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Förord 
Efter tio veckors arbete och sex terminers skolgång är examensarbetet äntligen klart. 
Med en inställning att examensarbetet skulle bli en hemsk upplevelse kan men nu i 
efterhand kalla det för en rolig och lärorik tid. Först och främst vill vi rikta ett stort tack 
till vår handledare Yuriy Reshetyukt för bra vägledning genom denna djungel som ett 
examensarbete verkligen är. Stundtals är vägen mot målen långt och besvärligt. Små 
problem som uppstått blir oftast bara värre tills det plötsligt är ett minne blott. Sedan 
vill vi tacka Anders Jansson på Symmetri AB som tillhandahöll med instrument och 
bidrog med viktig kunskap. Ett tack till SNA Europe AB i Bollnäs för deras hjälp att 
tillverka betydelsefull utrustning. Sist men inte minst vill vi tacka programansvarige 
Stig-Göran Mårtensson för ett lysande programupplägg.  
 
 
Till sist vill vi lyfta fram ett citat från astronauten Chris Hadfield som kan beskriva de 
sex terminernas samlade upplevelse. 
 

“There is no problem so bad you can't make it worse” 
 
 
Gävle, Maj 2016 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Jonas Andersson   Patrik Hedlund  



 

 

Sammanfattning 
Terrestra laserskannrar har varit vanligt förekommande i geodetiska mätningar i över 

10 år. Den tekniska utvecklingen går fort och specialiserade instrument lanseras 

ständigt. En typ av dessa specialiserade terrestra laserskannrar är handhållna 

laserskannrar. De är främst framtagen för att generera punktmoln av utrymmen och 

mindre objekt där den vanliga laserskannern har svårigheter att skanna. Då de 

handhållna laserskannrarna är relativt ny är forskningen på instrumenten begränsad 

och i avsaknad på standardiserade kontrollmetoder finns ett behov att studera 

instrumenten. I detta examensarbete studerades därför den handhållna laserskannern 

FARO Freestyle X för att undersöka hur bra den handhållna laserskanningstekniken 

egentligt är samt vilka begränsningar instrumenten har. Detta gjordes genom att 

jämföra punktmoln från FARO Freestyle X med referenspunktmoln genererat av Leicas 

multistation MS50. För att studera instrumentet valdes flertalet parametrar som 

skanningsavståndet, användarvänlighet, tidsåtgång och prestanda. Med dessa 

parametrar ansågs det finnas tillräckligt med grund för att dra slutsatser om 

instrumentets fördelar/nackdelar och begränsningar.   

 

Resultatet av punktmolnsjämförelsen  från kort avstånd visade avvikelser under 10 mm 

för att sedan på längre avstånd öka till fåtalet centimetrar. Volymbegränsningen 

påvisade inget avvikande resultat. Vilket medför att förflyttning av instrumentet inte 

påverkar resultatet avsevärt. Instrumentets Akilleshäl är de brus som uppstår vid 

skanning från längre avstånd, då noterades ett brus på ca 30 mm. Men även typ av 

objekt som skannas påverkar bruset något. Bruset på väggen visade störst avvikelse 

medan bruset på bordet var lägst. Repeterbarheten visade gott resultat visuellt och 

hade liknande avvikelser.  Instrumentet har en god förmåga att återskapa objekt då 

upplösningstestet påvisar bra prestanda. Främsta fördelen med instrumentet är vid 

dess effektiva dokumentation av mindre objekt, men även lite större utrymmen där 

mätosäkerhet på centimeternivå krävs. Användarvänligheten är god för instrumentet 

och de färglagda punktmolnen tar visualiseringen till en ny nivå. Resultatet av studien 

visar att de handhållna laserskannrarna kan, i vissa fall, utmana den traditionella 

laserskannern. 

 

 

  



 

 

Abstract 
Terrestrial laser scanners (TLS) have been common in geodetic measurements for over 

10 years. The technology is developing rapidly and specialized instruments are 

launched constantly. One type of these specialized TLS instruments are hand-held laser 

scanners. They are designed primarily to generate point clouds of spaces and small 

objects where the traditional tripod mounted laser scanner has difficulties to scan. 

When the hand-held laser scanners are relatively new, the research on the instruments 

is limited, and the lack of standardized control methods. With that in mind it is 

important to study the instruments. In this thesis the hand-held laser scanner FARO 

Freestyle X was investigated on how well the handheld laser scanning technology 

really is and what limitations the instruments have. This was done by comparing point 

clouds from FARO Freestyle X with reference point cloud generated by Leica's multi-

station MS50. To study the instrument a number of parameters was investigated such 

as scanning distance, ease of use, time and performance. These parameters were 

considered to be sufficient basis for conclusions about the instrument's 

advantages/disadvantages and limitations. 

 

The result of the point cloud comparison from the short distance showed deviations 

around 10 mm and then increase to few centimeters at longer distances. Volume 

limitation control showed no differences compared to the scanning from short 

distance. This means that moving the instrument does not affect the results 

significantly. The instrument's Achilles' heel is the noise that occurs when scanning 

from longer distances, about 30 mm deviations. Even the type of object affects the 

noise. The noise on the wall showed the greatest deviation while the noise on the 

table indicated the lowest results. The repeatability showed good results visually and 

had similar deviations. The instrument has a good ability to recreate objects when the 

resolution test demonstrates good performance. Main advantage of the instrument is 

its effective documentation of smaller objects, but also some larger areas where the 

uncertainty of centimeter-level is required. The ease of use can be described as good 

and the colored point clouds takes visualization to a new level. The results of the study 

show that the hand-held laser scanners can, potentially, challenge the traditional laser 

scanner.  



 

 

 

Förkortningar 
För att underlätta läsningen av rapporten kan denna lista över förkortningar användas  
 
HMLS – Handheld Mobile Laser Scanner 
TLS – Terrester Laserskanning 
GNSS – Global Navigation Satellite System 
IMU – Inertial Measurement Unit 
SLS – Structed Light System 
MARG – Magnetic, Angular, Rate and Gravity 
ISO – International Organization for Standardization 
WFD – Wave Form Digitize 
SLAM – Simultaneous Localization And Mapping 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Terrestra laserskannrar (TLS) har varit vanligt förekommande i geodetiska mätningar i över 

10 år (Pejić, Ogrizović, Božić, Milovanović & Marošan, 2014). Den tekniska utvecklingen går 

fort och specialiserade instrument lanseras ständigt. En typ av dessa specialiserade TLS 

instrumenten är handhållna laserskannrar, förkortat HMLS efter engelska benämningen 

Handheld Mobile Laser Scanner. Som namnet antyder är instrumenten handhållna och 

därmed mindre med en betydligt lägre vikt än de vanliga stativburna laserskannrarna. HMLS 

är främst framtagen för att generera punktmoln av utrymmen och mindre objekt där den 

vanliga stativburna laserskannern har svårigheter att skanna. Värt att notera är att det även 

finns HMLS som är framtagen för att underlätta skanning av större utrymmen där den 

vanliga laserskannern skulle vara tvungen att genomgå flertalet uppställningar för att skanna 

samma utrymme. Dock är majoriteten av dessa instrument framtagen för 

objekt/detaljskanning. De olika modellerna som lanseras är i regel specialiserade för att vara 

effektiv vid en specifik mätningssituation, allt från skanning av objekt på 10 cm2 till hela 

gator. FARO Freestyle X är framtagen för detaljmätning och har betydligt kortare räckvidd i 

jämförelse med en traditionell TLS (FARO, u.å). I dagsläget beskrivs HMLS som ett 

komplement till TLS men med den starka teknikutvecklingen som råder kan instrumenten på 

sikt utmana den traditionella stativburna TLS tekniken på riktigt (James och Quinton, 2014). 

Därför är det viktigt att vara medveten om instrumentets fördelar/nackdelar och 

begränsningar. För att den teknik som finns tillgänglig ska kunna användas och uppnå en viss 

mätosäkerhet, bör instrumentens mätosäkerhet kontrolleras för att se om de motsvarar vad 

tillverkaren har angivit (Boehler, Vicent, & Marbs, 2003).  

 

Då de handhållna laserskannrarna är förhållandevis ny är forskningen om instrumenten inte 

så omfattande. Att kontrollera mätosäkerheten har tidigare inte gjorts vilket medför att 

tillvägagångssättet för att kontrollera mätosäkerheten hos en HMLS okänt. Att studera 

mätosäkerheten och andra viktiga parametrar är som tidigare beskrivet viktigt och kommer 

göras genom att jämföra punktmoln genererat av ett instrument med känd bra prestanda.  I 

den här studien kommer Leicas multistation MS50 användas för att generera trovärdigt 

referenspunktmoln. Därmed kommer det kommande examensarbetet jämföra en HMLS 

med ett känt bra instrument för att studera hur bra den nya tekniken egentligen är. Valet att 

använda Leica MS50 för jämförelse med FARO Freestyle X baseras på tidigare forskning där 

multistationen påvisat bra resultat och effektivitet (Abdi och Stedt, 2014; Bredin och 

Majholm, 2014). För att utvärdera ett instrument som helhet kommer bland annat 

prestanda, tidsåtgång, användarvänlighet och repeterbarhet undersökas för att få ett grepp 

om hur bra HMLS kan vara. Med hjälp av dessa parametrar finns det tillräckligt med underlag 

för att utvärdera instrumentet som helhet.   
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera den handhållna laserskannern FARO Freestyle X. 

