -0,0038 0,0007 121 Ja

7 × 7 -0,0039 0,0005 82 Ja

8 × 8 -0,0038 0,0007 70 Ja

9 × 9 -0,0039 0,0006 51 Ja

10 × 10 -0,0040 0,0004 38 Ja

11 × 11 -0,0039 0,0006 32 Ja

12 × 12 -0,0037 0,0007 30 Ja

13 × 13 -0,0037 0,0007 29 Ja

14 × 14 -0,0041 0,0004 20 Ja

15 × 15 -0,0039 0,0004 19 Ja
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Tabell 5. Plastbit med en tjocklek på 1,4 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 -0,0041 0,0008 3939 Ja

2 × 2 -0,0041 0,0008 976 Ja

3 × 3 -0,0041 0,0007 434 Ja

4 × 4 -0,0042 0,0007 237 Ja

5 × 5 -0,0042 0,0007 150 Ja

6 × 6 -0,0040 0,0008 109 Ja

7 × 7 -0,0042 0,0006 78 Ja

8 × 8 -0,0043 0,0007 58 Ja

9 × 9 -0,0042 0,0008 50 Ja

10 × 10 -0,0042 0,0006 38 Ja

11 × 11 -0,0040 0,0006 35 Ja

12 × 12 -0,0044 0,0005 24 Ja

13 × 13 -0,0038 0,0010 28 Ja

14 × 14 -0,0041 0,0008 20 Ja

15 × 15 -0,0041 0,0009 19 Ja

 

 

Tabell 14. Plastbit med en tjocklek på 1,9 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 × 1 -0,0070 0,0011 4440 Ja

2 × 2 -0,0071 0,0011 1101 Ja

3 × 3 -0,0070 0,0011 491 Ja

4 × 4 -0,0071 0,0010 266 Ja

5 × 5 -0,0071 0,0010 171 Ja

6 × 6 -0,0069 0,0012 127 Ja

7 × 7 -0,0074 0,0008 83 Ja

8 × 8 -0,0074 0,0008 60 Ja

9 × 9 -0,0073 0,0008 51 Ja

10 × 10 -0,0074 0,0008 39 Ja

11 × 11 -0,0074 0,0007 35 Ja

12 × 12 -0,0071 0,0009 32 Ja

13 × 13 -0,0070 0,0011 29 Ja

14 × 14 -0,0074 0,0009 21 Ja

15 × 15 -0,0072 0,0011 19 Ja
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Bilaga 3. Moment 3: Resultat från analyser i Geomagic 

Control 

Tabell 15. Plastbit med en tjocklek på 2,1 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 ×  1 0,0018 0,0004 3871 Nej

 

 

 

Tabell 16. Tejp med en tjocklek på 0,2 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 ×  1 -0,0013 0,0004 2856 Ja

 

 

 

Tabell 17. Tejp med en tjocklek på 0,1 mm. 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 ×  1 -0,0028 0,0027 983 Nej

 

 

 

Tabell 18. Plastbit målad med grön tusch med en tjocklek på 1,4 mm, 

Upplösning (mm) Medeltal (m) Standardosäkerhet (m) Antal punkter Signifikant avvikelse

1 ×  1 0,0001 0,0008 3933 Nej
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Bilaga 4. Skanningsfrekvens och skanningstid från 

moment 1 

Tabell 10. Data från olika upplösningar under skanning i moment 1. 

Upplösning (mm) Tid (s) Antal punkter Skannningsfrekvens (hz)

1 x 1 220 123198 560

2 x2 95 30886 325

3 x 3 58 13747 237

4 x 4 45 7786 137

5 x 5 38 4951 130

6 x 6 31 3455 111

7 x 7 27 2527 94

8 x 8 26 1977 76

9 x 9 23 1552 67

10 x 10 20 1254 63

11 x 11 18 1051 58

12 x 12 18 880 49

13 x 13 17 753 44

14 x 14 17 647 38

15 x 15 16 566 35  