Genom att studera denna teknik, om hur dess prestanda mm står sig mot andra typer av 

laserskannrar fås ny kunskap om ämnet som inte har studerats tidigare. Arbetet kan även 

bidra till Högskolan i Gävles projekt ”Dokumentera Hälsingegårdarna” genom att tillföra 

kunskap om HMLS möjlighet att dokumentera detaljerade objekt.  För att utveckla syftet 

med examensarbetet kommer följande frågeställningar att användas:  

 

- Hur mycket avviker punktmolen genererade av FARO Freestyle X i jämförelse med 

Leica MS50 multistation? 

 

- Vad finns det för fördelar/nackdelar med FARO Freestyle X i jämförelse med                                    

Leica MS50 multistation? 

 

- Lämpar sig FARO Freestyle X bra vid detaljmätning? 

 

- Vilka möjligheter har HMLS att dokumentera världsarvet hälsingegårdarna? 

 

Förhoppningen med examensarbetet är att belysa hur bra HMLS egentligen är. Upplysa 

användare om dess fördelar/nackdelar och begränsningar. Genom att bidra med 

rekommendationer gällande HMLS möjligheter att dokumentera hälsingegårdarna kan 

fördelarna med HMLS vid detaljmätning uppmärksammas. Förhoppningen med 

rekommendationerna är att ge en ökad förståelse och intresse kring den nya teknikens 

potential att dokumentera ett världsarv. 
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1.3 Tidigare studier 

1.3.1 Tekniken bakom handhållen laserskanning 
För att utvärdera en handhållen laserskanner är det viktigt att förstå hur en HMLS kan 

fungera. Grivon, Vazzetti och Violante (2014) förklarar de grundläggande principerna. Det 

största problemet för handhållna laserskannrar är att instrumentet måste kontinuerligt 

uppdatera dess position med hjälp av signaler. För att undvika detta problem byggde 

författarna en egen handhållen laserskanner med billig utrustning, och förklarade samtliga 

funktioner.  Genom att kombinera en MARG (magnetic, angular, rate and gravity) sensor och 

laserskanner försvinner kravet på signaler och skannerns rörelser dokumenteras av 

sensorerna istället. Författarna förklarar att MARG använder accelerometer, gyroskop och 

magnetometer för att beräkna instrumentests position med hög noggrannhet. De tre 

typerna av sensorer som användes har olika egenskaper för att möjliggöra en beräkning av 

instrumentets position. Enligt Givon et al (2014) är gyroskopets uppgift att mäta 

vinkelhastigeten, medan accelerometern och magnetometer beräknar objektets riktning och 

riktningsintensitet. Med hjälp av ett filter korrigeras sedan eventuella fel som uppstått 

genom att värdena som dokumenterats av sensorerna sätts in i komplicerade ekvationer. 

Författarnas egen variant av en laserskanner fick en standardosäkerhet på 1,3 mm vilket 

ansågs vara mycket bra. Forskarna ser stor potential i denna teknik men även brister, de 

anser att förbättringar kan göras i accelerometern för att uppnå bättre resultat. Samt att 

skannern alltid måste ha synligkontakt med ytan för att inte tappa positionen, för det krävs 

mer än endast MARG sensorn för att beräkna positionen. FARO Freestyle X använder inte en 

liknande teknik, men då specifikationer om instrumentens konstruktion är dold kan 

forskning förklara övergripande grundläggande principer hur instrumenten kan fungera. 

 

Zagorchev och Goshtasby (2006) utförde en detaljerad skanning med en annan HMLS. 

Skannern använder en trianguleringsmetod med fastkamera på skanningshuvudet. Med 

tekniken var det möjligt att hålla skannern fritt och få mätosäkerhet under 1 mm. Dock så 

var räckvidden väldigt begränsad. Dessutom förklaras att skannern får en hög vikt med 

kamerorna som medförde svårigheter att skanna under längre tid. Därför har instrumentets 

vikt stor betydelse vid fältarbetet och är en viktig faktor vid bedömning av 

användarvänligheten. Harrison, Nixon, Fright och Snape (2004) undersökte en laserskanner 

av märket FastSCAN för att volymberäkna svullnader i ansiktet på patienter inom sjukvården 

med lyckat resultat. FastSCAN använder optisk triangulering och med den kunde de 

volymberäkna svullnaderna med en osäkerhet på 0,5 cm3. Alla dessa olika typer av skannrar 

uppnår bra resultat med en förhållandevis användarvänlig teknik. Vilket kan vara den 

handhållna laserskannerns stora fördel.  
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1.3.2 Plattformar för terrester laserskanning 
Terrester laserskanning kan praktiskt sett delas in i tre olika plattformar. Först har vi den 

traditionella terrestra laserskannern. Den är mest vanligt förekommande och har funnits 

under en länge tid. De andra två plattformarna är fordonsburna skannrar samt personburna 

laserskannrar.  

 

1.3.2.1 Fordonsburna laserskannrar 
De fordonsburna laserskannrarna är i grunden en traditionell terrester lasersskanner som 

har försetts Global Navigation Satellite System (GNSS) och inertial measurement unit (IMU) 

för att hålla koll på sin position och orientering. På så vis blir punktmolnet direkt 

georefererade och är inte i behov av några signaler. Vilken typ av fordon som används är upp 

till användaren, exempelvis kan bil, fyrhjuling eller skoter förses med en skanner. Det finns 

t.o.m. möjlighet att skanna från båt (Kukko, Kaartinen, Hyyppä och Chen, 2012). Sedan kan 

de fordonsburna laserskannrarna delas in i två  kategorier. Start och stopp skanning, 

instrumentet har samma position under skanningen för att sedan förflyttas till ny position. 

Den andra kategorin är skanning under förflyttning. Som namnet antyder är fordonet under 

rörelse och skannerns position uppdateras kontinuerligt (Vosselman och Maas, 2010).  

 

1.4.2.2 Personburna laserskannrar 
Egentligen går det att ytterligare dela in de personburna laserskannrarna i två kategorier. 

Den första är handhållna laserskannrar, för korta avstånd och mycket detaljerade objekt, likt 

FARO Freestyle X. Sedan har vi de personburna laserskannrar där instrument har en längre 

räckvidd. Skillnaden mellan dessa är främst tillämpningsområdet.  En personburen skanner 

bärs i exempelvis en ryggsäck och är framtagen för att dokumentera större områden, t.ex. 

stadskvarter eller skogsområden. En handhållen laserskanner är mer lämpad för att 

dokumentera detaljerade objekt så som statyer eller maskiner. En traditionell terrester 

laserskanner har båda dessa egenskaper men har en svaghet i användarvänligheten. Det 

krävs flera stationsuppställningar och för stora eller detaljera objekt. Därför är dessa två 

typer främst framtagna för att underlätta när TLS är olämpligt.  

 

Efter att ha studerat tidigare forskning är det tydligt att forskningen har tagit början i en 

viktig ände, om tekniken är tillämpningsbar. Ett exempel på det är Ryding, Williams, Smith, 

och Eichhorns (2015) forskning på hur den personburna laserskannern ZEB1 förhåller sig i 

jämförelse med den stativburna skannern FARO Focus 3D vid mätning i skog. Författarna 

utsåg ett testområde som delades in i 25 kvadrater, 10*10 m. Tre av de 25 kvadraterna 

valdes ut och skannades med instrumenten. Efter bearbetning av punktmolnen modellerade 

författarna de träd som skannats i kvadraterna. Skillnaden mellan antalet modellerade träd 

skiljde sig något mellan instrumenten. Med punktmolnen genererade av FARO Focus 3D gick 

det att modellera 8-11 % fler träd, men fälttiden för att skanna var betydligt längre. Vilket 

kan ses som bra med tanke på den minskade fälttiden. Forskningen av Ryding m.fl. (2015) 
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bevisar en viktig sak, att den handhållna skannern är ett instrument som kan både 

effektivisera och komplettera den befintliga TLS tekniken.  

 

Tillämpning av HMLS begränsas av instrumentens egenskaper och användarens kunskap. 

Tillexempel är ZEB1 en HMLS som har en relativt lång räckvidd, upp till 30 m inomhus enligt 

tillverkaren. Även när James och Quinton (2014) forskade hur HMLS stod sig gentemot vanlig 

TLS användes den handhållna laserskannern ZEB1. Forskarna skannade en klippa som 

uppmättes till ca 3 m höjd och 55 m längd. Forskningen visade att HMLS behövde betydligt 

kortare tid för att skanna samma område som TLS. Författarna anser att HMLS är ett stort 

steg framåt i utvecklingen men att det behövs förbättringar, både punkttäthet och 

mätosäkerheten bör förbättras. Artikeln lyfter fram en viktig detalj, tiden att använda en 

HMLS vid skanning av en lång komplex yta uppskattas av författarna ta 1/40 av tiden jämfört 

med vanlig TLS. Som många andra branscher är tid pengar, så fälttiden är en viktig faktor vid 

val av instrument.  

 

För att göra kvalitetssäkring av högfrekvent mekanisk påverkan på svetsfogar likt 

Ghahremani, Safa, Yeung, Walbridge, Haas och Dubois (2015) forskning måste ett 

instrument med förmåga att dokumentera mycket detaljerade objekt användas. I deras 

forskning användes EXAscan™, en HMLS utformad för att skanna objekt med hög 

noggrannhet från nära håll. Forskningen som författarna gjorde gick ut på att studera om 

HMLS kan användas vid kvalitetssäkring. Forskarna använde sig av speciellt framtagna objekt 

som skannades, med hjälp av det genererade punktmolnet var det möjligt för forskarna att 

identifierar de små deformationerna i objekten. Författarna anser att tekniken är mycket 

användbar för ändamålet. De anser även att det finns en möjlighet att ersätta den visuella 

kvalitetskontrollen mot en kvantitativ kontroll utförda av HMLS. Med andra ord bevisar 

artikeln att tillämpningen av HMLS även i den här artikeln kan betyda effektivisering av en 

arbetsuppgift. 

 

Ett område där laserskanning för dagen inte är vanligt förekommande är inom kriminologi. 

Det är något som tillverkaren av FARO Freestyle X beskriver på deras hemsida att 

instrumentet lämpar sig väl för (FARO, u.å). Komar, Davy-Jow och Decker (2012) beskriver 

att den teknik som HMLS har kan vara mycket användbart vid dokumentation av bevis vid 

brottsplatser. I forskning gjordes dokumentation av skoavtryck och bitmärken med en HMLS. 

Resultatet av dokumentationen ger en stor fördel enligt författarna, det möjliggör en 

dokumentation av en extra dimension i jämförelse med ett vanligt foto som har två 

dimensioner. Det anser forskarna skulle tillföra mycket inom dokumentationstekniken. Om 

tekniken lämpar sig bra inom kriminologi finns det stora chanser att dokumentation av 

hälsingegårdar kan göras med bra resultat. 

 

Det som är viktigt att framföra efter granskningen av de ovanstående artiklarna är att 

samtliga anser att tekniken är användbar. Artiklarna behandlar olika mätningssituationer och 
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därmed olika instrument. Vilket visar att HMLS kan användas på många sätt. Ur en praktisk 

synpunkt finns det mycket positivt att nämna om HMLS.  

1.3.3 Metoder att kontrollera handhållna laserskannrar 
International Organization for Standardization (ISO) är en oberoende internationell 

organisation som tillsammans med sina medlemmar och experter tar fram internationella 

standarder, bland annat för geodetiska instrument. ISO17123 är en serie av flera dokument 

som International Organization for Standardization har tagit fram som innehåller 

tillvägagångssätt för att kontrollera geodetiska instrument (International Organization for 

Standardization, u.å). Det finns dock ett grundläggande problem när det gäller att 

kontrollera mätosäkerheten hos TLS/HMLS, det finns ingen standardiserad metod i 

ISO17123. Något som kan beskrivas som underligt med tanke på instrumentens utbredda 

användning (Pejić m.fl., 2014). Att kontrollera TLS har gjorts flertalet gånger i tidigare 

forskning, men kontroll av mätosäkerheten hos HMLS har inte studerats i samma 

utsträckning. Den tidigare forskningen har främst lagt fokus på den praktiska aspekten. 

Vilket gör att metoden för att kontrollera mätosäkerheten hos HMLS är okänd. Som tidigare 

beskrivet kan olika HMLS skilja mycket från varandra, vilket måste beaktas vid framtagandet 

av en lämplig metod. Det här examensarbetet är inriktad mot att studera FARO Freestyle X, 

med andra ord kommer metoden som ska användas anpassas efter nämnda instrumentets 

begränsningar.  

 

En av de forskningarna som har gjorts på metoder att kontrollera mätosäkerheten hos TLS är 

Pejić m.fl.(2014). Forskarna beskriver att ISO17123 har för de geodetiska instrumenten två 

typer av metoder för att kontrollera mätosäkerheten, en enklare och en mer omfattande 

metod. Målet med forskning var att ta fram en enklare metod för att kontrollera 

osäkerheterna. För att göra det använde forskarna ett speciellt framtaget laboratorium för 

att testa TLS. I laboratoriet fanns det 5 pelare som det var möjlig att placera instrumenten 

på. På laboratoriets väggar fanns 25 signaler med kända koordinater som tillsammans med 

pelarna bildade ett kontrollnätverk. Pelarna hade en osäkerhet på under 2 mm, medan 

signalerna på väggarna hade en mätosäkerhet under 0,5 mm. Med de låga osäkerheterna 

anser forskarna att det kan utgöra ett stabilt kontrollnätverk. Efter att kontrollnätverket 

etablerats så placerades en TLS på tre av pelarna och samtliga signaler skannades två gånger 

per uppställning. Det genererade punktmolnet transformerades med hjälp av tre punkter 

och jämfördes sedan med kontrollnätverket. Forskarna beskriver att tidigare forskning har 

visat att tre punkter är tillräckligt vid en transformation, fler punkter ger inte bättre resultat. 

Resultatet av jämförelsen mellan kontrollnätverket och punktmolnen visat att det går att 

identifiera eventuella systematiska fel i instrumenten, vilket ansågs som mycket lyckat. Dock 

förklarar författarna att oavsett vad resultatet blir finns det ett stort problem, tillverkaren av 

instrumenten håller kalibreringen av instrumentet okänt och otillgängligt för användaren. 

Det gör att det inte går att korrigera eventuella fel som upptäckts. Metoden som Pejić 

m.fl.(2014) använder sig av skulle lämpa sig väl för att kontrollera mätosäkerheten hos FARO 
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Freestyle X, dock skulle en hel del ändringar göras. En HMLS placeras inte normalt på ett 

stativ och räckvidden är begränsad. För att använda Pejić m.fl.(2014) metod behöver 

avståndet till signalerna minskas och stativ kan endast användas vid inmätning av 

kontrollnätverket, då en handhållen skanner normalt är placerad i användarens hand. Med 

lite förändringar så har metoden bra förutsättningar för att kontrollera mätosäkerheten för 

FARO Freestyle X. Nackdelen med metoden är att man går miste om många parametrar som 

ska studeras i examensarbetet. För att identifiera eventuella systematiska fel i instrumentet 

är metoden bra, men för att studera instrumentets användarvänlighet, effektivitet och även 

övergripande mätosäkerhet är en punktmolnsjämförelse mer fördelaktig. 

 

En annan metod användes när Pareja, Oliva och Pablos (2013) forskade på att ta fram en 

metod för att kontrollera mätosäkerheten. Metoden skulle vara repeterbar och inte kräva 

någon specialtillverkad utrustning. Forskarna beskriver att metoden är uppdelad i två typer, 

inomhus och utomhus test. Gemensamt för de båda är att tre stativ ställs upp i en 

triangelformation och 60 mm sfärer placeras på stativen. Skannern placerades sedan i 

centrum av den bildade triangeln. Det som skiljde de två testerna förutom 

väderförutsättningarna var avstånden, i inomhustestet användes ett avstånd mellan 

skannern och sfärerna på 2-3 m, medan utomhustestet användes ett avstånd på 15-20 m. 

Sfärerna skannades fem gånger per instrument och test. Efter skanningen beräknade 

forskarna medelvärdet för de fem sfärerna, även sammanlagda osäkerheten och variationen 

beräknades. Sedan jämfördes resultaten med tillverkarens angivelser. Resultatet från 

metoden som använts i forskningen beskrivs av författarna som trovärdig. Metoden av 

Pareja m.fl. (2013) blir vid tillämpning mot HMLS inte lika lämplig som Pejić m.fl.(2014). Som 

i sin tur inre riktigt fyller alla önskade studieområden.  

 

Boehler m.fl (2003) metod att kontrollerade upplösningen vid skanning med TLS ger ett 

seriöst och intressant intryck. Författarna använde sig av en specialtillverkad låda som var 

0,3*0,3 m stor. Med ett uppskattat djup på ca 0,1 m. En sida av lådan som hade ett 

förbestämt mönster utsågat. Mönstret liknar flertalet kilar som symmetriskt placerats i en 

cirkel där den smala änden riktats mot mitten. Mönstret förklaras av författarna fylla 

funktionen att identifiera skannerns förmåga att avbilda en yta. En bra skanner kan 

identifiera skarpa kanter långt in i kilen. Desto bättre en skanner avbildar mönstret desto 

högre prestanda har skannern. Författarna förklarar vidare att instrument med bra 

upplösning ska endast har punkter på den mönstersågade ytan och insidan av lådan. De 

förklarar vidare att alla punkter som ligger mellan dessa två ytor är felaktig. Enligt Reshetyuk 

(2006) kallas dessa punkter för ”mixed pixels” och anledningen till fenomenet är att 

laserstrålen träffar två ytor med olika djup. Vidare i Boehler m.fl (2003) forskning skannades 

lådan. Därefter studerades de genererade punktmolnen i sin helhet och i profil. På så vis 

anser författarna att det är möjligt att kontrollera prestandan. Upplösningskontrollen är bara 

en del av flera test i Boehler m.fl (2003) forskning.   
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2 Material och metod 
2.1 Instrument 

2.1.1 Leica Nova MS50 Multistation 
En multistation är en kombination av TLS och totalstation. Enkelt förklarat kan man säga att 

det är en totalstation som kan skanna, men med en betydligt lägre hastighet än en TLS. Båda 

instrumenten använder vinkel- och längdmätning för att beräkna en punkts koordinater 

vilket gör att en kombination av instrumenten är möjlig. Tekniken som Leica Nova MS50 (se 

figur 1) använder för att beräkna längd kallas WFD (Wave form digitizer). Det är en 

kombination av fasskillnadsprincipen och time of flight (Leica Geosystems, 2013). För mer 

specifikationer se tabell 1.  

 

Tabell 1. Leica Nova MS50 utvalda specifikationer (Leica Geosystems, 2014). 

Laserklass 3R 

Punkter per sekund vid skanning  (50 m) Upp till 1000 

Räckvidd (1 Hz) 1000 m 

Laserpunktstorlek  (50 m) 8 x 20 mm 

Avståndsosäkerhet 2 mm ± 2 ppm 

Vinkelosäkerhet 0,3 mgon 

Skanningsbrus (1000 Hz på 50 m) 1 mm 

Stråldivergens (50 m) 1,5 × 3 mm 

 

 
Figur 1. Leica Nova MS50 multistation  
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2.1.2 FARO Freestyle X  
Enligt återförsäljare använder FARO Freestyle X en teknik som kallas Structed Light System 

(SLS) kombinerat med optisk triangulering. Valkenburg & McIvor (1998) förklarar att 

tekniken bygger i grunden på att en projektor projicerar ett kodat mönster på objektet. 

Instrumentets kameror dokumenterar sedan mönstret på objektet i form av bilder. 

Kombinationen mellan mönstret på objektet och bilderna från olika vinklar kan i 

efterbearbetning användas för att beräkna positionerna i två dimensioner, horisontellt och 

vertikalt. Artaso & López-Nicolás (2016) förklarar att SLS är en teknik som tillsammans med 

optisk triangulering beräknar avståndet mellan instrumentet och varje punkt på objektet. 

Därmed genereras ett tre dimensionellt punktmoln direkt. Med en viss reservation när en 

fullständig inblick i instrumentets teknik är omöjligt då tillverkaren håller tekniken dold. En 

bild på FARO Freestyle X kan ses i figur 2.  

 

Tabell 2, FARO Freestyle X utvalda specifikationer. 

Laserklass 1 

Punkter per sekund vid skanning Upp till 88 000 

Räckvidd 0,5 - 3 m 

3D punkt osäkerhet (1 m) < 1mm 

Maximal skanningsvolym 8,1 mᶟ 

Skanningsbrus (0,5 och 3 m) 0,7 respektive 5 mm 

 

 

 
Figur 2, FARO Freestyle X där de realtidsuppdaterade punktmolnen visualiseras på 

surfplattan medan du aktivt förflyttar handenheten för att skanna önskat objekt. 
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2.2 Material 
För att utföra fältarbetet krävdes vanligt förekommande utrustning. Följande utrustning 

utöver instrumenten var:  

 Stativ 

 Trefot 

 Batterier 

 5 sfärer 

 Upplösningsplatta 

 

2.3 Testområde 
Då den handhållna laserskannern tillhandahölls av Symmetri AB (http://www.symetri.se/) 

skedde all mätning på deras kontor i Göteborg. Tillgången till instrumentet var begränsat så 

samtliga mätningar utfördes under en dag. Samtliga mätningar skedde inomhus i ett 

konferensrum för att minska felkällor som regn, sol, temperatur och vibrationer (Boehler 

m.fl. 2003; Reshetyuk, 2006). Rummet uppmättes till ca 4*4 m med normal takhöjd på 2,4 m. 

I rummet placerades olika objekt ut efter två av väggarna. Objekten var saker som fanns 

tillgängliga på kontoret, tex bord, stolar, papperskorg och kaffekoppar. Fem sfärer 

placerades ut längs med väggarna i olika höjd och djup för att möjliggöra en bra registrering, 

se figur 3 och 4. Två av rummets väggar bestod av glaspartier med växelvis frostad yta. På 

vägg B fanns en stor White-board tavla. Den fjärde väggen gick inte att använda vid analys då 

det var en skjutvägg som ändrade läge ständigt. Testområdets detaljrikedom och storlek 

ansågs vara lämpligt för ändamålet. 
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Figur 3. Sfär- och stationsuppställningskarta över det 4*4 m stora konferensrummet. 

Cirklarna representerar sfärer med tillhörande sfärnummer. Linjerna från Leica MS50 

representerar siktfältets avgränsningar. 

 

 

 
Figur 4. Skanningsutrymme där stolar tillsammans med mindre objekt som kaffekoppar 

användes till detaljer. Sfärerna används för att koppla ihop punktmoln och även analysera 

instrumentens brus. Sfärer med tillhörande nummer. 
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2.4 Tillvägagångssätt 
Metoden för att jämföra instrumenten går ut på att skanna ett utrymme och jämföra 

punktmolen, tidsåtgången och användarvänligheten. En liknande studie gjordes av 

Georgantas, Brédif, och Pierrot-Desseilligny (2012). Forskanas  slutsats var att 

tillvägagångsättet möjliggör en bra jämförelse mellan två liknande instrument, vilket stödjer 

valet av metod.  

 

För att studera FARO Freestyle X skannades ett utvalt utrymme med båda instrumenten. 

Data som insamlades med FARO Freestyle X var tvungen att bearbetas för att producera ett 

faktiskt punktmoln. Data som Freestyle X genererat är i form av punktmoln som måste 

bearbetas för att kunna användas. Det första steget i bearbetningen var därför att importera 

data och skapa användbara punktmoln. Detta gjordes i FAROs egen programvara FARO 

Scene. Då vägg A och vägg C (se figur 3) bestod av glaspartier skapades punkter utanför 

rummet som i bearbetningen togs bort manuellt. Även punkter som skapats på det delvis 

frostade glaset togs bort. Efter det gjordes registrering och georeferering av punktmolen. 

Det bearbetade punktmolnen exporterades sedan i filformatet DXF geometry (.dxf) för 

vidare sfärmodellering och georeferering i Geomagic Control. Där georefererades 

punktmolnen med hjälp av sfärerna till samma koordinatsystem som MS50. 

Punktmolnsjämförelsen gjordes  sedan i den fritt tillgängliga programvaran CloudCompare 

likt  Georgantas m.fl. (2012). 

2.4.1 Registrering och georeferering 
Registrering kallas den process där två eller fler punktmoln kopplas ihop till ett punktmoln, 

eller närmare bestämt tilldelas punktmolen samma koordinatsystem. Processen kan utföras 

på många olika sett beroende på förutsättningarna vid mätningstillfället. För att genomföra 

en bra registrering är det viktigt att punktmolnen som ska registreras har ett minsta överlapp 

på 30 % med 3 eller fler signaler, t.ex. sfärer (HMK- Terrester laserskanning, 2015). För att 

tilldela de registrerade punktmolnen önskat geodetiskt referenssystem utförs en 

georeferering. I den här studien ansluts aldrig punktmolnen till något specifikt geodetiskt 

referenssystem utan till samma referenssystem som MS50 för att möjliggöra en jämförelse. 

Något som MS50 har kunnat användas till är direkt georeferering. Med det menas att 

stationen orientering- och positionbestäms genom exempelvis fri stationsetablering för att 

sedan använda det yttre geodetiska referenssystemet. Vilket medför att ingen registrering 

behövs.  

2.4.2 Referensskanning 

Som referens för utvärderingen av FARO Freestyle X användes som tidigare nämnt Leica 

MS50. En lämplig punkttäthet är 55 % av strålens diameter på objektet (HMK- Terrester 

laserskanning, 2015). Vilket kan beräknas med hjälp av ekvation (1.1).  
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𝐷 ≈ 𝑑 + 𝑅𝛾      (1.1) 

 

Där D står för laserstrålens diameter vid avståndet R, d är laserstrålens diameter vid 

utgången från instrumentet och  𝛾 är stråldivergensen. En punkttäthet på 5*5 mm på 3 m 

valdes. En högre punkttäthet ansågs onödig. Instrumentet placerades i ett av hörnen i 

skanningsutrymmet för att undvika för korta avstånd och möjliggöra skanning på så stort 

område som möjligt. Endast en skanning genomfördes och ansågs tillräcklig för att utgöra en 

referens för en jämförelse. Bearbetning där av punktmolnet skedde i Leica Cyclone och 

exporterades i dxf- format 

2.4.3 Avståndsinverkan 
För att studera skanningsavståndets inverkan på resultatet skannades utrymmet från tre 

avstånd, kort (ca 1 m), medel (ca 2 m) och långt (ca 3 m). Då instrumentet har en begränsad 

räckvidd anses långt avstånd vara ca 3 m, som är tillverkarens rekommenderade maxdistans. 

Detta kan ses i tabell 2. Då skanningsutrymmet är i tre dimensioner är avståndet till olika 

objekt olika och inte konstant. Därav är avståndet som används ungefärligt med lokala 

variationer.    

 

För att kontrollera avvikelsen mellan Freestyle X och MS50 på kort avstånd, ca 1 m, 

skannades utrymmet i tre sektioner. På så vis kan potentiella felkällor som kan vara relaterad 

till instrumentets förflyttning undvikas. Området skannades i två epoker, en där rummet 

skannades i full takhöjd (från golv till tak) samt en där detaljer under brösthöjd skannades. I 

databearbetningen som gjordes i FARO Scene registrerades punktmolnen med hjälp av de 

utställda sfärerna och två plan (vägg B och golv). Det registrerade punktmolnet 

georefererades sedan till samma koordinatsystem som MS50 med hjälp av sfärerna 1, 2, 4 

och 5 då sfär 3 inte skannades på grund av dess placering.  

 

För medelavstånd skannades utrymmet från ca 2 m . Skanningen delades upp i två sektioner 

som skannades från golv till tak. Vissa problem uppstod och detta kan ses i resultatet. Den 

sista skanningen för att studera avståndsinverkan gjordes från något längre avstånd, ca 3 m. 

Utrymmet skannades i två sektioner och registrerades med sfär 2, 3, 4 och 5 samt två plan 

(vägg B och golv). I georefereringen användes samtliga 5 sfärer. 

2.4.4 Volymbegränsningar 
För att kontrollera volymbegränsningen för FARO Freestyle X:s skannades utrymmet två 

gånger från kort avstånd (under 1 m) med en skanning med start vid sfär 1 och slut vid sfär 5, 

se figur 3. Syftet var att se om punktmolnet kommer förskjutas eller roteras under 

skanningen och därmed innebära att volymen på skanningen är begränsad. Visas ingen 

avvikelse finns det ingen anledning att undvika instrumentförflyttning. Skulle avvikelsen 

mellan MS50 och FARO Freestyle X visa större avvikelser än skanning från 1 m finns det skäl 
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att misstänka att förflyttning av instrumentet påverkar resultatet negativt. Uppskattningsvis 

blev förflyttningen av instrumentet ca 7 m. Vilket kan tolkas efter tillverkarens angivelser  

inte är lämpligt, se tabell 2. Punktmolen georefererades i Geomagic med 4 sfärer då sfär 3 

inte skannades på grund av dess placering. 

2.4.5 Användarvänlighet 
Användarvänligheten utvärderas efter upplevelsen och helhetsintrycket av instrumenten. Att 

sätta något värde på de olika fördelarna är inte möjligt så enbart beskrivning av upplevelsen 

förblir resultatet. 

2.4.5.1 Tidsåtgång 
Tidsåtgången för fältarbetet beräknades från ”låda till låda”, dvs från att  den utrustningen 

som används plockades upp tills det monterats ner. Sedan skattades ungefärlig tidsåtgång 

för bearbetning av punktmolnen. Syftet med tidtagningen är att jämföra hela processen, inte 

bara skanningen. Att etablera stationen och montera tillhörande utrustning ingår i en vanlig 

mätningsprocess, likaså databearbetning. Vilket gör att tidsåtgången för samtliga moment 

bör ingå.  Tidtagningen gjordes när skanningen som ligger till grund för avståndsinverkan på 

1m utfördes, dvs att utrymmet skannades i tre sektioner. 

2.4.6 Repeterbarhet 
Att studera repeterbarheten är viktigt för att förstå hur pålitlig instrumentet är. Resultatet 

efter skanning av samma utrymme bör vara likvärdiga. Att studera repeterbarheten gjordes 

genom att skanna samma utrymme tre gånger från ungefär samma position. Närmare 

bestämt från samma position som MS50 hade under skanningen, dvs ca  3 m. Efter 

georeferering jämförde punktmolen dels mellan varandra men även mot MS50.  

2.4.7 Prestanda 

2.4.7.1 Brus 
Brus kan beskrivas som den felaktiga variationen i djup för punkter som representera en yta. 

För att kontrollera detta modellerades olika plan och sfärer från utvalda skanningar. 

Modelleringen skedde i programvaran Geomagic Control genom att markera utvalt objekt i 

punktmolnen och med de markerade punkternas geometri till varandra kan programvaran 

beräkna den bästa möjliga sfären/planet. Vid modelleringen beräknar programvaran ut 

avvikelserna mellan de valda punkterna och det skapade objektet, vilket beaktas som brus i 

den här studien. Mindre avvikelser betyder lågt brus som i sin tur skapar bättre 

förutsättningar för att modellera eller visualisera objekt korrekt. De tre planen som valdes i 

skanningsutrymmet var vägg B, golv och bord (se figur 3 och 4). De tre olika ytorna valdes ut 

i Geomagic så att samtliga punktmoln fick samma ytor vald. Detta för att resultatet ska vara 

jämförbart. 
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2.4.7.2 Upplösning 
För att studera FARO Freestyle Xs prestanda skapades en upplösningsplatta med inspiration 

av Boehler m.fl (2003). Först skapades en ritning av plattan i programvaran AutoCAD, 

ritningen användes sedan när plattan producerades på SNA Europe AB 

(http://www.snaeurope.com/) i Bollnäs. Plattan blev av metall då det endast var det enda 

möjliga materialet hos tillverkaren. Tjockleken på plattan var 1 mm, en bild av 

upplösningsplattan kan ses i figur 5. Skanningen av upplösningsplattan gjordes med en låg 

infallsvinkel, både horisontal och vertikal, för att uppnå bästa förutsättningar. Det har 

tidigare forskning utförd av Beshr och Abo Elnaga (2011) påvisat som viktigt faktor. 

Mätningen gjordes från 0,6 m för att undvika att understiga det rekommenderade avståndet 

på 0,5 m för FARO Freestyle X, se tabell 2. Då skanningsplattan var gjord av metall användes 

en speciell spray som mattade av ytan för att ge bättre förutsättningar. Plattan placerades ca 

40 mm från väggen med hjälp av distanser. För Leica Nova MS50 skannades 

upplösningsplattan från ett avstånd på ca 3 m. Resultatet av skanningarna kommer sedan 

studeras visuellt. 

 

 
Figur 5. Upplösningsplattan som tillverkades på SNA Europe AB.  
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3 Resultat 
Resultatet från referensskanningen kan ses i figur 6. Resultaet av sfärmodelleringarna som 

utfördes i Geomagic Control kan ses i bilaga C. Resultatet av samtliga georefereringar kan ses 

i tabell 3. 

 

 
Figur 6. Obearbetat punktmoln från MS50 i Leica Cyclone. De olika färgerna representerar 

intensitetsvärden där grön är bra reflektion och röd mindre bra. 

 

Tabell 3. Resultat av georeferering för det olika skanningarna.  Avvikelse i tre dimensioner i 

mm. 

Sfär 
Kort 

avstånd 
Långt 

avstånd Volym 1 Volym 2 Rep 1 Rep 2 Rep 3 

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 0,8 28,4 0,8 1,9 23,8 32,0 23,2 

3 - 9,1 - - 24,1 31,3 17,5 

4 2,1 13,6 3,0 2,6 28,2 38,9 24,7 

5 7,5 18,0 5,0 9,1 27,1 34,8 25,8 
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3.1 Avståndsinverkan 

3.1.1 Kort avstånd 
Efter bearbetning av Freestyle Xs data upptäcktes problem. Skanningen utförd på nära håll 

från golv till tak blev fel i databearbetningen. Punktmolnet bryts och roteras av okänd 

anledning, se figur 7. Det bildas även två sfärer av sfär 1. Och därmed inte möjlig att använda 

för en jämförelse. Därför ligger endast de tre ihopkopplade skanningar på detaljer under 

brösthöjd till grund för jämförelsen för kort avstånd.  

 
Figur 7. Bilden till vänster är punktmoln genererade av Freestyle X innan bearbetning, till 

höger efter databearbetning. 

 

Registreringen av punktmolen från kort avstånd under brösthöjd visar bra resultat, ett 

medelfel på 1,1 mm och minsta överlapp på 44 %. Georefereringen visade ett resultat där 

största tredimensionella avvikelsen finns i sfär 5 på 7,5 mm. Resterande avvikelser för 

georefereringen kan ses i tabell 3. Resultatet från jämförelsen mellan MS50 och Freestyle X 

kan ses i figur 8. De absoluta avvikelserna visualiseras i olika färger och det är mest blått och 

grönt i punktmolnet, vilket även syns tydligt i avvikelsefördelningen till höger om 

färgförklaringen i figur 8. Avvikelsen mellan punktmolen är övervägande mindre än 8 mm 

med en medelavvikelse på 3,7 mm. På några delar av skanningsutrymmet finns enstaka 

större avvikelser. En av dessa avvikelser finns på instrumentlådan. I övrigt ligger majoriteten 

av punkterna i intervallet 1-6 mm. Vilket är väldigt bra. 
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Figur 8. Avvikelser mellan referenspunktmolnet och skanning från kort avstånd av FARO 

Freestyle X i mm. Till höger syns histogrammet för avvikelserna, antal punkter i y-led och 

avvikelse i mm för x-led. 

 

Skanningen som var avsedd att studera avvikelser från ungefärligt avstånd på 2 m blev likt 

full takhöjdsskanningen från 1 m förvrängd. Problemet var att dubbla plan skapades av både 

golv och bord. Detta kan ses i bilaga A. 

3.1.2 Långt avstånd 
Registreringen av de två 3 m skanningarna fick bra resultat, 2,6 mm i medelavvikelse och ett 

minsta överlapp på 70 %. I georefereringen noteras höga avvikelser, ett intervall på 17 – 31 

mm, se tabell 3. Resultatet av jämförelsen noterar högre avvikelser än för skanning från 1 m. 

Fördelningen av avvikelser är fördelat över ett större intervall. Majoriteten finns i intervallet 

0 – 60 mm. Flest antal punkter har en avvikelse mellan 10-15 mm. Vilket syns till höger i figur 

9. Punktmolnsjämförelsen indikerar att lägre avvikelser noteras till höger i punktmolnet, 

medan de större avvikelserna finns på vänster sida av vägg B. Enligt histogrammet till höger i 

figur 9 finns större avvikelser men som inte syns i punktmolnet. Detta kan dock ses i figur 10 

där baksida av vägg B visas. 

 
Figur 9. Jämförelse mellan skanningen från 3 m och referensskanningen. Till vänster visas 

färglagt punktmoln med avvikelser i  mm. Till höger syns histogrammet för avvikelserna, 

antal punkter i y-led och avvikelse i mm för x-led. 

 



 

20 
 

 
Figur 10. Baksida av vägg B finns stora avvikelser, enhet mm. 

 

3.2 Volymbegränsning 
Georefereringen av de två punktmolnen från Freestyle X visade lite skiftade resultat. För 

första skanningen blev största avvikelsen 5 mm medan andra skanningen noterade 9,1 mm 

som högsta. Detta kan ses i tabell 3. 

 

Resultatet av jämförelsen visar låga avvikelser. En medelavvikelse på 3,7 respektive 4,1 mm. 

Histogrammen för de två jämförelserna kan ses i bilaga B och är lika i sin fördelning.  Vid 

jämförelse med resultatet från 1 m skanningen förhåller sig dessa två skanningar jämbördigt. 

Likt i 1 m skanningen finns något större avvikelser på instrumentlådan, se figur 11. Med 

anledning av de liknande avvikelserna anses en skanning vid liknande utrymmen tillräckligt, 

en uppdelning är ej nödvändig.  

 

 
Figur 11. Punktmolen från jämförelsen för volymbegränsningarna, enhet mm. 
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3.3 Användarvänlighet 
Användarvänligheten är FARO Freestyle X:s största fördel. Helhetsintrycket av instrumentet 

är bra och skanningen är enkelt att utföra. Den låga vikten gör att det inte är fysiskt 

ansträngande att bära instrumentet. Med ett enkelt knapptryck så är skanningen igång och 

realtidsuppdaterade punktmolnet visualiseras på surfplattan som gör det enkelt att följa 

skanningens utvecklig. Dock finns det stora fördelar att vara van vid instrumentet för att 

utföra en så bra skanning som möjligt. Det realtidsuppdaterade punktmolnet gör det enkelt 

att följa vad som skannas.  

3.3.1 Tidsåtgång 
Att samla data med FARO Freestyle X är enkelt och effektivt. Men den efterföljande 

processen att faktiskt skapa ett punktmoln är tidskrävande. Ett riktvärde för denna process 

är 1 minut skanning medför 10-15 minuters databearbetning i FARO Scene. Vilket är 

betydligt mer än bearbetningar av MS50 data. Den sammanlagda tidsåtgången visar att 

Freestyle X är mer tidseffektiv.  Resultatet av tidsåtgången kan ses i tabell 5. 

 
Tabell 5. Tidsåtgången för de olika momenten. 

  Fälttid (min) Databearbetning (min) Total tid (min) 

Leica MS50 50 5 55 

FARO Freestyle X 5 35 40 
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3.4 Repeterbarhet 
Instrumentets förmåga att upprepa samma resultat anses vara bra. Georefereringen som 

kan ses i tabell 3 avviker repetition 2 från de andra skanningarna med något högre 

avvikelser. Histogrammen som kan ses i bilaga B är relativt lika, repetition 2 har något större 

spridning av avvikelser. Samtliga repetitioner är relativt lika och har små skillnader. 

Medelavvikelsen för repetition 1 och 3 är 24,6 respektive 22,2 mm medan repetition 2 

noterar 30,6 mm.   

 

 
Figur 11. Avvikelser mellan FARO Freestyle X och Leica MS50. Repetition 1 överst, nere till 

vänster repetition 2 och repetition 3 till höger. Enhet mm. 
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3.5 Prestanda 

3.5.1 Brus 
Resultatet för brustestet visar tydligt att skanningsavståndet har stor inverkan på brusen, 

detta kan ses i tabellerna 7-9. Repetition skanningarna har tillsammans med skanning från 

långt avstånd störst brus. MS50 och skanning från kort avstånd har vid modellering av bord 

likvärdiga resultat men skiljer sig något vid modellering av vägg och sfär. I figur 13 syns 

tydliga skillnader av brus efter modellering av vägg på olika avstånd. MS50 har klart minst 

brus medan 3 m har avvikelser upp mot 30 mm vilket anses vara mycket. 

 

    
Figur 13. Profiler med avvikelser vid modellering av vägg i Geomagic control. Till vänster 

MS50, i mitten skanning från kort avstånd (ca 1m) och till höger långt avstånd (ca 3m). 

Enheter mm. 

 

Repetitionsskanningarna har lägst avvikelser på bordet. Vilket är ett horisontellt plan. Värt 

att notera är att avståndet till bordet var något lägre än till vägg vilket kan inverka på 

resultatet. MS50 har ett mycket lågt brus oavsett objekt som modelleras. Vilket indikerar bra 

prestanda. Jämnaste resultatet har bordet där repetition 1 har högsta standardavvikelsen på 

2,3 mm. Repetition 1 har även högsta standardosäkerheten tillsammans med repetition 3 vid 

modellering av vägg. Modellering av vägg har överlägset störst standardosäkerheter för 

samtliga med undantag för referensdatat genererat av MS50, se tabell 7. Överlag har 

repetitionerna vid jämförelse mellan varandra liknande värden i samtliga avseenden, i all tre 

modelleringarna. Allt detta kan ses i tabellerna 7-8. Fullständig information om 

sfärmodelleringen kan ses i bilaga C. Modelleringen av sfärerna påverkas tydligt av bruset 

som ökar med avståndet. Detta syns tydligt i figur 14 och 15. I figur 15 är resultatet något 

mindre talande medan figur 14 visar konstant ökning för standardavvikelsen med avståndet.  
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Tabell 7. Resultat från modellering av vägg i mm. 

  

Max positiv 

avvikelse 

Max negativ 

avvikelse Medelavvikelse Standardavvikelse 

Leica MS50, referensskanning 1,5 -1,3 0,0 0,3 

Freestyle X, kort avstånd (ca 1 m) 5,3 -13,6 0,0 1,4 

Freestyle X, långt avstånd (ca 3 m) 18,7 -26,5 -1,0 6,6 

Freestyle X, Repetition 1 30,0 -32,1 -0,7 9,5 

Freestyle X, Repetition 2 31,5 30,2 -0,6 9,4 

Freestyle X, Repetition 3 40,0 -23,7 1,5 9,5 

 

Tabell 8. Resultat från modellering av bord. Enheter i mm. 

  

Max positiv 

avvikelse 

Max negativ 

avvikelse Medelavvikelse Standardavvikelse 

Leica MS50, referensskanning 1,6 -1,4 0,0 0,4 

Freestyle X, kort avstånd (ca 1 m) 1,4 -1,9 0,0 0,4 

Freestyle X, långt avstånd (ca 3 m) 5,2 -7,8 -0,4 2,0 

Freestyle X, Repetition 1 6,0 -5,7 0,1 2,3 

Freestyle X, Repetition 2 5,3 -5,3 0,1 1,6 

Freestyle X, Repetition 3 5,7 -6,4 -0,2 1,8 

 
 

 
Figur 14. Diagram över hur standardavvikelsen förhåller sig till längden för de tre 

repetitionsskanningarna.  Horisontalaxel är avståndet till en sfär i m medan vertikalaxel är 
standardavvikelse i mm. 
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Figur 15. Diagram över hur standardavvikelsen förhåller sig till längden för de två 

volymbegränsningsskanningarna.  Horisontalaxel är avståndet till en sfär i m medan 
vertikalaxel är standardavvikelse i mm. 

 

3.5.2 Upplösning 
Resultatet från skanning av upplösningsplattan visar svårtolkade resultat. FARO Freestyle X 

verkar vara mycket beroende av sprayen medan MS50 blir lokalt påverkad av för bra returer. 

MS50 har en mängd av mixed pixels vilket syns i figur 16. Medan det fenomenet inte 

förekommer för Freestyle X. Vad det gäller upplösningen visar MS50 bättre resultat. 

Skarpare kanter långt in i kilarna. Freestyle ligger dock inte långt efter där sprayen täcker 

metallen, se figur 17. Att sprayen har stor inverkan på resultatet syns tydligt. 

Avbildningsförmågan är trots allt god för båda instrumenten. Även ett urklipp från skanning 

på kort avstånd (figur 18) visar att Freestyle X har fina möjligheter att skanna detaljerade 

objekt. Fläktgallret är tydligt och upplevs väl avbildat.  
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Figur 16. Profiler av punktmoln från MS50. Från vänster, framifrån, profil och vinkelbild. 

Skanningsavstånd 3 m. 

 

 

Figur 17. Resultatet från skanning av upplösningsplatta med FARO Freestyle X, till vänster 

framifrån och till höger plattan i profil. Skanningsavstånd 0,6 m. 

 
 

 
Figur 18. Förmågan att avbilda fläkten visar bra resultat, dessutom med färglagda punkter. 
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4 Diskussion 
Valet av metod grundades delvis på Georgantas m.fl. (2012) forskning där en liknande metod 

visade bra potential. Dock har metoden några brister, det stora bruset som uppstår vid 

skanning från långt avstånd med den handhållna laserskannern gör det mycket svårt att 

jämföra punktmolnen. Att skapa en standard för att kontrollera mätosäkerheten för en 

handhållen laserskanner anses vara svårt. International Organization for Standardization 

arbete att ta fram standard för TLS verkar vara tidskrävande. Men en standard för HMLS 

anses vara nästintill omöjligt då alla instrument använder olika tekniker och har olika 

begränsningar trots att de finns inom samma instrumenttyp. Valet av instrument för att 

generera referenspunktmoln anses överensstämma med tidigare studier av Abdi och Stedt 

(2014) samt Bredin och Majholm (2014) där MS50 har påvisat god effektivitet med bra 

mätosäkerhet. Att använda en TLS kan dock tillföra en del förändringar i tidsåtgången. 

 

Tidigare studier utförd av både Ghahremani m.fl. (2015) och Komar m.fl. (2012) har påvisat 

att HMLS kan uppnå mycket låg mätosäkerhet. I den här studien är mätosäkerheten 

betydligt större. Men detta anses vara fullt försåtligt med tanke på instrumentets 

tillämpningsområde och testade parametrar. Fokus har legat på att identifiera instrumentets 

begränsningar. Mätosäkerheten för FARO Freestyle X påverkas av det stora bruset som 

eskalerar med avståndet. Vilket syns tydligt vid jämförelse mellan figur 8 och 9. Några 

systematiska avvikelser är svåra att identifiera. Dels för att bruset är stort, men även då det 

bara går att erhålla absoluta avvikelser i CloudComapre. Skulle möjligheten att erhålla både 

positiv och negativ avvikelse har möjligheten att identifiera systematiska fel vart bättre. Det 

hade även varit möjligt att utföra ett så kallat F-test, vilket har kunnat bidra med kunskap om 

punktmolnen har signifikanta skillnader.  

 

Att tillverkarna håller tekniken dold försvårar arbetet och även förståelsen för vad som 

begränsar instrumentet. FARO Freestyle X använder en teknik som påminner mycket om 

SLAM (simultaneous lacalization and mapping) för att orientera sig. Då instrumentet inte 

verkar använda sensorer likt MARG som Grivon m.fl. (2014) använde i deras forskning. I 

SLAM tekniken används istället punktmolnet för att navigera. När Kaul, Zlot & Bosse (2015) 

förklarar hur tekniken fungerar påminner användningen väldigt mycket om FARO Freestyle X 

vilket kan betyda att tekniken används i instrumentet. Dels behovet av passpunkter vid 

förflyttning men även känslighet mot plana enfärgade ytor. Lika så används ett litet siktfält 

vid användning av SLAM, vilket även det påminner om Freestyle X. 

 

Georefereringen som utfördes i Geomagic upplevdes bli bra. Något som blev misstänksamt 

är vid georefereringen av volymbegränsningspunktmolnen. Av någon anledning blir 

standardosäkerheten högre längs med skanningen. Om detta beror på programmets 

tillvägagångsätt att georeferera eller en förskjutning av punktmolnen under skanning på 

grund av ett systematiskt fel är svårt att säga. Det kan bero på instrumentets förmåga att 
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orientera sig själv som gör att små fel byggs på under skanningen gång. Vilket kan indikera 

att volymbegränsningen ska beaktas. Men motsatsen kan tolkas när skanningen från kort 

avstånd visar liknande resultat. Trots att det är tre punktmoln som registrerats till ett 

punktmoln. Vid vidare analys är möjligt att det är Geomagics tillvägagångsätt som skapar 

avvikelserna då samtliga avvikelser för sfär 1 är 0 mm. Om detta betyder att sfär 1 är 

startpunkten och de andra väljs i nummerordning eller slumpvis är oklart. Något som kan 

vara ett alternativ för att gå vidare med en analys är att utföra en georeferering i exempelvis 

Leica Cyclone för att studera om det påverkar resultatet. I detta arbete fanns tyvärr inte 

tiden för att studera detta. 

 

FARO Freestyle X har en bra prestanda, det syns dels i upplösningstestet där det går att 

identifiera kanter långt in i kilen. Sprayen verkar påverka resultatet mycket. Men det är inget 

problem att se tydliga resultat. I profil sys inga ”mixed pixels” till skillnad mot MS50, vilket 

framhäver en mycket bra egenskap. Dock är MS50 bättre att återskapa upplösningsplattans 

kilar. Fläkten i figur 18 visar fina resultat även den trots att inget speciellt fokus har ställts på 

objektet utan är en naturlig del av en skanning från kort avstånd. 

 

Användarvänligheten för de båda instrumenten skiljer sig något från varandra. FARO 

Freestyle X är enkel och skanning kan göras av vem som helt. Dess låga vikt bidrar till lättare 

användning, likt Zagorchev och Goshtasby (2006) är det positivt med låg vikt. Det krävs ingen 

större kunskap att använda instrumentet. Antalet inställningar är begränsad och 

instrumentet skannar direkt efter ett knapptryck. Det realtidsuppdaterade punktmolnen 

som visualiseras i surfplattan underlättade arbetet mycket. En stor fördel med instrumentet 

är att det går att skanna en 360 graders skanning runt ett objekt. Förflyttning av 

instrumentet bidrog även med några problem. I vissa fall hittades inga referenspunkter och 

en varningssymbol varnade tills instrumentet hittade tillbaka till tidigare referenspunkter. 

Vad som gjorde detta problem extra besvärligt var att surfplattan som visualiserade 

punktmolnet inte indikerade på några fel. Detta upptäcktes efter bearbetning vilket kan 

medföra stora oönskade överraskningar. Vid skanning på både kort och medelavstånd blev 

det något okänt fel. Detta kan bero på att instrumentet tappade referenspunkter när en plan 

enfärgad ytan passerades, när instrumentet sedan fördes tillbaka till tidigare objekt har en 

förskjutning eller förvridning eller en kombination av dessa inträffat. Med längre distanser 

ökar synfältet och skannern skapar fler referenspunkter. Att fysiskt använda instrumentet 

har både för- och nackdelar.  

 

Tidsåtgången för att skanna är betydligt mindre för FARO Freestyle X i jämförelse med Leica 

Nova MS50. För MS50 finns det en möjlighet att välja punkttätheten, vilket påverkar 

skanningstiden avsevärt. Medan Freestyle X påverkas av avstånd till objektet samt hur länge 

användaren väljer att skanna. Freestyle Xs kan liknas med en färgspruta, tiden och avståndet 

som instrumentet fokuserar på ett objekt avgöra hur många punkter som skapas. Långt 

avstånd ger större spridning med färre punkter, kort avstånd ger mer koncentrerad 
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punktäthet med mindre spridning. En skanning av rummet tog 1-2 min för Freestyle X. Utan 

att fokusera skanningen på något objekt i mer än någon sekunder. Däremot är 

bearbetningen för att producera ett faktiskt punktmoln från Freestyle X mycket 

tidskrävande, 1 min skanning medför 15 min bearbetning. Om detta beror på datorns 

prestanda eller ej är svårt att avgöra. Men processtiden upplevs ligga i linje med det 

förväntade. Forskningen av James och Quinton (2014) påvisade att en HMLS kan ha upp till 

40 gånger lägre tidsåtgång för fältarbetet. Vilket anses vara rimligt om flera 

stationsuppställningar för MS50 är nödvändig.   

 

Att punktmoln som skapas av Freestyle X visualiseras i rätt färg från kamerorna är riktigt bra. 

Punktmolnen ser verkliga ut och tar visualiseringen av objekt till en ny nivå. Att detta sker 

helt automatiskt utan någon speciell process är fördelaktigt. Punktmolnen har några 

nackdelar. Bruset som uppstår är stort vid längre avstånd. Det gör att modellering av objekt 

kan bli sämre. Om syftet med skanningen är att producera en noggrann modell av ett objekt  

bör avståndet vara så kort som möjligt. Det ger mindre brus med bättre resultat. Men allt 

beror på vad som efterfrågas. För en visualisering av ett utrymme eller modelleringar på 

centimeternivå kan skanning från 2-3 m användas utan problem. För att kontrollera bruset 

modellerades samma ytor i respektive punktmoln i Geomagic för att sedan jämföras med 

varandra. För de modellerade sfärerna är det möjligt att dra flera slutsatser från statistiken. 

Studerar man bilaga D med samtliga modellerade sfärer ser man att diametrarna på sfärerna 

är större på skanningarna på korta avstånd. Skanningarna på längre avstånd ger mindre 

diametrar på sfärerna på grund ut av att det är mer brus på de punktmolnen, samma 

mönster kan man även utläsa på de positiva och negativa maxavvikelserna samt för 

standardosäkerheten. Det skiljer nästan 30 mm på sfärernas diametrar som är modellerade 

från 3 m jämfört med referensskanningen. Sfär nummer 2 har störst standardavvikelse och 

för det mesta minst diameter. Detta beror troligen på att avståndet till sfären alltid var störst 

då sfären var placerad i hörnet, se figur 3. Om bruset påverkar den modellerade sfärens 

faktiska centrum eller om det endast är diametern av sfären som påverkas är okänt. Detta är 

något som kan studeras  i vidare studier. Fördelen med avståndet är instrumentet har lättare 

att hitta referenspunkter vilket gjorde skanningen enklare. 

 

Att dela upp ett område och skanna delar för att registreras senare kan rekommenderas vid 

stora utrymmen. Det blir en övervägning som användaren får göra. Vid valet av upplägg bör 

områdets storlek, detaljrikedom och önskad mätosäkerhet vägas samman. Det syns inga 

mönster att data förvrängs om det finns objekt att följa för skannern över hela utrymmet. 

Skanning från kort avstånd visar liknande resultat som flygande skanning under 

volymbegränsningskontrollen. Finns det ingen befogad anledning att dela upp är det bara 

onödigt. Något som upplevdes viktigt är att skanningarna inte görs för stor. Dels för att 

undvika fel som vid skanning på medelavstånd, men även hålla filstorleken nere. En minut 

skanning anses vara lämpligt. Därför kan det vara viktigt att dela upp skanningarna av ett 

område som ska skannas noggrant med lågt brus.  
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För att undvika potentiella felkällor vid georefereringen utfördes modelleringen av sfärerna i 

samma program, Geomagic Control. Anledningen till det var att enklare arbeta med de olika 

instrumentens punktmoln samt att FARO Scene modellerade sfärerna till angiven storlek 

utan att ta till hänsyn till brus. Detta kan påverka resultatet då den exakta sfärdiametern var 

okänd. Modellering skedde därför i Geomagic som ansågs väldigt bra för ändamålet. I 

programvaran presenterades statistik från de olika modelleringarna som var användbara. För 

att georeferera punktmoln från FARO Freestyle X till MS50s koordinatsystem användes 

återigen Geomagic. Dock var det inte möjligt att göra en jämförelse i samma program, 

eftersom ett av objekten som jämförs måste vara ett CAD-objekt eller mesh. Därför valdes 

programvaran CloudCompare lämplig för att jämföra två georefererade punktmoln där två 

punktmoln jämförs direkt med ett knapptryck, om de har samma koordinatsystem.   

 

Vid jämförelser i CloudCompare finns det några mindre felkällor som måste beaktats vid en 

analys. Många av de gratis programvarorna som finns tillgänglig via internet och även 

CloudCompare använder tekniken ”närmsta granne” vid punktmolnsjämförelser. Närmsta 

granne tekniken bygger på att programvaran beräknar avståndet från en specifik punkt till 

närmaste referenspunkt. Med andra ord avståndet till närmaste granne i 

referenspunktmolnet. Tekniken kan medföra små fel som är missvisande. En punkt som är 

”korrekt” kan visas som avvikande om referenspunkterna är för gles, dvs den ”korrekta” 

punkten ligger i rätt plan men har en avvikelse till närmaste granne. Därför är det viktigt att 

inte använda för gles punkttäthet. Men även där punktmolen inte överlappar varandra 

uppstår problem. Finns det ingen referensskanning på ett objekt finns det ingen möjlighet 

att kontrollera skanningen då punkterna ligger långt ifrån närmaste referenspunkt. Då 

Freestyle X har en fördel att kunna skanna utrymmen som MS50 inte kommer åt blir alla 

dessa punkter missvisande i en jämförelse. Därför måste avvikelserna intervallbegränsas, dvs 

sortera bort stora avvikelser. Det är svårt att visualisera stora och mindre avvikelser 

samtidigt. Med anledning av det intervallbegränsades de olika skanningarna i CloudCompare 

efter inspektion av de genererade histogrammen. Intervallbegränsningen avgörs inte 

statistiskt utan uppskattningsvis. Detta medför en viss felkälla som anses försumbar i denna 

studie. 

 

Att använda FARO Freestyle X krävs ingen större kunskap men en erfaren användare har helt 

klart bäst möjligheter att producera det som önskas vid en skanning. De få inställningarna 

gör till skillnad från skanning med MS50 där flertalet inställningar kan göras, att användaren 

får efter erfarenhet uppskatta vad som är lämpligt. Användaren får bedöma hur långt från 

objektet det går att skanna för att underskrida ett visst brus, hur skanningen ska utföras för 

att undvika stora sammanhängande enfärgade plana ytor och hur länge ett objekt behöver 

skannas för att uppnå viss detaljrikedom. Dessa parametrar är nästintill omöjliga att skatta 

för en person utan erfarenhet och med baktanke att det är direkt avgörande för resultatet är 
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instrumentet inte lämpat för personer utan insikt i instrumentets begräsningar. På sikt finns 

det stora möjligheter att tekniken kan ersätta TLS likt James och Quinton (2014) påstående, 

dock under vissa begränsade former. 

4.1 Dokumentation av hälsingegårdar 
Tekniken är mycket lovande. Att dokumentera olika objekt är inget problem, men på längre 

avstånd upp mot 3 meter blir det brus. Vilket försämrar detaljnivån och möjligheten att 

modellera olika objekt. Det är fullt möjligt att dokumentera allt från snickarglädje till hela 

rum beroende på vad som önskas. Liket Komar m.fl. (2012) anses instrumenten vara fullt 

tillräcklig att dokumentera detaljer. För att visualisera objekt är HMLS mycket lämpat då allt 

presenteras i färglagda punktmoln. För att återskapa ett objekt som exempelvis 

snickarglädje måste avståndet till objektet vara lågt, under 1 m. Det för att minska brus och 

få många punkter på objektet. Att dokumentera ett helt rum med hög noggrannhet, 

millimeternivå, bör en traditionell TLS användas för att kompletteras med en HMLS där det 

är svårt att komma åt. Att använda en HMLS med syfte att göra en mycket noggrann modell 

av hela huset bör undvikas. Fokus bör ligga på detaljer.   
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5 Slutsats 
Slutsatsen med examensarbetet är att FARO Freestyle X är ett bra komplement TLS. I vissa 

fall kan även FARO Freestyle X ersätta TLS, detta gäller sannolikt liknande instrument också.  

Avståndet påverkar resultatet negativt men bidrar till enklare skanning. Bruset är 

instrumentets Akilles häl och bör beaktas vid all användning. I vidare studier rekommenderas 

mer ingående undersökning hur instrumentets förflyttningar påverkar resultatet. Större 

utrymmen och längre sträckor bör tillämpas för att identifiera en begränsning. Även hur 

bruset påverkar modelleringen av objekt kan vara av intresse.   
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Bilaga A- Resultat efter bearbetning av 

punktmoln 

 
A1. Oanvändbart punktmoln på grund av dubbelt golv från skanning på 2 m. 

 

 
A2. Oanvändbart punktmoln på grund av dubbelt bord från skanning på 2 m. 
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Bilaga B- Histogram efter 

punktmolnsjämförelser 
 

 

B1. Volymbegränsning skanning 1. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led visar dess 

avvikelse i mm. 

 
 

B2. Volymbegränsning skanning 2. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led visar dess 

avvikelse i mm. 
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B3. Repetition 1 i jämförelse med referensskanning. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led 

visar dess avvikelse i mm. 

 
 

B4. Repetition 2 i jämförelse med referensskanning. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led 

visar dess avvikelse i mm. 
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B5. Repetition 3 i jämförelse med referensskanning. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led 

visar dess avvikelse i mm. 

 
 

B6. Repetition 1 i jämförelse med repetition 2. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led visar 

dess avvikelse i mm. 
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B7. Repetition 1 i jämförelse med repetition 3. I Y-led visas antal avvikelser medan x-led visar 

dess avvikelse i mm. 
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Bilaga C- Modellering av sfärer 
 

C1. Modellering av sfär, referensskanning med Leica MS50. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) Max neg avvikelse (mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1364 1,6 -1,9 -0,012 0,4 

2 0,1376 1,3 -1,3 -0,006 0,3 

3 0,1379 2,3 -1,7 0,019 0,4 

4 0,1387 1,5 -1,3 0,002 0,4 

5 0,1380 2,0 -1,6 0,004 0,4 

 

C2. Modellering av sfär, skanning från kort avstånd med FARO Freestyle X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) 

Max neg avvikelse 

(mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1409 2,9 -3,6 0,027 0,9 

2 0,1374 4,8 -6,3 -0,168 1,5 

4 0,1400 4,6 -2,2 0,204 1,0 

5 0,1353 2,2 -8,6 -0,421 1,5 

 

C3. Modellering av sfär, skanning från långt avstånd med FARO Freestyle X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) 

Max neg avvikelse 

(mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1345 13,9 -11,4 0,300 3,9 

2 0,1078 21,0 -46,0 -2,836 11,3 

3 0,1205 14,9 -25,3 -0,826 6,3 

4 0,1121 29,0 -16,8 0,551 7,4 

5 0,1235 9,8 -23,3 -1,122 4,9 

 

C4. Modellering av sfär, skanning för kontroll av volymbegränsningar 1 med FARO Freestyle 

X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) Max neg avvikelse (mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1380 1,7 -3,2 -0,155 0,7 

2 0,1378 4,0 -3,2 -0,009 0,8 

4 0,1391 2,2 -1,8 0,094 0,5 

5 0,1391 2,7 -2,6 0,016 0,4 
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C5. Modellering av sfär, skanning för kontroll av volymbegränsningar 2 med FARO Freestyle 

X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) Max neg avvikelse (mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1372 1,8 -3,6 -0,112 0,6 

2 0,1377 4,3 -5,9 -0,087 1,3 

4 0,1402 1,9 -2,1 0,009 0,5 

5 0,1389 1,5 -2,1 -0,026 0,5 

 

C6. Modellering av sfär, repetition 1 med FARO Freestyle X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) Max neg avvikelse (mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1324 9,7 -13,3 -0,6 3,6 

2 0,1175 23,8 -28,5 -1,1 9,0 

3 0,1227 9,2 -15,7 -0,6 4,1 

4 0,1279 12,6 -28,6 1,1 4,9 

5 0,1259 15,3 -20,2 0,7 5,5 

 

C7. Modellering av sfär, repetition 2 med FARO Freestyle X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) Max neg avvikelse (mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1354 7,5 -11,8 -0,6 2,6 

2 0,1011 17,7 -42,8 -3,7 12,1 

3 0,1345 8,1 -13,3 -0,6 3,2 

4 0,1234 14 -20,1 -1,2 5,6 

5 0,1236 24 -13,0 1,4 6,5 

 

C8. Modellering av sfär, repetition 3 med FARO Freestyle X. 

Sfär 

Diameter 

(m) Max pos avvikelse (mm) Max neg avvikelse (mm) Medelavvikelse (mm) 

Standardavvikelse 

(mm) 

1 0,1345 10 -12,2 0,2 3,2 

2 0,1175 21,3 -38,4 -1,9 9,6 

3 0,1334 9,7 -15,0 -0,6 3,7 

4 0,1269 12,2 -24,5 -1,1 5,1 

5 0,1273 14,6 -19,9 -0,8 5,6 

 

 


